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Sammandrag 

Allt fler elever i skolan är flerspråkiga och elevgrupper i gymnasieämnet svenska som 

andraspråk har en allt bredare etnisk mångfald. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

den etniska mångfalden ser ut i gymnasieämnets läromedel och synliggöra migranter och 

minoriteter. Ett ytterligare syfte är att undersöka om läroplanen följs. Frågeställningarna har 

besvarats med hjälp av en kvantitativ- och kvalitativ textanalys. Två läromedels autentiska 

texter har räknats och diskursivt analyserats för att få fram ett så tillförlitligt analysresultat 

som möjligt.  

     Resultatet visar att läromedlen uppfyller läroplanens riktlinjer gällande ett textinnehåll från 

olika delar av världen, även om den etniska mångfalden till störst del är centrerad vid Europa. 

Läromedlen framställer migranter och minoriteter problematiserat och belyser problem som 

kan uppstå inom mötet mellan majoritets- och minoritetskulturer. Slutligen visar resultatet att 

läroplanens värdegrundsarbete gällande motverkandet av etnisk diskriminering främjas till 

viss del, även om kunskap om andra människor finns.  

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, läromedel, etniskt perspektiv. 
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1 Inledning 

Den språkliga situationen i Sverige har under 2000-talet förändrats på grund av ökad 

migration. Detta har lett till att den nutida språkliga situationen inom den svenska skolan 

skiljer sig mot förr. Enligt statistik från Skolverket var ca 23 % av gymnasieskolans elever 

under läsåret 2017/2018 födda utomlands eller i Sverige med två utlandsfödda föräldrar 

(Skolverket 2018). Allt fler ungdomar är alltså flerspråkiga, vilket i sin tur medför att det 

finns elever inom vår svenska skola som har svenska som sitt andraspråk. Flerspråkigheten 

hos elever har resulterat i att svenskämnet i skolan delats upp i två separata ämnen, svenska 

och svenska som andraspråk. Ämnet svenska studeras av elever som har svenska som 

modersmål, medan ämnet svenska som andraspråk studeras av elever som antingen har ett 

annat modersmål än svenska, eller som har studerat en längre tid utomlands (SFS 2011:185). 

Uppdelningen av ämnet grundar sig i elevers varierande språkkompetens, då språkinlärning 

skiljer sig beroende på om språkinlärningen omfattar ett modersmål eller ett andra språk.     

     Denna språkliga mångfald leder till nya utmaningar för skolverksamheter och kanske i 

synnerhet för lärare. Utmaningarna handlar om att undervisningen i skolan behöver inkludera 

den befintliga mångfald som finns inom elevgrupper. De språk, kulturer och etniciteter som 

finns behöver belysas, eftersom forskning visar att användning av tidigare språkkunskaper 

och erfarenheter främjar elevers kunskapsutveckling (Skolverket 2018:7). Skolklassers 

heterogena mångfald behöver likaså synliggöras för att en elevgrupps inlärningsmiljö ska bli 

så välkomnande och trygg som möjligt.  

     Gymnasieskolans värdegrund beskriver att skolan i sitt arbete ska främja en förståelse för 

andra människor. Ingen i skolan ska diskrimineras, varken på grund av etnisk tillhörighet, 

kön, trosuppfattning, könsöverskridande identitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. 

Värdegrunden skildrar vidare hur världens nutida rörlighet mellan nationer ställer högre krav 

på elevers förståelse för kulturell mångfald. Skolan är således en social, etnisk och kulturell 

mötesplats och verksamheten har därför ett ansvar att stärka förståelsen kring mångfald hos 

alla som verkar där. Avslutningsvis tydliggör värdegrunden att skolans verksamhet ”ska bidra 

till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också 

det nordiska, det europeiska och ytterst det globala” (Gy11:5).  

     Med detta resonemang som grund, är tanken att denna uppsats ska undersöka läromedel 

anpassade till gymnasieämnet svenska som andraspråk. Med denna undersökning vill jag se 

vad textinnehållet i läromedel säger om olika minoriteter och migranter, hur den etniska 

mångfalden ser ut, vilka normer som förmedlas och på vilket sätt. Det textinnehåll som 
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kommer undersökas omfattar autentiska texter. Med autentiska texter menar jag texter som är 

äkta och verkliga i sin form. De har med andra ord ursprungligen publicerats i en annan sektor 

än inom läromedlen och kan vara tidningsartiklar eller skönlitterära verk. Denna begränsning 

är grundad på ämnet svenska som andraspråks kursplan. Ämnet ska behandla texter i läsning 

och samtal ”som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv” (Gy11:183). Likaså ska 

läsning och samtal om skönlitteratur ge en inblick i både svenska och andra kulturers 

referensramar (Gy11:184). Skönlitteraturen i skolämnet ska även härstamma från olika delar 

av världen (Gy11:182).  

     Med tanke på detta är det intressant att analysera textinnehållet i ett läromedel och se vilka 

normer de förmedlar. Slutligen är det också intressant vad för autentiska texter 

läromedelsförfattare har valt och om det finns ett samband mellan det autentiska 

textinnehållet, värdegrunden, skolämnet och de elever som studerar det.  

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet är att undersöka den etniska mångfalden i läromedel anpassade till gymnasieämnet 

svenska som andraspråk, samt att ta reda på om migranter och minoriteter finns 

representerade och hur dessa framställs. Ett ytterligare syfte är att se om läroplanen följs.  

Frågeställningar: 

● Hur ser den etniska mångfalden ut? 

● Uppfyller läromedlen gymnasieskolans riktlinjer gällande kunskap om textinnehåll 

från olika delar av världen? 

● Hur framställs migranter och minoriteter? 

● Främjas värdegrundens arbete om förståelse för andra människor och motverkandet av 

etnisk diskriminering? 

1.2 Disposition 

Uppsatsens är disponerad på följande vis: först kommer ett bakgrundsavsnitt, tidigare 

forskning samt material och metod. Resultaten är sedan uppdelad i tre huvuddelar, som 

tillsammans svarar på syftets fyra frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en diskussion 

kring dessa resultat och ger förslag på hur man kan arbeta vidare med forskningen. 
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2 Bakgrund 

Detta bakgrundsavsnitt kommer beskriva gymnasieskolans värdegrund och gymnasieämnet 

svenska som andraspråk. Därefter kommer begreppen; etnicitet, majoritets- och 

minoritetsgrupp och slutligen migrant att förklaras.  

2.1 Gymnasieskolans värdegrund 

Sveriges gymnasieskola har en värdegrund som beskriver vilka grundläggande värden som 

ska förmedlas inom Sveriges skolverksamheter. Värdegrunden förklarar vikten av en 

likvärdig utbildning och förmedlar kunskaper om mänskliga rättigheter och lika värde hos alla 

som vistas inom skolan (Gy11:6–8).   

     Enligt gymnasieskolans värdegrund är det viktigt att lärare använder sig av 

undervisningsmaterial som har ett jämlikt och inkluderande innehåll. Elever ska få en 

förståelse för den svenska kultur de är verksamma i, samt om andra kulturer som finns i 

klassen och utanför den; 

 

Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka 

denna förmåga hos alla som verkar där. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska 

språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och 

medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som 

kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det 

globala. Gy11:5) 

Värdegrunden fortsätter att beskriva skolans uppdrag. Denna sektion understryker vikten av 

att ha ett internationellt perspektiv inom all undervisning. Det internationella 

undervisningsperspektivet är viktigt att framföra eftersom elever ska kunna få möjlighet att se 

samband med sin egen verklighet i relation till resten av världen. Undervisningen ska alltså 

skapa en djupare förståelse för den kulturella mångfald som Sverige och dess befolkning 

består av, samtidigt som läraren förmedlar en ämnesundervisning (Gy11:7). 

2.2 Ämnet svenska som andraspråk  

Ämnet svenska som andraspråk är, som tidigare nämnts, anpassat för elever som har ett annat 

modersmål än svenska. Ämnet kan även studeras av elever med svenska som modersmål, men 
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som studerat en längre tid utomlands på ett annat språk (SFS 2011:185). I denna kurs ska 

eleverna få stöd i den speciella inlärningsprocess som omfattar andraspråksinlärning. Det 

stödet ska i sin tur hjälpa flerspråkiga elever att utveckla ett andraspråk som går att anpassa 

till både vardags- och skolrelaterade miljöer inom det svenska samhället. Ämnet ska dessutom  

bidra till en tro på sin egna språkliga förmåga och skapa en förståelse för det positiva i att vara 

flerspråkig och vilka möjligheter den kunskapen kan skapa (Gy11:182).  

      Vad är det då som skiljer gymnasieämnena svenska och svenska som andraspråk åt? Detta 

kan vid första anblick vara svårt att urskilja, då ämnesinnehållet är snarlikt. Det man kan se 

utifrån en analys av styrdokumenten är att svenska som andraspråk huvudsakligen ska stötta 

den långa process som en inlärning av ett andraspråk innebär (Economou 2015:93). Vidare 

ligger fokus i ämnet svenska som andraspråk mer på ordförråd och begreppskunskap än i 

svenskämnet och litteraturhistoria verkar i sin tur ha en större roll inom ämnet svenska 

(Economou 2015:93).  

2.3 Etnicitet och etnisk mångfald 

Som tidigare nämnts är tanken med denna läromedelsanalys att undersöka huruvida det finns 

en etnisk mångfald i svenska som andraspråksläroböcker. Elevgrupper som studerar svenska 

som andraspråk är vanligtvis etniskt heterogena, på grund av blandad migration från olika 

nationer. För att klargöra och reda ut vad som egentligen menas med etnicitet och etnisk 

mångfald har jag förklarat begreppen lite utförligare.  

     Etnicitet handlar om kategorisering, ursprung och tillhörighet (Wikström 2009:12). Ordet 

etnisk förklaras i sin tur på följande sätt: ”etnisk syftar egentligen på vilken folkgrupp som 

helst” (SO 2018). Etnicitet handlar alltså om vilken folkgrupp en person anser sig tillhöra.  

      Många länder består av en mångkulturell befolkning med invånare som kan känna etnisk 

tillhörighet med inte bara en eller två etniska grupper, utan med flera. Det är parametrar som 

födelseland, boendemiljö och migration som påverkar en individs uppfattning om etnisk 

tillhörighet. Den etniska mångfalden runt om i världen har blivit mer och mer intressant inom 

olika forskningsområden. Världens befolkning har på grund av globalisering blivit mer och 

mer ”etniskt blandad”, vilket har resulterat i ett intresse av att synliggöra mångfalden 

(Wikström 2009:8).  

     Synliggörande av etnicitet är dock problematiskt, eftersom etnicitet inte säger någonting 

om hur någon är. Däremot kan etnicitet och etnisk mångfald visa på social inlärning, hur en 

människa lever och likaså visa på hur bilden av en viss etnicitet visas upp (a.a.). Etnicitet styr 
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alltså inte en människas sätt att handla, utan det är individer som formar etniciteten utifrån sin 

omgivning.  

     Jag vill slutligen poängtera att när en viss etnisk bakgrund synliggörs i denna uppsats 

betyder det inte att folkgruppen i fråga är homogen eller att personer med en viss etnisk 

bakgrund inte känner tillhörighet till flera grupper.  

2.4 Majoritetsgrupp och minoritetsgrupper 

Enligt Statistiska centralbyrån (hädanefter benämnd SCB) bestod Sveriges befolkning år 2017 

av 10 120 242 miljoner människor. Av dessa är 1 877 050 miljoner födda i ett annat land än 

Sverige och har någon gång under sin livstid migrerat. I den statistik SCB presenterat om 

Sveriges folkmängd, kategoriserad efter födelseland under åren 1900–2017, kan man se att 

det finns 198 nationer representerade. Europa, Afrika, Asien, Oceanien samt Syd- och 

Nordamerika är världsdelar som finns med och denna statistik visar om något hur heterogen 

och global vår befolknings etniska bakgrund är idag. 

     Termerna minoritetsgrupp och minoritetsbefolkning definieras i denna uppsats som 

människor från de nationer som är underrepresenterade i jämförelse med den grupp 

svenskfödda människor som representerar majoritetskulturen i Sverige. Detta kan 

problematiseras ur minst två vinklar. Statistiken är kvantitativ och visar inte vilken 

nationalitet som personerna i fråga anser sig tillhöra, de kan anse sig tillhöra flera olika 

nationaliteter, eller anse sig inte tillhöra någon nation alls. Ens nationalitet säger inte heller 

någonting om vem man är. Det är viktigt att poängtera att gruppering och indelning av 

människor kan skapa orättvisa stereotyper. Det kan till exempel leda till att etniska grupper 

betraktas som homogena, vilket grupper av människor inte är. Gruppering av människor kan 

likaså uppfattas kränkande, med tanke på det jag ovan nämnt om självuppfattad 

grupptillhörighet.  

     Något som också slutligen bör lyftas och problematiseras är att alla länder inte består av 

just en nationalitet. Därför kommer undersökningens etniska resultat delas in i världsdelar och 

synliggöra representationen från dessa, med utgångspunkt från läroplanens ämnesmål och 

värdegrund gällande representation från olika delar av världen. Detta betyder att det kommer 

finnas specifika minoriteter som ej är representerade och inte heller kommer att lyftas i denna 

undersökning. Detta betyder inte att de nationaliteter eller etniska grupper som inte nämns är 

mindre betydelsefulla. 
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2.5 Migranten 

Ordet migrant kommer i uppsatsen omfatta de personer som migrerat, det vill säga invandrat 

från ett land till ett annat. Dessa personer kan ha migrerat av fri vilja, på grund av kärlek eller 

arbete. Men de kan också ha invandrat mot sin vilja på grund av att det inte längre fanns en 

säker levnadsmiljö i hemlandet.  

     Migranter i Sverige lever i minoritet, då majoriteten av Sveriges befolkning är födda i 

Sverige och uppvuxna i den svenska kulturen. I vissa fall förstår de svenskfödda det svenska 

språket bättre än migranter. De kan även ha en bättre förståelse för svenska kulturella 

kontexter som exempelvis hur man hälsar i olika situationer, hur samhället fungerar, samt 

firandet av svenska traditioner, medan migranter kan behöva utveckla en förståelse för hur 

detta fungerar. De människor som skiljer sig från en majoritetskulturs befolkning har på 

grund av detta under lång tid betraktats som annorlunda, rent ut sagt avvikande och följden av 

detta kan bli att de anses vara mindre värda och således diskrimineras. Detta bygger på en 

konstant jämförelse med den svenska kulturen som under en lång tid i Sverige ansetts vara 

normen (Edling 2012:113). Vår syn på detta har förändrats och vi har under århundradets lopp 

förstått att detta framförallt handlar om stereotypa föreställningar (Edling 2012:115). 

Kulturella olikheter kan vara värdefulla egenskaper och nutidens forskning har visat på att 

kulturell mångfald är gynnande för samhället istället för missgynnande. Både den ekonomiska 

sektorn, våra världskunskaper och nationsöverskridande kontakter har utvecklats med hjälp av 

kontakter, delade kunskaper och bekantskaper med olika nationer (Edling 2012:117).    

     Migrantperspektivet kommer att analyseras för att se hur migranten framställs i 

läromedlen. Tanken är att se om det finns positiva porträtteringar kring migration som 

migrerande elever kan ty sig till eller om läromedlen framställer migranter diskriminerande. 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om läromedel, språk och diskriminering samt 

skönlitteraturens roll för utbildning att presenteras.  

3.1 Tidigare läromedelsanalys 

Jörgen Mattlar har i sin avhandling: Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i 

svenska som andraspråk (2008), undersökt fem olika läroböcker med publiceringsår 1995–
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2005. Syftet med läromedelsanalysen är i stora drag att studera vilka värderingar och 

ideologier läromedel förmedlar.  

     Mattlar har analyserat läromedel med hjälp av en ideologianalys som fokuserar på 

perspektiven kön, etnicitet och klass (Mattlar 2008:62). Ideologianalysen är vald för att göra 

det osynliga synligt och ta fram det latenta i de ideologier som omfattar perspektiven. 

Ideologianalysen är i sin tur uppdelad i en kvantitativ och en kvalitativ textanalys. I 

etnicitetperspektivet utgår analysen från parametrarna heterogenitet/homogenitet, samt hur 

mångkultur och segregation framställs. Mattlar analyserar det etniska perspektivet i 

läromedlen med hjälp av att undersöka textinnehållet. De grupper som fokuseras är: fiktiva 

personers namn, historiska och levande personer, företag och varumärken samt 

samhällsinstitutioner, organisationer och föreningar (Mattlar 2008:61–62). Då etnicitet är det 

perspektiv som denna uppsats är inriktad på, redogör jag enbart för den resultatdel som 

omfattar detta i avhandlingen.  

      Resultatet av Mattlars kvantitativa undersökning gällande etnicitet på levande, historiska 

och fiktiva personer visar att det fanns individer nämnda med annan etnisk bakgrund än 

svensk. Det fanns också personnamn som inte ansågs ha svenskt ursprung. Däremot var det 

en försvinnande liten procent av personer med annan etnisk bakgrund än svensk som hade ett 

ursprung utanför Europa och västvärlden. Mattlar skriver vidare att resultaten gällande etnisk 

mångfald visar på att den värld som finns utanför västvärlden marginaliseras i alla de 

undersökta läromedlen (Mattlar 2008:79). Detta resultat visar även sammanfattningsvis att 

den heterogena mångfald som vanligtvis finns i en svenska som andraspråkselevgrupp inte är 

representerad, eftersom Sveriges migration och befolkning har ett ursprung från fler nationer 

än de som representerar västvärlden. Följden av detta blir att det möjligtvis inte finns några 

förebilder i läromedlen som eleverna kan känna en relation till. Eleverna lär sig heller inte 

något om andra nationaliteter eller kulturer utanför västvärlden, vilket strider mot läroplanens 

riktlinjer.  

3.2 Språk och diskriminering  

Det här avsnittet kommer kortfattat beskriva hur språk och texter kan bidra till diskriminering 

och hur metoden diskursanalys kan bidra till att uppmärksamma detta.  

      Idéer om vem som är normal och vanlig, och vem som är onormal och avvikande, 

konstrueras ofta med hjälp av språk (Hornscheidt & Landqvist 2014:7). Val av språkbruk kan 

avgöra hur en människa tilltalas och hur människor omtalas av andra. I språkanvändning kan 
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vi peka och stänga ute människor på ett sätt som kan vara omoraliskt eftersom fördomar 

påverkar oss, vilket i sin tur kan leda till en kränkande och diskriminerande miljö 

(Hornscheidt & Landqvist 2014:7). Analys av språklig diskriminering kan hjälpa forskare att 

se hur olika situationer skapar betydelser. En sådan analys kan exempelvis visa vem som 

säger vad i en viss situation och hur den situationen påverkar andra. (Hornscheidt & 

Landqvist 2014:10).  

     En av många diskrimineringsstrukturer är migratism. Denna struktur belyser det som 

skapar en privilegierad svensk medborgarskaps-normalföreställning. Föreställningar inom 

detta leder till att migranter får en stämpel av icke-tillhörighet. Migratism kan likaså skapa ett 

utanförskap för dem som talar en annan version av svenska än den standardiserade formen, då 

språkbruket kan uppfattas avvikande (Hornscheidt & Landqvist 2014:65).   

      Diskursanalys har formats för att uppmärksamma diskriminering inom ett textinnehåll och 

vidare ge kunskap om vad som förmedlas. Diskursanalysen utgår från att diskriminering är en 

social konstruktion och hjälper bland annat forskning att synliggöra huruvida till exempel 

rasistiska föreställningar eller annan orättvis behandling normaliseras eller utmanas 

(Hornscheidt & Landqvist 2014:87). Forskning har också visat att analys av diskurser kan 

vara användbar när man vill belysa osynliga skillnader. Det invanda perspektivet på världen 

och dess maktstruktur kan vara så pass gemensamt, normaliserat och traditionellt att man inte 

har i åtanke att ifrågasätta det (Hornscheidt & Landqvist 2014:88).  

     Jag kommer att använda diskursanalys som metod i uppsatsens kvalitativa analysdel och 

tillvägagångsättet kommer förklaras mer ingående inom material och metodavsnittet.  

3.3 Skönlitteraturens betydelse 

Då en viss del av mitt material utgörs av autentiska skönlitterära texter, kommer jag inom 

detta avsnitt redogöra för forskning om skönlitteraturs betydelse inom skolundervisning.     

      Under 1900-talets senare decennier har det litteraturdidaktiska forskningsområdet 

utvecklats starkt och ett stort antal avhandlingar inom detta område har publicerats med fokus 

på elev- och lärarperspektiv. Resultatet visar att sociokulturella faktorer har en stor betydelse 

för elevers lärande och meningsskapande (Kåreland 2013:63). Skönlitteratur kan exempelvis 

hjälpa till att ge motbilder till rasism, stereotypa könsroller och orättvisa förhållanden. Vidare 

visar forskningsresultatet att litteraturundervisningen inte bara ska fokuseras mot elevers egna 

referenspunkter. Den ska även förmedla kunskaper om andra människor och kulturer för att 

skapa en progression inom litteraturinlärning (Kåreland 2013:75). 
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      Dock har det visat sig vara lättare sagt än gjort att implementera mångkultur i 

undervisningsinnehållet. Många studier på skolor visar att detta område får ett väldigt litet 

utrymme både inom lärarprogram och skolor (Kåreland 2013:78–79).  

     Vidare kan de litteraturval som används i undervisningen också problematiseras. Bland 

annat kan texter med temat invandrare förmedla en maktstruktur, med ett tema som utstrålar 

”det svenska mot det främmande”. Där den svenska kontexten kan komma att framstå som 

den eftersträvbara normen och migrantkontexten den avvikande. Förmedling av en sådan 

stereotyp maktstruktur kan ge utfall av att minoritetselever vill radera sitt ursprungliga 

kulturmönster och assimileras in i den svenska kulturen (Kåreland 2013:80).  

4 Material och metod  

I detta avsnitt presenteras och beskrivs de valda läroböckerna och de två metoder jag valt att 

använda mig av.   

4.1 Material 

Undersökningens material består av två läromedel som haft en framgångsrik försäljning år 

2017 på respektive bokförlag. Läroböckerna är enligt dess författare anpassade efter skolans 

kurs, svenska som andraspråk 1 och består av både böcker och digitala versioner. Dock har 

undersökningen begränsats till att analysera bokversionen och en begränsning av 

läroboksantalet har även medvetet gjorts på grund av undersökningens omfattning.  

      Det innehåll jag kommer att undersöka är de texttyper som nämns i ämnet svenska som 

andraspråks centrala innehåll (Gy11:182). Det vill säga textutdrag av både vardaglig, 

akademisk och skönlitterär typ, som i sin tur ska ge eleverna kunskaper om olika kulturer och 

om människors levnadsmönster.  

     Det första läromedlet Formativ svenska 1 – som andraspråk, hädanefter Formativ svenska, 

är skriven av Carin Eklund och Inna Rösåsen och är utgiven år 2017 av bokförlaget Liber. 

Författarna beskriver inledande att allt innehåll är kopplat till skolverkets kunskapskrav för 

kursen svenska som andraspråk 1 (Eklund & Rösåsen 2017:4). Boken består av 344 sidor 

uppdelat i tio kapitel och varje kapitel har en tillhörande bedömningsdel med kunskapskrav. 

Den är pedagogiskt beskriven och visar hur eleven behöver gå tillväga för att få ett visst 

betyg, inom till exempel textproduktion. Läromedlets autentiska texter är fördelade mellan 
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kapitel och består av artiklar, utdrag ur skönlitterära texter, dikter, recensioner och 

debattinlägg.  

     Det andra läromedlet Språkporten – Svenska som andraspråk 1 2 3, hädanefter 

Språkporten, är skriven av Monika Åström och utgiven 2016 av bokförlaget Studentlitteratur. 

Detta läromedel är anpassat till alla gymnasiala kurser i svenska som andraspråk. I 

introduktionen beskrivs det att detta läromedel kommer ge eleverna goda förutsättningar att 

klara de nationella proven, vilket jag väljer att tolka som att läromedlet är anpassat till 

läroplanen. Språkportens innehåll är tematiskt uppdelat i åtta kapitel och består i sin helhet av 

424 sidor. Författaren skriver att varje kapitel följer samma struktur och att texterna i 

läromedlet ”är valda för att väcka intresse och leda till vidare diskussion och till jämförelse 

mellan kulturer” (Åström 2016:3). Teman på kapitel i läromedlet är exempelvis familjen idag, 

resor och tre familjer i svensk litteratur (a.a.). Varje kapitel innehåller autentiska texter, såsom 

artiklar, recensioner, dikter och textutdrag från längre skönlitterära verk. Det finns texter 

skrivna av läroboksförfattaren själv i läroboken, vilket då betyder att vissa av texterna inte är 

autentiska trots att en del av texterna är av autentisk karaktär. Dessa utformade likt 

akademiska texter och undersöks då de i sin funktion omfattar det svenska som 

andraspråksämnet ska behandla.  

     Jag kommer hädanefter hänvisa till läromedlen med titelnamn, både inom den löpande 

texten och källhänvisning.  

4.2 Metod 

Läromedlen kommer att undersökas med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ textanalys.  

Den kvantitativa analysen är tänkt att skapa en grund till den kvalitativa. Den kommer även 

att synliggöra hur den etniska mångfalden ser ut i läromedlens autentiska texter, i relation till 

svenska som andraspråksämnets krav om ett globalt textinnehåll (Gy11:182).  

     Den kvalitativa delen kommer belysa på vilket sätt minoriteter och migranter porträtteras. 

Karaktärers etniska bakgrund i det autentiska textinnehållet kommer tolkas utifrån kontexten.    

Hur den kvantitativa och kvalitativa analysens metodik är uppbyggd presenteras nu mer 

fördjupat.  
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4.2.1 Kvantitativ textanalys 

Denna kvantitativa del ska besvara hur den etniska mångfalden ser ut i läromedlen, om 

migranten är synlig och om de uppfyller gymnasieskolans riktlinjer gällande kunskap om 

textinnehåll från olika delar av världen. 

     De autentiska texterna kommer att analyseras med stöd från Lennart Hellspongs och Per 

Ledins handbok i brukstextanalys (2006). Enkelt förklarat är deras modell en metod som 

används vid analys av text när man vill lyfta ett sammanhang, en kontext, framställning eller 

stil (2006:41). Det finns olika tolkningsinriktningar man kan använda sig av. Antingen kan du 

vara intresserad av vad författaren har för budskap med texten eller så kan du vara intresserad 

av på vilket sätt texter påverkar sina mottagare. Denna analys kommer riktas mot det 

sistnämnda, ett perspektiv Hellspong och Ledin kallar för en mottagarorienterad tolkning 

(2006:222–223). Det huvudsakliga målet är att avgöra hur läsaren uppfattar de autentiska 

texternas kontext.  

     Varje läromedels texter kommer att undersökas utifrån ett etniskt perspektiv. Med 

inspiration från Mattlars läromedelsanalys (2008:62) kommer jag försöka identifiera 

etniciteter med hjälp av fyra olika utgångspunkter: 

 

● Fiktiva, historiska och levande personer 

● Språk 

● Företag och varumärken  

● Nationer, organisationer och föreningar 

 

Med hjälp av dessa kan en eller flera etniska kontexter synliggöras genom de olika gruppernas 

bakgrund och medborgarskap. Den autentiska texten kategoriseras bara efter 

nationstillhörighet om den ger läsaren en vidare fördjupning, då texten måste ge, likt det 

läroplanen antyder, en inblick i olika kulturer (Gy11:184). Exempel på inblick i olika kulturer 

är att handlingen utspelar sig i en viss nation, att artikeln informerar fakta om en viss 

folkgrupp eller liknande scenarier.  

     Därefter kommer de autentiska texterna i varje läromedel att räknas för att få en 

övergripande bild av fördelningen. Ord och meningar som passar in i någon av de ovan 

nämnda utgångspunkterna kommer att plockas ut. Slutligen kommer en eller flera etniska 

kontexter att fastställas, med hjälp av ord som symboliserar en viss nation eller etnisk 
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bakgrund. Om så inte är fallet, kommer texten att anses vara oidentifierbar och kategoriseras 

in i en övrig kategori.  

     Även migranten som individ kommer att studeras. Om migranter omnämns i någon av 

texterna, kommer de texterna att kategoriseras i kategorin migranten. Dessa texter kommer att 

vara av intresse inom den kvalitativa analysdelen, även om den etniska bakgrunden inte 

specifikt lyfts. Dagens invandrare i Sverige lever i minoritet och de som studerar ämnet 

svenska som andraspråk kan identifiera sig med dessa texter, eftersom de kan ha ett förflutet 

som migrant.  

      Etnisk bakgrund kan som tidigare nämnts inte kopplas till en specifik minoritetskultur 

eller nation, utan kommer geografiskt kategoriseras i världens olika världsdelar. Detta 

kommer i sin tur skapa en uppfattning om huruvida läroböckernas textinnehåll representerar 

svenska skolans heterogena mångfald.  

4.2.2 Kvalitativ diskursanalys 

Den kvalitativa analysdelen ska svara på frågeställningen gällande porträttering av minoriteter 

och migranter. Dessa perspektiv kommer att uppmärksammas med hjälp av en diskursanalys. 

Språk konstruerar en situation med ett sammanhang så fort det används. Med hjälp av en 

diskursanalys kan man få en inblick i hur diskurser som exempelvis sinnen, föremål och 

sociala relationer framställs, agerar och fungerar inom skrivna texter (Börjesson & Palmblad 

2007:10). En analys med diskursiva utgångspunkter hjälper alltså forskningen att se vad som 

framställs som sanning och vad som anses vara osanning. Denna metod ger en inblick i att 

beroende på vilken position som intas i en text visas olika perspektiv av verkligheten 

(Börjesson & Palmblad 2007:9). Diskursanalys belyser också vilka normer och föreställningar 

som konstrueras. Med andra ord kan en diskursanalys synliggöra utestängning och 

maktstrukturer, som vem som får tala, vilka som får ta plats och vem som inte får det 

(Börjesson & Palmblad 2007:12). Denna metod kan alltså sammanfattningsvis visa vilka 

människor, traditioner och föreställningar som får synas inom läromedel och likaså visa vilka 

som inte gör det (Hornscheidt & Landqvist 2014:87). Metoden kan då även synliggöra 

diskriminering och ge en inblick i om någon eller några diskrimineras och framställs som 

mindre värda.  

      I denna kvalitativa analys kommer de autentiska texterna i respektive läromedel med en 

kontext som omfattar migranter och minoriteter att läsas och tolkas. Analysen kommer belysa 

hur migranter och minoriteter återges i de autentiska texterna och hur de representeras. 
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Metoden kräver närläsning och texterna har studerats ingående för att få fram en så korrekt 

gestaltning av budskapet i textinnehållet som möjligt. Textens budskap kommer sedan i 

resultatet lyftas och värderande meningar kommer att ge konkreta exempel på vilken röst i 

texten som blir hörd, vem eller vilka som lyfts fram och vilka som inte får synas i lika stor 

utsträckning. 

4.3 Kritik mot metod  

Kritik kan riktas både mot den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Den största kritiken 

omfattar det faktum att analyserna tolkas och genomförs av en enskild person. Även om jag 

genom hela arbetet har försökt vara klarsynt och opåverkad av normer och dessutom se förbi 

fördomskonstellationer, är detta något som nästintill är omöjligt. Jag är en del av samhället 

och dess sociala konstruktioner. Likaså kan ett problem i denna undersökning vara att jag 

anser mig tillhöra den svenska majoritetskulturen. Jag är född i Sverige och har svenska som 

modersmål. På grund av detta kan det möjligtvis och likaså olyckligtvis vara så att jag inte 

lägger märke till en viss maktstruktur. En uppfostran i en majoritetskultur kan orsaka att den 

och dess maktkonstruktioner blir normaliserade, vilket i sin tur kan leda till att jag inte lägger 

märke till viss symbolik som ger majoriteten mer makt än minoriteten. Texterna i läromedlen 

har därför lästs noga, ett flertal gånger för att skapa en försäkran om att jag som forskare inte 

dragit några förutfattade slutsatser.  

     Något som slutligen är viktigt att poängtera är också att det inte enbart är läromedel som 

styr elevers lärande, utan likaså läraren. Monica Reichenberg beskriver detta mer ingående i 

Vägar till textförståelse (2014). Även om de läromedel man väljer att använda i 

undervisningen består av ett breddat litterärt innehåll med varierande texttyper, kulturer och 

teman är det lärarens roll att aktivt vägleda sina elever i läsning och textförståelse 

(Reichenberg 2014:14). Om eleverna inte kan ta till sig det textinnehåll som ett läromedel 

består av, är de valda texterna oväsentliga för elevernas kunskapsutveckling.  

 

 

 



18 

 

5 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av den kvantitativa och kvalitativa analysen att redovisas. 

5.1 Kvantitativt resultat - etnisk mångfald 

Läromedlet Formativ svenska består av 25 texter. Textinnehållet presenterar en blandning av 

autentiska texter, såsom intervjuer, rapporter, porträtt, pjäser, argumenterande texter, utdrag 

ur romaner och folksagor, samt krönikor och artiklar. En del av de autentiska texterna har 

delats in i en svensk kontext, då det är tydligt att textinnehållet handlar om och kommer från 

Sverige. Migranten som person har synliggjorts, och fått en egen kategori, då det perspektivet 

kommer fördjupas inom den kvalitativa analysen. De andra autentiska texterna har i sin tur 

kategoriseras in i olika delar av världen beroende på kulturkontext. De texter som inte har 

någon synlig kulturkontext kategoriseras in i en övrig kategori. Figur 1 visar resultatet 

Formativ svenskas etniska mångfald: 

 

Figur 1  Kvantitativt resultat av läromedel: Formativ svenska. 
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Som man kan se i Figur 1 är Sverige den kontext textinnehållet berättar mest om. Inom de 

texter där den svenska kulturen är central, är också studenter och ungdomar oftast centrala, 

vilket visar på att elever kan känna en viss tillhörighet och förståelse pga. ålder.  

     Representationen från olika delar av världen är fokuserad till Europa, och i synnerhet inom 

den norra delen. Mellanöstern representeras av en text i en bokrecension av verket Mannen 

från Harem (Formativ svenska 2016:235–236). Verket är en reportagebok och berättar om 

universitetsstudenten Saifs liv i Aleppo och vad som hände när kriget i Syrien bröt ut. Texten 

berättar om hur boken visar det syriska krigets ”olidliga grymhet och gråa tillvaro” och ger 

exempel på vad Saif ställs inför: 

 

De som tidigare hade förespråkat fredlig revolution ville ta till sig vapen. Bland befolkningen i Harem 

växte stödet för oppositionens styrkor i Fria syriska armen (FSA), och deras allierade i Jabhat al-Nusra. 

När Saifs kusin ringde från Saudiarabien för att fråga om han kunde hjälpa ett par saudier som ville 

strida mot regimen över gränsen, sade han ja. (2017:236) 

 

Många delar av världen representeras inte i Formativ svenska, men migranten diskuteras dock 

i ett flertal texter. Exempel på detta är teman om flyktinginvandringen till Sverige, utsatta EU-

medborgare i Sverige och att elever som migrerat ofta är bättre på den svenska grammatiken 

än de svenskfödda enligt en intervjuad SFI-lärare.  

      Läromedlet Språkporten omfattar 63 texter och har ett större textinnehåll än Formativ 

svenska. Språkporten är dock anpassad till att kunna användas i alla tre svenska som 

andraspråkskurser på gymnasiet och har då i relation till Formativ svenska ett bredare krav på 

innehållet då studierna med Språkporten bör pågå under en längre tid.  

     De autentiska texterna i Språkporten består av olika texttyper, i form av argumenterande 

texter, krönikor och utdrag ur skönlitteratur såsom romaner och dikter. Kategorierna är 

desamma som i Formativ svenskas analysresultat och inom Språkportens autentiska texter 

finns det också vissa texter som kategoriserats in i en övrigt-kategori, då en specifik 

kulturkontext eller nation inte gått att finna. Exempel på detta är dikter och en text som 

handlade om nätanvändning. En figur över Språkportens etniska mångfald visas på nästa sida: 
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Figur 2 Kvantitativt resultat av läromedel: Språkporten. 

 

Resultatet visar även att den svenska kulturen är den mest centrala, men texternas innehåll har 

inte en lika tydlig åldersanpassad ungdomskontext som Formativ svenskas texter. 

     I Språkportens autentiska textinnehåll är olika världsdelar mer representerade, även om 

den europeiska kontexten är den som förekommer mest, dock är texternas inom Europa mer 

spridda inom världsdelen än i Formativ svenska. Från Nordamerika är USA den nation som 

representeras i alla fem texter. Den text som ingår i kategorin Oceanien är en artikel från 

Dagens Nyheter av Per Snaprud, som berättar om språkdöd för australiensiska språk och hur 

språkforskningen har fått bidrag för att förhindra det (2016:288–290):  

 

Han har arbetat med tolv australiensiska språk. Idag finns inget av dem kvar. När de första européerna 

kom till Australien hade kontinenten över tvåhundrafemtio språk. Sedan dess har hälften försvunnit, 

och många fler är hotade. (2016:289). 

 

I nio texter återfanns migranten och migration till Sverige som teman. I dessa texter var vissa 

specifika etniska bakgrunder omnämnda men migration och migrantens upplevelser har 

tolkats vara det centrala. Exempel på detta är om man som invandrare väljer att föra vidare 

sitt modersmål till sina barn, i vilken kontext flerspråkiga ungdomar använder vilket språk, 
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flyktinginvandringen i Sverige och att den multikulturella mångfalden i Sveriges U21-

landslag i fotboll speglar den svenska invandringen. 

5.1.2 Sammanfattning av det kvantitativa resultatet 

Sammanfattningsvis kan man se att resultatet visar att de båda läromedlen uppfyller 

gymnasieskolans riktlinjer gällande kunskap om textinnehåll från olika delar av världen. De 

båda läromedlen har ett textinnehåll som representeras från olika världsdelar, även om i 

synnerhet Formativ svenskas textrepresentation kunde spridas på fler världsdelar då 

läromedlet är väldigt centrerat vid Europa och således marginaliserar resten av världen. 

5.2 Kvalitativt resultat – framställning av migranter och 

minoriteter 

Denna kvalitativa resultatdel kommer att ge svar på hur migranter och minoriteter framställs i 

det autentiska textinnehållet. Resultatet redovisas efter följande struktur: Framställningen av 

migranten och minoriteter samt attityder till flerspråkighet. De två läromedlens resultat 

kommer att redovisas tillsammans, eftersom porträtteringen av migranter och minoriteter är 

det centrala och inte jämförelsen mellan dem. 

5.2.1 Framställning av migranter 

De båda läromedlens autentiska textinnehåll består som redovisats i det kvantitativa resultatet, 

av texter som synliggör migranter och migration. I Formativ svenska framställs migranter 

positivt i ett SFI-lärarporträtt (2017:36–39). I denna text lyfts grammatikinlärning och det 

positiva med att migranter redan kan ett annat språk när de börjar studera svenska. Läraren i 

texten älskar sitt arbete och beskriver att hon träffar ”många elever från olika delar av världen 

och upplever att de flesta har bättre kunskap i grammatik än de som gått i svensk skola” 

(2017:38). Läraren förmedlar en positiv inställning till skolan, hur gynnsamt det är att kunna 

flera språk och att läraren tycker att arbetet på SFI är värdefullt. Texten ger ett positivt 

budskap till mottagaren som läser porträttet, både genom att berätta att migranter har goda 

grammatiska kunskaper och genom att förmedla att ett arbete som SFI-lärare både är 

inspirerande och roligt. 

     I Formativ svenska recenseras också Erik Nivas artikelsamling Känner ni vibbarna? 

Fotbollen och det nya Sverige. I denna recension lyfts Sveriges etniska mångfald med 
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positiva argument. Texten beskriver att Sveriges U21-landslag i fotboll visar att det 

multietniska Sverige fungerar ”här finns utrymme för både Oscar Lewicki, Abbe Khalili, 

Alexander Milosevic, Oscar Hiljemark och John Guidetti ” (2017:258). Texten förmedlar 

fortsättningsvis en positiv bild av migration och lyfter att inom fotboll spelar det ingen roll 

var man kommer ifrån ”fotbollen är det bästa verktyget att öka integrationen och skapa 

sammanhållning tvärs över sociala, etniska och religiösa gränser” (2017:260). 

     Jag kommer fortsättningsvis redogöra för ett antal autentiska texter som öppnar upp för en 

diskussion kring migration och anpassning till en ny kultur. Dessa autentiska texter lyfter 

likaså tankar kring bevarandet av den/de kulturer man har bakgrund från. 

      I ett av textutdragen i Språkporten, diskuterar Theodor Kallifatides för- och nackdelar 

med att han som migrant inte lärt sina svenskfödda barn sitt eget modersmål. ”Svenskarna ser 

sorgset mot mig och säger att jag rövat mina barn deras rötter [...] Invandrarvännerna ser 

beslutet som förräderi” (2016:58–59). Kallifatides fortsätter beskriva att han som invandrare i 

Sverige behövde stöd i svenskan, och lät sina barn och sin svenskfödda fru lära honom. Han 

frågar sig slutligen hur han skulle kunnat fortsatt sitt författarskap i ett nytt land om han inte 

lärt sig språket (a.a.).  

     Den här texten visar exempel på hur mycket makt den svenska kulturen har i det svenska 

samhället. Om Kallifatides skulle livnära sig i Sverige på sitt författarskap behövde han lära 

sig svenska och valde att fokusera på det. Människor i hans närhet, och möjligtvis han själv 

anser att han gjorde ett aktivt val att inte lära sina barn sitt eget modersmål. Det kan dock 

likaså ha att göra med identitetsskapande normer, något som inte diskuteras i den autentiska 

texten. En människa reflekterar inte alltid över de normer hen vistas i och normer kan ibland 

uppfattas som självvalda. Det kan vara majoritetssamhällets konstruktion och normer som 

påverkat beslutet, i detta fall valet att inte fortsätta förmedla sin språkliga bakgrund vidare till 

nästa generation (Hornscheidt & Landmark 2014:27).  

     Vidare lyfter tre autentiska texter i Språkporten de gemensamma motiven kulturkrockar 

och kulturmöten. Författaren och föreläsaren Gillis Herlitz redogör för hur fel det kan bli 

mellan olika kulturer när det gäller artighet, och skildrar den svenska kulturen i mötet med 

andra: 

Kanske du någon gång har hört en tjänsteman säga till dig när du presenterar ett önskemål: “Det kan bli 

svårt det här.” Många invandrare har uppfattat ett sådant yttrande som att det finns goda möjligheter att 

få önskemålet uppfyllt. Så är dock inte fallet. (2016:111) 
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I denna text framställs inte den svenska kulturen vid första läsningen som “normen”, utan 

beskriver mer vilka missförstånd som kan uppstå mellan olika nationer. Men artikeln är 

skriven med den svenska kulturen som utgångspunkt, och visar då ett perspektiv på vilka 

missförstånd som kan uppstå i Sverige mellan en migrant och en svenskfödd person pga. 

skiljande kulturmönster. Exemplet visar hur en migrant i Sverige lever i ett visst underläge 

gällande den svenska kulturen. Migranten uppfattas avvikande ifall hen inte förstår det 

svenska kulturmönstret, vilket kan leda till en känsla av utanförskap och diskriminering 

(Hornscheidt & Landqvist 2014:65). 

     I den andra texten lyfter och problematiserar Sussi Hjelm Konsten att resa utan fördomar, 

hur resor ökar förståelsen för andra kulturer, men att fördomarna också ibland blir starkare:  

 

För att kunna förstå andra kulturer måste man börja med att inse och acceptera att kulturskillnader är 

oerhört stora och att den skillnaden beror på att livsvillkor är oerhört olika och formar oss väldigt starkt. 

(Språkporten 2016:366) 

 

I texten diskuteras även begreppet etnocentrism. Exempel som berörs är exempelvis att 

komma i tid inte alltid är det rätta. Textens budskap visar att den svenska kulturen inte har 

samma normer som andra, vilket måste respekteras. Den här texten är inte lika inriktad på 

svenska exempel som förgående text och ger läsaren en tydligare inblick i att kulturkrockar 

kan uppstå överallt i världen och kulturskillnader är någonting man måste acceptera 

människor emellan.  

     I den tredje och sista texten skildrar Jonas Hassen Khemiri behovet av tillhörighet i en 

artikel ursprungligen publicerad i Dagens Nyheter. Hassen Khemiri lyfter att människor 

behöver bli respekterade trots att de avviker från normen. Artikeln skildrar Jonas uppväxt med 

en invandrarförälder, parallellt med Ainos uppväxt med föräldrar som talar varieteterna dalby- 

och malungsmål: 

 

Pappa i Tunisien var trygg och självsäker, en man med glädje och pondus. Men pappa i Sverige var 

begränsad och förminskad, inte alls så säker på sig själv. (Språkporten 2016:321) 

 

“Har ni hört, vi har fått hit en dalkulla!” sade en av vårdarna. Och Aino skämdes.  

-Plötsligt hörde jag, jävlar vad jag lät! Jag lade snabbt om, och jag tyckte det var skönt att bli av med   

spåren av Malung. (Språkporten 2016:322) 
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Artikeln handlar om kopplingen mellan språk och makt och ger en inblick i att det finns 

varieteter av svenska som skapar en känsla av utanförskap. De båda karaktärerna i texten 

känner ett utanförskap i Sverige mycket på grund av att deras modersmål har skiljande 

språkljud och formuleringar än standardsvenska. Texten belyser också de uppoffringar Aino 

gjort för att känna en tillhörighet till den rikssvenska som talas i Stockholm, vilket ledde till 

att hon arbetade bort sin dialekt och glömde bort sina forna malungsmål.    

      Den här texten visar på hur en majoritetskultur lätt påverkar migranter och minoriteter i 

deras val av språkbevarande. Den visar på hur språkkunskaper kan påverka självkänslan, samt 

hur personer som tillhör majoritetskulturen kan diskriminera en person som lever i minoritet 

och se denne som avvikande och av en lägre position hierarkiskt pga. av avvikande språklig 

varietet. Detta tecken på segregation är i sin tur en diskrimineringsgrund (Hornscheidt & 

Landqvist 2014:65). 

5.2.2 Framställning av minoriteter 

Det finns likaså texter i Formativ svenska som problematiserar politiska åsikter kring 

flyktingpolitik och de minoriteter som lever i Sverige. En text handlar exempelvis om de EU-

medborgare som ägnar sig åt tiggeri. Texten som är en insändare kommer ursprungligen från 

nätverket För utsatta EU-medborgare i Sverige. Utgångspunkten i insändaren är att det 

politiska partiet Sverigedemokraterna i föregående riksdagsval haft sloganen ”stoppa det 

organiserade tiggeriet” på stora valaffischer (2017:177). Insändaren menar på att sloganen är 

en lögn som sakta ”ätit sig in i människors och mediers medvetande och blivit till en sanning” 

(a.a.). Texten redogör för hur pass ”diskriminerade EU-migranter” har blivit på grund av 

Sverigedemokraternas valkampanj. Följden har blivit att ”utsatta EU-medborgare har 

misshandlats eller utsatts för kränkande behandling” (2017:178). Insändaren avslutas med att 

argumentera för att hjälpa utsatta människor och inte låta sig luras av fördomar. 

      Det finns likaså en annan politisk debattartikel i Formativ svenska med liknande tema. 

Artikeln är skriven av Stefan Schedin, universitetslektor i sociologi. Texten debatterar 

Sveriges flyktingpolitik, talar för vänsterpartiet och är positivt inställd till migration. Artikeln 

debatterar mot dem i Sverige som anser att flyktingpolitiken bör stramas till och menar på att 

”alla vinner på att befolkningen växer. Förföljda och hotade får skydd och trygghet. Vi blir 

fler som bygger samhället.” (2017:256). Debattartiklar med ett politiskt vinklat innehåll ökar 

insynen i migrationsfrågan och ger eleverna kunskap om att det finns människor med olika 

åsikter inom ämnet. Utsatta EU-medborgares situation lyfts i debatten och deras 
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levnadsförhållanden problematiseras.  EU-migranterna hamnar däremot i ett underläge inom 

båda de politiska texterna, eftersom texterna redogör om dem i ett ”vi och dom”-perspektiv 

och förmedlar vad debattörerna tycker och svenska partiers åsikter gällnade EU-

medborgarnas utsatta situation. Det är dock ingen EU-medborgare som blir intervjuad, som 

får berätta vad hen själv känner, varför de migrerat till Sverige eller varför de har valt att 

tigga. Deras röster blir inte hörda och de porträtteras som mindre värda i en social 

kategorisering, då en viss del av det svenska samhället anses att ha misshandlat dessa 

minoriteter. Detta främjar inte lika behandling, utan kan ses som ett exempel på 

diskriminering och kränkande särbehandling (Hornscheidt & Landqvist 2014:12)  

       EU-medborgarna nämns också i en av texterna vid ett tillfälle som romska grupper: 

”Förbättra situationen för de framförallt romska grupper som väljer att resa till bland annat 

Sverige för att tigga” (Formativ svenska 2017:179). Romer synliggörs i debattartikeln som en 

folkgrupp som endast nämns inom en kontext som utstrålar utsatthet i form av flykt och 

tiggeri. Detta perspektiv är det enda som visar romer i Formativ svenska, trots att det finns 

många fler romer i Sverige och att folkgruppens språk romani chib är ett officiellt nationellt 

minoritetsspråk i Sverige. Minoriteten har levt i Sverige utan att specifikt ägnat sig åt tiggeri 

under flera århundraden och att endast porträttera folkgruppen ur ett utsatt perspektiv kan 

framkalla fördomar hos mottagaren och därmed stereotypa föreställningar. Folkgruppen 

romer intervjuas inte heller, och ingen person med romsk bakgrund får chans till att försvara 

sig eller berätta hur de upplever dessa omständigheter.  

5.2.3 Attityder till flerspråkighet 

Slutligen omfattar de två sista texterna flerspråkighet, som omskrivs positivt i Språkporten 

(2016:60–62). Ett exempel är texten Tillfället gör syskonspråket – av Eliza Kajanus, 

publicerad i Språktidningen. Artikeln handlar om tre svenskfödda syskon som talar flera 

språk. De talar persiska, polska och svenska och har föräldrar som migrerat till Sverige. 

Syskonen ägnar sig åt kodväxling och använder olika språk inom olika miljöer. Artikeln visar 

en positiv inställning till flerspråkighet då syskonen i en intervju redogör för hur bra de tycker 

det är att tala flera språk och att de är stolta över sin bakgrund ”Han, Victoria och Julia är 

stolta över sina tre språk. De har ingen släkt i Sverige, och utan polska och persiska skulle de 

inte kunna hålla kontakt med familjen” (2016:60).   

      Den andra autentiska texten är utformad likt en artikel men skriven av 

läromedelsförfattaren själv med titeln Minoritetsspråken idag (Språkporten 2016:299). 
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Samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch förklaras kortfattat och det redovisas 

siffror på hur många talare det finns i Sverige. Det är en informerande artikel som betonar att 

de nationella minoritetsspråken kan användas i kontakt med myndigheter i Sverige. Texten 

informerar vidare om att ”utöver minoritetsspråken talas 150 olika hemspråk av elever i 

svenska skolor och 15% av eleverna i den svenska skolan har invandrarbakgrund” 

(Språkporten 2016:300). Det positiva med texten är att minoriteterna synliggörs och att 

eleverna som läser får information om att dessa nationella minoriteter och deras modersmål 

enligt lag är en del av den svenska kulturen.  

5.2.4 Sammanfattning av det kvalitativa resultatet 

Sammanfattningsvis kan man se att migranten och minoriteter framställs olika. Migration och 

mångkultur framställs positivt i en text om Sveriges U21-landslag i fotboll i Formativ 

svenska. Migrantens anpassning till en ny kultur och bevarandet av sina rötter problematiseras 

vidare, i huvudsak inom Språkporten. Den svenska kulturen framstår som kulturen med mest 

makt. Många migranter och minoriteter har dessutom glidit ifrån sin moderskultur på grund 

av att viljan av att känna en tillhörighet till den nya svenska kulturen är större.  

     Minoritetsgrupperna EU-medborgare och romer diskrimineras i Formativ svenska. Deras 

utsatta levnadsförhållanden lyfts dock och förslag på hur det svenska samhället ska motarbeta 

denna segregation finns också med i de politiska debattinläggen.    

       Slutligen framställs flerspråkighet som något positivt. Både av en SFI-lärare och av 

flerspråkiga personer som berättar varför det är positivt och vilken nytta det finns med att 

kunna flera språk.  

6 Analys – värdegrund 

Denna del kommer att svara på frågeställningen om läroplanen följs med avseende på 

värdegrundens arbete om förståelse för andra människor samt om motverkandet av etnisk 

diskriminering främjas i läromedlens autentiska textinnehåll. De kvantitativa och kvalitativa 

resultaten kommer att diskuteras i en jämförelse med läroplanens värdegrund.  

       Det kvantitativa resultatet visar att båda läromedlen består av autentiska texter med 

anknytning till andra delar av världen än Sverige. Läromedlet Språkportens etniska mångfald 

är dock mer jämn fördelad runt om i världen i jämförelse med Formativ svenska. Resultatet 

visar således att det finns en möjlighet att innehållet främjar en förståelse om andra 
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människor, då textinnehållet handlar om det svenska, europeiska och det globala, som 

värdegrunden förespråkar (Gy11:5). Om det kvantitativa resultatet vidare bidrar till att 

motverka etnisk diskriminering är svårare att säga, då det finns världsdelar som inte 

representeras. Med tanke på Sveriges multikulturella mångfald bör fler världsdelar 

representeras, då Sverige idag tar emot migranter från många länder utanför Europa. Det kan 

därför finnas elever i klassrummet som aldrig kommer känna att deras etniska bakgrund 

representeras eller uppmärksammas i dessa läromedel, om de inte kompletteras med annat 

undervisningsmaterial.  

      Det kvalitativa analysresultatet ger fortsättningsvis en mer fördjupad inblick i vad vissa 

delar av de autentiska texterna innehåller. Formativ svenska innehåller en recension som drar 

paralleller mellan det svenska U21-landslagets framgång, Sveriges migration och det 

multikulturella samhället. Recensionen förhåller sig positivt till att människor har olika etnisk 

bakgrund och menar att svensk fotboll välkomnar alla människor. Texten visar i sin tur 

läsaren att en kombination av olika kulturer är gynnsam och att alla människor är lika mycket 

värda. 

      En förståelse för människors lika värde lyfts likaså i Språkporten, där en artikel av Sussi 

Hjelm problematiserar kulturmöten (2016:366). Läsaren får kunskap om varför man bör 

uppmärksamma olika kulturer och ger vidare läsaren en förståelse för att världens olika 

kulturella handlingsmönster kan skilja sig åt. Artikeln redogör för hur en resenär måste ha 

kulturella skillnader i åtanke och att respekt och anpassning måste visas gentemot alla 

människor. Innehållet främjar då en förståelse för andra människor samt motverkar fördomar 

och etnisk diskriminering.     

      En politiskt vinklad insändare i Formativ svenska visar också tendenser på motverkandet 

av etnisk diskriminering. Insändaren kritiserar Sverigedemokraternas valkampanj som enligt 

debattören fått till följd att utsatta EU-medborgare, både verbalt och fysiskt, blivit 

misshandlade och kränkta. Debatten fortsätter med att poängtera att det är vårt samhälles 

uppgift att hjälpa alla som lever där och inte behandla någon illa på grund av hens etniska 

bakgrund, vilket förmedlar en bild om hur lika behandling bör tillämpas inom situationer där 

människor inte alltid värdesätts lika. 

      De båda läromedlen innehåller dock även texter som belyser att vissa migranter och 

minoriteter blir diskriminerade. Det betyder däremot inte att texterna innehåller 

diskriminerande utryck som tex. skällsord. Textinnehållet belyser snarare hur Sverige som 

majoritetskultur diskriminerar dem som lever i minoritet, därför att de svenska normerna, 
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stereotyperna och fördomarna tillsammans skapar en maktposition i relation till dem som 

avviker från normen.  

     Båda läromedlen har emellertid ett textinnehåll som redogör för människors lika värde, 

både på ett politiskt plan och inom en kulturmöteskontext, vilket således kan förmedla 

värderingar som motverkar etnisk kränkande behandling. Formativ svenska brister dock ändå 

i motverkandet av etnisk kränkande behandling då läromedlet diskriminerar en viss minoritet, 

även om värderingar om människors lika värde förmedlas i andra texter. Denna text förmedlar 

orättvisa föreställningar om romer i en klassrumsmiljö, vilket kan leda till att elever med 

romsk bakgrund kan känna sig orättvist behandlande, kränkta och diskriminerade. 

      Sammanfattningsvis kan svaret på frågan formuleras på följande vis: båda läromedlen 

innehåller autentiska texter som främjar och ger kunskap om andra människor och motverkar 

till viss del etnisk diskriminering. De både läromedlens autentiska innehåll skulle dock kunna 

innehålla en bredare spridning mellan etniciteter, minoriteter och nationer, då de som 

porträtteras i dessa läromedel är till störst del centrerad till Europa och inte omfattar 

världsdelarna Asien eller Sydamerika. Detta kan i en klassrumsmiljö förmedla föreställningar 

om vilka kulturer som är mest centrala och därmed en uppfattning om vilka som inte är det.  

7 Avslutande diskussion 

Resultatet visar att de två läromedlen som analyserats ger kunskaper om människor från olika 

kulturer och att de innehåller texter som till viss del motverkar etnisk diskriminering. 

Läromedlen uppfyller läroplanens riktlinjer gällande ett textinnehåll från olika delar av 

världen, även om den etniska mångfalden visat sig vara mest centrerad till Sverige som nation 

och Europa som världsdel. Läromedlet Språkporten har förvisso en jämnare fördelning mellan 

världskontinenterna, men båda läromedlen utesluter som tidigare nämnts Asien och 

Sydamerika helt från de autentiska texterna.  

      Detta resultat är i jämförelse med Jörgen Mattlars läromedelsundersökning relativt 

likvärdig, då Mattlars läromedel i huvudsak endast innehöll etniciteter från Europa och 

västvärlden. Språkporten och Formativ svenskas etniska mångfald är dock mer inkluderande 

och har en bredare representation från olika världsdelar än de läromedel som omfattar 

Mattlars undersökning. Mattlars resultat visar i jämförelse med denna undersökning att 

svenska som andraspråksläromedels etniska mångfald har utökats och blivit mer inkluderande 

mellan utgivningsåren 1995–2005 och 2016–2017. Representationen från olika delar av 
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världen borde dock under dessa ca 20 år utvidgas ytterligare, med tanke på Sveriges 

migrationstillväxt och de forskningsresultat som visar på att litteratur har en positiv påverkan 

på elevers föreställningar om världen (Kåreland 2013:75). Varför Sverige som nation nämns i 

högre grad inom båda läromedlen än andra länder kan i korthet förklaras med att Sverige är 

den nation, det språk och den kultur som är mest central inom svenska som 

andraspråksämnets läroplan. Europa är således den världsdel Sverige tillhör och representerar 

likaså de nationer som geografiskt ligger Sverige närmast. Resultaten visar att ju längre bort 

världsdelarna geografiskt befinner sig i relation till Sverige, desto mindre textrepresentation 

får de.  

       Ett tydligt samband mellan Sveriges etniska mångfald och de autentiska texternas etniska 

kulturkontext tycks inte finnas utifrån läroboksförfattarnas beskrivningar. Det framgår alltså 

inte i läroböckerna huruvida läroboksförfattarna haft någon tanke med den etniska 

representationen eller om valet av texter ur detta perspektiv valdes på måfå. Språkporten 

nämner förvisso att det finns texter i läromedlet som kommer kunna ge möjlighet till 

diskussion och jämförelse mellan kulturer, vilket även mitt resultat visar (2016:3). 

       Det finns vidare endast ett skönlitterärt verk omnämnt i det kvalitativa resultatet, Theodor 

Kallifatides utdrag ur textsamlingen Den dubbla längtan (Språkporten 2016:58–59).  

Formativ svenska innehöll inget skönlitterärt verk som belyste migration, minoriteter eller 

migranter. Men de båda läromedlen innehöll skönlitterära verk som hade utspelade sig i olika 

nationer. Skönlitteratur har som tidigare nämnts visat sig hjälpa elever förstå och se motbilder 

av exempelvis rasism. Med tanke på detta skulle läromedlens textinnehåll kunnat omfatta fler 

skönlitterära berättelser som motverkar diskriminering av migranter och minoriteter. Dessa 

skönlitterära verk skulle kunnat bidra till samtal i undervisningen, jämföras med andra texter 

och ge elever en positiv kunskapsutveckling (Kåreland 2013:63). Samtidigt hänvisar Kåreland 

till forskning som visar på att skönlitterära verk med ett invandrarperspektiv också kan belysa 

det motsatta, genom att stärka stereotypa föreställningar i ett ”vi och dem”–perspektiv 

(Kåreland 2013:80). Det kan även vara så att läroboksförfattarna tänker sig att svenska som 

andraspråksläraren ska fördjupa sin skönlitterära undervisning med hjälp av egen planering, 

då ett skönlitterärt verk i sin helhet tar upp ett stort utrymme av en läroboks utformning.     

      Det är viktigt att poängtera att de läromedel som denna uppsats undersöker endast är en 

del av en undervisningsmiljö. En läroboks innehåll kan kompletteras och anpassas av en 

undervisande lärare, utifrån en elevgrupps heterogena eller för den delen homogena struktur. 

Läroboken i sig påverkar heller inte enbart en inlärningsmiljö positivt eller negativt, utan 
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faktorer som exempelvis elevers mående, samarbetskompetens och lärarens pedagogiska 

förmåga är också parametrar som har verkan på elevers inlärning.  

      Det är likaså enbart ett etniskt perspektiv i denna uppsats som belysts. Detta resultat kan 

tillexempel inte säga något om hur läromedlens grammatiska upplägg ser ut. Läromedlen har 

gissningsvis, likt mycket annat, sina styrkor och svagheter inom läroplanens olika delar. Det 

som jag hoppas att denna uppsats har belyst är hur viktigt det är att lärare förstår att ett 

undervisningsmaterial behöver granskas kritiskt. Lärare behöver likaså fråga sig vad för 

normer och föreställningar ens ämnesundervisning kommer att förmedla utifrån ett visst val 

av undervisningsmaterial.  

      Det kan i framtiden vara intressant att undersöka hur medvetna elever från en 

majoritetskultur är gällande segregation, kulturskillnader och om vikten av en etnisk 

mångfald. Det skulle vara intressant att undersöka hur den etniska mångfalden är fördelad i ett 

ämne som i större utsträckning studeras av elever med svenska som modersmål. Ett förslag på 

detta är ämnet svenska. Syftet skulle vara att se vad för textinnehåll dessa elever läser och 

undersöka hur migranter och minoriteter framställs inom dem. Det skulle också vara 

värdefullt att belysa segregering mellan majoritetskulturer och minoriteter samt undersöka om 

det autentiska textinnehållet motverkar etnisk diskriminering likt värdegrundens beskrivning. 

Läromedelsanalysen skulle likaså kunna kompletteras med en enkätundersökning, där elevers 

tankar och inställning till undervisningsmaterialet undersöks.  
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