
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete I,  

grundlärarprogrammet 

15 hp 

Rapport 2015vt01686 

De svenska nationella 
minoriteternas förekomst 
i läroböcker  
En analys av läroböcker i 
svenska, samhällskunskap och 
historia för årskurs 4-6.  

Elin Forslund  

Examinator: Linn Areskoug  

Handledare:  Jörgen Mattlar  



 - 1 -  

Sammanfattning  
 

År 2000 erkändes de fem svenska nationella minoriteterna (samer, judar, romer, sverigefinnar och 

tornedalingar) i och med att Sverige skrev under Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Med erkännandet tillkom 

att skolorna blev skyldiga att undervisa om minoriteter. I denna analys har jag först klarlagt vilka 

skillnader som gjordes i läroplanen efter erkännandet av minoriteterna för att sedan analysera 

läroböcker i ämnen där minoriteter på något vis behandlas. Analysens syfte var att undersöka om 

läroböcker i samhällskunskap, svenska och historia från 1990-talet till 2014 implementerat 

kursplanernas mål angående vad som ska ingå i undervisningen om de nationella minoriteterna. I 13 

analyserade läroböcker återkommer en skillnad i texterna när det handlar om minoriteternas 

omfattning, samer får mest utrymme i samtliga läroböcker. De övriga minoriteterna får lite utrymme i 

läroböckerna och av dessa får romer tillsammans med judar allra minst. Analysen visar också att nyare 

böcker i samhällskunskap inte svarar upp till ämnets kursmål.  

 

Nyckelord: Läromedelsanalys, etnicitet, nationella minoriteter  
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1. Inledning  
 
Jag började intressera mig för etnicitetsfrågor när det blev ett återkommande ämne och diskussion i 

mina universitetsstudier. När sedan Sverigedemokraterna ökade i popularitet hos den svenska 

befolkningen och blev tredje största partiet i valet 2014 gick det upp för mig att människors lika värde 

och kulturell mångfald inte värdesätts runt om i landet. Därför är det viktigt att redan i skolan utbilda 

eleverna om etnicitet och fördelarna med mångfald men även om olika etnicitetsgruppers historia och 

kultur för att öka förståelsen för varandra. I och med att de fem svenska nationella minoriteterna 

erkändes år 2000 har skolan ett stort ansvar i att utbilda eleverna om dessa. Lpo 94 reviderades år 

2006, vilket gör det intressant att titta på vilka nya inslag som gjordes i läroplanen i och med 

erkännandet för att sedan även jämföra detta med den nya läroplanen, Lgr 11. I verkligheten räcker det 

inte att läroplanen säger en sak, det måste även förankras i skolorna och detta sker vanligen via 

läroböcker. Läroböcker är en form av operationalisering av läroplanerna och ger uttryck för en 

ämnestradition vilket gör det intressant att titta på dessa. Läroböcker används fortfarande flitigt i 

skolan och enligt min erfarenhet förlitar lärarna sig ofta blint på dessa, ibland kanske lite väl godtroget 

då läromedlen inte längre granskas av staten och är genom lag inte längre skyldiga att innehålla ett 

visst stoff. I och med läroböckernas stora användning och makt i undervisningen är det där eleverna 

finner information om minoriteter, jag vill därför undersöka hur väl läroböckerna stämmer överens 

med läroplanen.  

 
De svenska skolorna ska arbeta utifrån den gemensamma värdegrunden och ska gestalta och 

förmedla ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket 

2011). 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Fem svenska nationella minoriteter  

 
År 2000 skrev Sverige på Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den 

europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, även kallat minoritetskonventionerna. I och 

med detta erkändes de fem svenska nationella minoriteterna som idag finns i Sverige: judar, romer, 

samer, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med konventionen var att vidmakthålla och utveckla de 

mänskliga rättigheterna men även att säkerställa minoriteternas framväxt inom landet. Att aktivt arbeta 

med att främja kulturell mångfald och interkulturell dialog samt att arbeta för en ökad förståelse och 

tolerans gentemot varandra skulle bidra till att säkerställa minoritetsgruppernas fortsatta existens. 

Erkännandet av minoriteterna medförde att regeringen nu har skyldighet att skydda deras språk och 

kultur men även se till att de har möjlighet att uttrycka, bevara och skydda sin identitet. En av 

punkterna som Sverige år 2006, enligt den rådgivande kommittén, kunde utveckla var att anpassa 
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skolundervisningens material så att det bättre stämde överens med minoriteterna och deras kultur 

(Högskoleverket 2011). I många år har minoriteterna i Sverige diskriminerats och åsidosatts detta 

redogör Aarnbakken (2010) och även Granqvist-Nutti (1993) för. Ett steg för att motverka 

diskriminering var via bildandet av en ny diskrimineringslag år 2009, vilket har medfört att skolorna 

idag är tvungna att ha en likabehandlingsplan och är skyldiga att ingripa vid kränkande behandling. 

Detta arbete är en viktig del i skolornas demokratiska uppdrag i att fostra demokratiska medborgare 

(Skolverket 2011b). Viktigt när man talar om minoritetsgrupper är att det inte är homogena grupper 

utan att de är dynamiska. De kan under tid smälta in i majoritetsbefolkningen genom att sluta prata sitt 

minoritetsspråk och överge sin minoritetsgrupps kulturella egenskaper. Grupperna förändras även med 

det faktum att det fortfarande flyttar in nya invånare till Sverige som kan tillhöra minoritetsgrupperna.  

 

1.2.2 Läroplanernas förändrade mål angående de nationella 
minoriteterna  

 
I första upplagan av Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

Lpo 94, står det att eleven ska ”ha en förtrogenhet med centrala delar av det nordiska, svenska, 

inklusive det samiska och västerländska kulturarvet” (Utbildningsdepartementet 1994a). Ett av de 

övergripande målen att uppnå i grundskolan är att eleven ”har god insikt om det nordiska, svenska, 

inklusive det samiska, och västerländska kulturarvet” (Utbildningsdepartementet 1994a). I den 

reviderade upplagan av Lpo 94 står det att efter avslutad grundskola ska eleven ”ha kunskaper om de 

nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia” (Skolverket 2006a) till skillnad från den 

första upplagan skrivs här uttryckligen ”minoriteter” istället för det ”samiska och västerländska 

kulturarvet”. I kursplanen för historia i den ursprungliga Lpo 94  står det att ”särskild uppmärksamhet 

skall ägnas den svenska och nordiska kulturen, inklusive den samiska, det som format den personliga 

och kollektiva historiska identiteten” (Utbildningsdepartementet 1994b). I kursplanen för historia 

tillhörande den reviderade upplagan av Lpo 94 är ”det samiska” utbytt och här uttrycks istället 

begreppet ”minoritetsgrupper”; eleverna ska under grundskolan sträva mot att ”tillägna sig ett brett 

och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika nationella minoritetsgrupper, 

samt utvecklar insikt om den identitet som detta ger” (Skolverket 2006b). I kursplanen för svenska ska 

eleverna i grundskolan ”få erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering om 

det samiska språket och övriga minoritetsspråk i Sverige” (Skolverket 2006b). Dessa mål att sträva 

mot är allmänna för grundskolan och kan behandlas när som helst under grundskoletiden.  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 står det under rubriken 

övergripande mål och riktlinjer att: 
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Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper [...] om de 

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

språk, religion och historia (Skolverket 2011a).  

 

Om rektorns ansvar står det i Lgr 11 att: 

 Rektor har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att [...] 

skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit 

sig att beakta i utbildningen (Skolverket 2011a). 

 

 Det är alltså rektorns ansvar att ge personalen kännedom om vad det innebär för skolan att Sverige har 

förbundit sig till minoritetskonventionerna. I det centrala innehållet för kursplanerna i 

samhällskunskap och i svenska, årskurs 4–6, står det att undervisningen i samhällskunskap ska 

behandla ”urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige, de nationella minoriteternas 

rättigheter”. I undervisningen i svenska ska detta finnas med, ”Vilka de nationella minoritetsspråken 

är” (Skolverket 2011a). I kursplanen för historia årskurs 4-6 finns det inga krav att minoritetsgrupper 

ska behandlas undervisningen, eftersom det förekommer först i kursplanerna för de äldre årskullarna 

7-9. 

 

1.2.3 Läromedlets betydelse 

 
Idag utgör läroboken fortfarande en av de viktigaste aspekterna på vad som räknas som betydelsefull 

kunskap i skolan. Lärarens kompetens har dock en avgörande roll vid hur undervisningen går till och 

hur relationen till användandet av läromedel ser ut. Besitter läraren god ämneskunskap medför detta att 

läromedlet kan användas som stöd utan att vara det huvudsakliga undervisningsmaterialet. Är läraren 

däremot osäker och okunnig blir hen mer bunden till att använda sig av läromedel (Selander 2014, 

s.106-107). En lärobok kan vara bra om dess värderingar och uppfattningar av ämnesinnehållet 

stämmer överens med lärarens uppfattningar och läroplanens mål. Läroboken blir negativ i 

utbildningssyfte om den inte synliggör en kritisk granskning av innehållet och dess dolda värderingar, 

då läraren har stort ansvar att uppmärksamma detta (Englund 1999, s.340). 

 

En vanlig uppfattning hos lärare är att läroboken innehåller det som krävs för att kursmålen ska 

uppnås. Det är därför viktigt att alla lärare har i beaktande vid val av läromedel att Statens institut för 

läromedelsinformation upphörde 1990-1991 och att det idag inte finns någon lag på att läromedel 

granskas. Läromedlet bör med denna anledning granskas av lärare så att de blir medvetna om dess 

innehåll för att sedan relatera detta till vilka mål som ska uppnås enligt läroplanen (Mattlar 2014, s.40-

41). Det är även viktigt att vid val av läroböcker att kritiskt granska hur olika kulturer och människors 

lika värde framställs då ”läromedel lyfter fram den information om världen som vi i vårt samhälle 

uppfattar som grundläggande och väsentlig” (Selander 2014, s.91). Carlson & von Brömssen (2011, 

s.13-15) poängterar vikten av att välja bra undervisningsmaterial eftersom dessa tillsammans med 
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andra faktorer skapar och vidmakthåller de olika normer som finns i Sverige idag och att de kan ses 

som en slags social kodifiering av vad som gäller i samhället.  

 

Mattlar (2014, s.51) redogör för att läroböckerna nödvändigtvis inte behöver svara upp till läroplanen 

och att detta kan bli ett problem för de lärare som inte är medvetna om denna företeelse. Han 

poängterar att det är läraren och inte läroböckerna som ska se till att kursmålen uppnås. Med 

utgångspunkt i de frågor som tagits upp här och det faktum att läroböcker för de äldre eleverna är 

bristfälliga är det av största intresse att granska hur implementeringen av målen om de nationella 

minoriteterna har skett i historieläroböcker för de yngre åren i åk 4-6. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna analys är att, med utgångspunkt i hur läroplanen har förändrats i och med 

erkännandet av de nationella minoriteterna, undersöka om läroböcker i samhällskunskap, svenska och 

historia från 1990-talet till 2014 implementerat kursplanernas mål angående vad som ska ingå i 

undervisningen om de nationella minoriteterna. 

 

 

 Hur kommer skillnader till uttryck i läroböcker som står under inflytande av Lpo 94 och de 

som står under inflytande av Lgr 11 i omfattningen av nationella minoriteter? 

 I vilka avseenden skiljer det sig i omfattning och framställning mellan ursprungsminoriteter, 

urbana minoriteter och territoriella minoriteter i läroböckerna?  

 Hur framställs de svenska nationella minoriteterna i text och bild i läroböckerna?  

 

1.4 Forskningsöversikt  
 
Övervägande tidigare forskning om nationella minoriteter i Sverige och dess existens i läroböcker 

behandlar främst minoriteten samer, exempelvis i Exotiska renskötare och trolltrummans magi. Samer 

och samiska frågor i grundskolan (Karlsson, 2004). Här har 63 läromedel i samhällsorienterande 

ämnen undersökts hur böckerna behandlar frågor om den samiska kulturen. Karlsson kommer fram till 

att 30 av läromedlen inte tog upp samiska frågor i överhuvudtaget och av dem som gjorde det hade 15 

väsentligt innehåll. Samernas förekomst i läroböcker i Norge har analyserats tillsammans med 

grönländarnas förekomst i danska läroböcker av Bente Aamotsbakken (2010, s.61-78). Slutsatsen av 

analysen är att läroböckerna urskiljer en maktskillnad mellan majoritetsbefolkningen och dessa 

grupper. En förbättring av denna maktskillnad och hur objektivt den samiska befolkningen beskrivs 
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har skett i och med förnyade läroböcker gällande under en ny läroplan i Norge. Ur en mer historisk 

synvinkel har Karin Granqvist-Nutti (1993) skrivit rapporten Samerna i svenska läroböcker 1865-

1971, Granqvist-Nutti har i rapporten analyserat utgåvor av ”läsebok för folkskolan” och olika 

geografiböcker (ibid. s.11). Analysen visade att samerna framställdes både i positiv och i negativ form. 

Det positiva som betonades var att bevarandet av samerna var bra för renarna men även för 

turistnäringen. Samerna framställdes negativt i läroböckerna via beskrivningar som en annan ras och 

placerades genomgående under gruppen mongoler. Granqvist-Nutti ser en förändring i läroböckerna 

skrivna från år 1953 då negativa formuleringar började försvinna och från 1969 började läroböckerna 

uttrycka samer som en del av svenska befolkningen (ibid. s.43). Jörgen Mattlar (2011) undersökte 

förutom samer även sverigefinnar och tornedalingar, undersökningen gick ut på att titta på hur dessa 

tre minoriteter representerades i läroböcker i historia för gymnasiet. Resultatet visar att dessa tre 

minoritetsgrupper är representerade i låg omfattning  i läroböckerna. Samerna får ett litet utrymme och 

erkännande medan sverigefinnarna och tornedalingarna nämns i väldigt få läroböcker. Mattlar drar 

slutsatsen att inga läroböcker i ett enda fall ger relevant information om de svenska nationella 

minoriteternas historia. Mattlar (2008) har även i sin avhandling undersökt vilken ideologiproduktion 

som uttrycks i läroböcker i svenska som andra språk. Avhandlingens fokus ligger på att kvantitativt 

undersöka läroböckernas representation av kön, klass och etnicitet men även hur läroböckerna 

återspeglar samhällets kulturella mångfald (ibid. s.17). Avhandling rör också frågor angående det 

politiska inflytandet över läroböcker. Historiskt har läroböcker framhävt ideologin i landet där den 

statliga kontrollen av läromedel kontrollerade att budskapet i boken grundades på samma politiska 

ideologi som landet. När denna kontroll avskaffades finns det inte längre något som hindrar företag 

och intresseorganisationer att bilda egna läromedel som inte stämmer överens med landets 

dominerande ideologi. Läroboksförfattarna har stor roll vid skapande av läroböcker och hur ideologin 

framställs men Mattlar betonar även bokförlagens ansvar eftersom det är de som anställer författarna 

som i sin tur kan vara med och styra den politiska ideologin i landet genom hur de väljer att medvetet 

och/eller omedvetet formulera fakta i böckerna (ibid. s. 36-37). Exempelvis kan författarna medvetet 

välja att vinkla fakta åt ett visst håll genom att skriva mer om en sak än en annan. På ett omedvetet 

plan kan författarna exempelvis göra värderade ordval som gör att läsaren läser texten ur författarens 

perspektiv. Sammanfattningsvis visar Mattlars avhandling att det skiljer sig från lärobok till lärobok 

angående ideologiskt innehåll och ur ett integrationsperspektiv menar Mattlar att det är lärarens ansvar 

att reflektera över vilka böcker som används i undervisningen (ibid. s.197).  

 

Utöver forskning om nationella minoriteter har även forskning om etnicitet i läroböcker en stor 

omfattning.  Runblom (2006) har i En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av 

läroböcker som är en underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” 

analyserat 24 läromedel i historia och samhällskunskap från grundskolans senare del och gymnasiets 

A-kurser. Syftet med undersökningen är att se hur och i vilken omfattning begreppet ”etnisk 
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tillhörighet” användes i läromedlen. Resultatet visar att inga av de 24 granskade läromedlen använde 

etnisk tillhörighet som begrepp. Även begrepp kopplade till detta som etnicitet, etnisk grupp, etnisk 

rensning etc. återfanns sällan i de granskade läroböckerna.  

 

För min analys är det även av intresse att se vad tidigare forskning om läroböcker visar. Forskning om 

läroböcker uppfattas, enligt John Issitt (2004), ofta från allmänheten som något tråkigt. Detta är något 

Issit tar avstånd från och argumenterar emot. Genom rapporten framhäver han fördelar med att 

analysera läroböcker, en läroboksanalys kan exempelvis vara en rik källa för olika forskningsprojekt 

och erbjuder information om utbildningens historia, sociologi och filosofi (ibid. s.684).  Holmén 

(2006) har studerat läroböcker över tid i geografi och historia för högstadiet och gymnasiet i de 

nordiska länderna. Resultatet visar att läroböckerna alltid har drivits av samhällets politiska läge och 

att svenska läroböcker tenderar att försvara mindre makter gentemot stormakter som USA och 

Sovjetunionen/Ryssland. Detta förklaras som ett småstatsbeteende då läroboksförfattarna har en stark 

tradition till tron att en mindre stat inte kan börja ett krig mot ett större land och att denna tro är svår 

att bryta sig ur (ibid. s.321-323). Studien visar att läroböcker snabbt hänger med i det politiska läget 

och är det bästa sättet att se hur samhällsklimatet i landet ser ut (ibid. s.333). Ur denna synvinkel, att 

samhällsklimatet påverkar läroböckerna, så är det viktigt att se hur relationen till läroböckernas 

användning i skolan ser ut. I en artikel om lärobokskunskap har Englund (1999) studerat tidigare 

forskning från 1980- och 90-talet om läromedel och elevinflytande och redovisar även hur nyare 

forskning kring läromedel ser ut. Englund drar slutsatsen i den studerade forskningen att läroboken har 

en stark påverkan på undervisningen och en orsak är att läroboken har en kunskapsgaranterande roll i 

och med att lärarna anser att läroboken är en säkerhet att kunskapsmålen för ämnet uppnås. Den har 

även en auktoriserande roll eftersom läroboken levt kvar så pass länge och haft en särskilt auktoritativ 

roll. Englund sammanfattar forskningen även med att läroboken har en gemensamhetsskapande, 

sammanhållande roll eftersom den ger ett sammanhang i undervisningen. Följden av detta blir att 

elever och lärare känner sig mer trygga i undervisningssituationen i och med den helhet som läroboken 

representerar. Tillsist framhäver Englund det underlättade arbetet som läroboken för med sig när 

läraren ska utvärdera elevernas kunskaper (Englund 1999, s.339). 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

1.5.1 Ett läroplansteoretiskt perspektiv 
 

Läroplansteori som ett fält där filosofi, idéhistoria, ekonomisk historia, pedagogik och psykologi 

möts, öppnade för nya perspektiv att förstå relationerna mellan stat och samhälle (Englund 2012, 

s-44).   
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Lundgren (1983, s. 16-17) beskriver att en läroplan arbetas fram via en serie av grundläggande 

principer hur ett samhälle organiseras och att läroplanen innebär en styrning av en påverkansprocess. 

Lundgren påpekar även att styrning kräver någon slags kontroll och att det är dessa processer som är 

huvudpunkter i läroplansteori. Enligt Skolverket (2015) är det skollagen tillsammans med läroplanerna 

som ska styra skolans verksamhet, kursplanerna ska ge syfte och mål för undervisningen men de ska 

inte tala om hur undervisningen ska gå till.  Englund (2012) beskriver att i en läroplan förankras 

normer och kunskaper som anses värdefulla att kunna i dagens samhälle. Med detta synsätt kan en 

politisk ideologi vara att läroplanen används av staten till att styra skolan och i förlängningen även 

samhället. Läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11 skiljer sig från tidigare läroplaner då de inte längre anger 

exakt vad innehållet i undervisningen ska vara, det är lärarens ansvar att själv välja hur undervisningen 

ska bedrivas. Däremot är lärarna styrda av läroplanernas uppsatta mål och syfte med undervingen 

vilket innebär att skolan idag är mer mål- och resultatstyrd än vad den tidigare har varit. Läroplanen 

Lgr 11 var det fler aktörer som var med och bildade, även om den politiska makten hade en 

framträdande roll och för övriga var möjlighet till inspel av större slag relativt små (Englund 2012, s.9-

11). Läroplanen skapas alltså i formuleringsarenan med experter på området tillsammans med politiker 

men förverkligas först på realiseringsarenan, i skolan. Utbildningen måste gå hand i hand med det som 

formuleringsarenan fastställt eftersom det pågår en slags dialektik mellan utbildningen och samhället 

(Lundgren 1989, s.124).  Det som sker på realiseringsarenan behöver inte exakt vara det som 

eftersträvats från politiskt håll och det kan finnas ett glapp mellan teori och praktik i läroplansfrågan. 

Läroböckernas roll kan ses som någonstans mellan läroplanen och undervisningssituationen och kan 

förstås som en del av tranformeringen av läroplanen till realiseringsarenan (Lindensjö & Lundgren 

2000). I min analys studeras hur formuleringsarenan implementeras i läroböckerna, som i sin tur 

påverkar undervisningen. 

 

1.5.2 Olika traditioner för hantering av mångkultur och minoritetsfrågor  

 
Olika länder hanterar minoritetsfrågor olika och länder har under historien behandlat minoritetsfrågor 

på varierande sätt. Mattlar (2008, s.44-47) hänvisar till Carl Dahströms modeller för invandrarpolitik, 

där den första behandlar mångkultur och grundar sig i att individens kulturella tillhörighet är viktig för 

identiteten. Ur detta mångkulturella synsätt ska det inte vara nödvändigt att överge sin identitet för att 

bli medborgare.  I modellen har alla, med eller utan medborgarskap, rätt att ta till vara på välfärden 

och medborgarskapet är inte sammanbundet med kultur eller etnicitet. Staten ska även gynna och 

uppmuntra minoriteter genom olika typer av rättigheter i denna modell. Eriksen (1993, s.151-154) 

beskriver tre alternativ hur staten kan hantera minoriteter där det tredje alternativet, likt Mattlars 

mångkulturella modell, accepterar minoriteter och alla människor har rätt till medborgarskap utan att 

ha en bestämd kulturell identitet. Den andra modellen Mattlar (2008, s.47) hänvisar till är 
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assimilationsmodellen som innebär att individerna måste anpassa sig till samhällets normer för att bli 

accepterade medborgare. Följden av det blir att personer som inte är födda i landet uppoffrar sina 

kulturella särdrag och ifall en minoritetsreligion ska utföras sker detta privat. Detta kan kopplas till 

Eriksens (1993, s.151-154) första strategi hur staten kan hantera minoriteter: minoriteten överger sina 

kulturella särdrag och förenar sig till majoritetsbefolkningen och gradvis identifierar sig med dessa. 

Eriksens andra strategi handlar om att staten vill ha dominans och följden blir vanligtvis segregation 

på etnisk grund, vilket kan kopplas till segregationsmodellen som handlar om att en individ endast kan 

födas in i en gemenskap (Mattlar 2008, s.47). Minoriteter uttrycks oftast i läroböcker ur ett 

majoritetsperspektiv vilket hör till assimilationsmodellen, minoriteter ska anpassa sig till 

majoritetsbefolkningen och överge sina kulturella särdrag (Mattlar 2014, s.44). Denna 

assimilationsmodell är tvärtemot det Sverige har förpliktigat sig via Europarådets ramkonvention om 

skydd för nationella minoriteter. Sverige har ålagt sig att skydda de nationella minoriteterna och dess 

möjlighet att uttrycka, bevara och skydda sin identitet (Högskoleverket 2011). I enighet med Sveriges 

Rikes Lag, 1 kapitlet § 2, står det även utskrivet ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa 

minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas” 

(Munck, 2015). Så med grundlagen och Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter som bakgrund är ämnet minoriteter inget som går att ignorera utan samhället måste göra 

sin plikt att fullfölja det som har beslutats.  

1.5.3 Etnicitet 

 
Etnicitetsbegreppet är svårförklarat i och med att det är svårt att avgränsa, det kan omfatta alltifrån 

stora urbefolkningsgrupper till nya små minoritetsgrupper i städer. Men en någorlunda 

överenskommelse råder och Mattlar (2008, s. 42) refererar till Alexandra Ålund som förklarar etnicitet 

som ”gruppbildningar, kulturella och sociala gränsdragningar mellan ’oss’ och de andra’, identitet 

känsla av samhörighet, symbolgemenskap osv.”  Eriksen (1993, s.28) beskriver att etnicitet är något 

som skapas genom social kontakt, mellan Oss och Dem. Om inte ett sådant ”Oss och Dem perspektiv” 

hade funnits menar Eriksen att begreppet etnicitet inte hade existerat. Det finns olika sätt att se på 

begreppet etnicitet, en bra gemensam förklaring skulle kunna vara att det är ” något som har med 

klassificering av människor och grupprelationer att göra” enligt Eriksen (1993, s.12). Runblom (2006, 

s.3) beskriver, likt Eriksen, etnicitetsbegreppet som en motsats mellan ”vi och de andra”. Han redogör 

även för positiva och negativa sidor hos begreppet. Etnicitet kan uppfattas i positiv bemärkelse när 

exempelvis en etnisk grupp utför en kamp för frihet och mänskliga rättigheter, men i negativ 

bemärkelse när exempelvis majoritetsbefolkningen förtrycker minoritetsgrupper. Ett annat perspektiv 

på positiva och negativa sidor beskriver Svanberg & Tydén (1999, s. 94), etnicitet kan hos nya 

invånare i Sverige ses som både en möjlighet och som ett förhinder. Möjlighet genom att det ökar 
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känslan av identifikation medan andra kan känna att deras etnicitet förhindrar dem för vidare 

personutveckling i landet. 

 

Etnicitet kan även förklaras som relationer mellan grupper som själva och andra tycker har 

utmärkande kulturella drag (Eriksen 1993, s.13). Skillnaden mellan begreppen etnicitet och rasism 

beskriver Eriksen (ibid, s.14) att etnicitet handlar om ett sätt att identifiera folket, oss, medan rasism 

handlar om kategorisering av människor. Att etnicitet är något som finns tillskrivet oss beroende på 

vår sociala och ursprungliga identitet är ett faktum men hur viktigt detta är kan skifta med situationen 

och det är individerna själva som bestämmer dess vikt (ibid, s. 45). Etniska grupper kan förklaras som 

grupper utan ledande ställning i landet där de bor. Dessa grupper förblir tydliga grupper trots försök 

till att integrera dem politiskt, ekonomiskt och kulturellt (ibid, s. 151).  

 

1.5.4 Nationella minoriteter  

 
En etnisk grupp som är färre till antalet än majoriteten av samhällets invånare kallas för en etnisk 

minoritet (Eriksen 1993, s.151). Det är vanligt att skilja mellan olika kategorier av etniska 

minoritetsgrupper. En grupp är ursprungsminoriteter vilka härstammar från ursprungsbefolkningen 

och bodde i landet innan det koloniserats av andra stater. I Sverige är samerna ett exempel på en 

ursprungsminoritet. En annan kategori är territoriella minoriteter som kan delas in i regionala 

minoriteter och gränsminoriteter. Regionala minoriteter är en minoritetsgrupp som har egna områden 

inom landet de lever i, Sverige har inga regionala minoriteter. Gränsminoriteter är minoriteten 

tornedalingar som uppkom när gränsen mellan Sverige och Finland drogs 1809. Invandrade 

minoriteter är de minoriteter som kommit till Sverige från ett annat land, hit hör sverigefinnarna, 

romerna och judarna (Svanberg & Tydén 1999, s.80-81). Dessa kan även kallas för urbana minoriteter 

som innefattar både yrkesinvandrare och flyktingar (Eriksen 1993, s.163).  

 

Länsstyrelsen definierar de svenska nationella minoriteterna på följande vis:  

 
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), 

sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, 

finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under 

lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, 

språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet (Länsstyrelsen 2015).  
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2. Metod och material   

2.1.1 Kritisk diskursanalys  
 

Metoden för denna analys om minoriteters förekomst i läroböcker är inspirerad av en kritisk 

diskursanalys. Ett övergripande syfte för en kritisk diskursanalys är att analysera hur relationer kan se 

ut mellan diskurser och sociala strukturer (Bergström & Boréus 2012, s-376).  En kritisk diskursanalys 

har också som utgångspunkt att förändra ett ojämlikt maktförhållande mellan sociala grupper. Dessa 

sociala grupper är i min analys majoritetsbefolkning och de erkända minoritetsgrupperna (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). Det finns olika sorter av kritiska diskursanalyser, i min analys har 

jag inspireras från Norman Faircloughs modell som utgår från tre nivåer: text, diskursiv praktik samt 

social praktik. Dessa tre nivåer ställer Fairclough upp i en tredimensionell modell som visar att man 

först ska se på textens egenskaper sedan den diskursiva praktiken, för att sist sätta in detta i en social 

kontext (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74). I den första komponenten ”text” analyseras 

textens lingvistik, exempelvis den grammatiska strukturen men även det som står implicit mellan 

raderna. På den andra nivån, den diskursiva, analyseras på vilket sätt en text produceras, distribueras 

och konsumeras. Här analyseras texten hur den relaterar till andra texter och dess förmåga att överleva 

och återkomma i andra sammanhang. I den sista nivån, den sociala, sätts analysen av texten från 

perspektiven ”text” och ”diskursiv” in i ett större socialt sammanhang, här blir det möjligt att 

analysera ideologi och makt (Björkvall 2012, s.375-376). I min analys inspireras jag av dimensionerna 

”text” och ”social praktik”. I en kritisk diskursanalys behöver samtliga steg inte analyseras utan det 

som anses väsentligt utifrån frågeställningen kan prioriteras (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

81).  

 

I följande analys har jag utgått från att studera olika teman i läroböckerna. Jag har valt att analysera 

läroböckerna gruppvis indelade i de tre skolämnena svenska, historia och samhällskunskap. 

Anledningen till uppdelningen är att det ska vara lätt att se kopplingar till kursplanerna i Lpo 94 och i 

Lgr 11 för att sedan jämföra hur läroböckerna svarar upp till dessa. I denna uppdelning analyseras 

sedan hur de olika minoriteterna: urbana-, territoriella- och ursprungsminoriteter framställs och i 

vilken omfattning de olika minoriteterna får i läroböckerna. Avslutningsvis behandlas bilderna i 

läroböckerna utifrån en multimodal textanalys där språk, bild och illustrationers samspel analyseras.  

Vid en multimodal textanalys kan läsaren av visuella texter detaljerat och/eller rent intuitivt analysera 

betydelsen av bilder. Analysen sker med hjälp av olika analysverktyg tillsammans med vad som 

faktiskt framställs på bilden (Björkvall 2012, s.348). Analys av visuella texter kan ske via de tre 

analysverktygen: interaktion, ideationella funktionen och komposition (Björkvall 2012 s.310-311). 

Interaktionsaspekten ger möjlighet att analysera maktskillnader mellan människor då analysen utgår 

från vilken kameravinkel människorna på bilden är tagna i. I ett framifrån-perspektiv ser betraktaren 
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människorna som likvärdiga och är ett inkluderande perspektiv. I ett underifrån-perspektiv finns 

makten endast hos de avbildade då läsare får se upp till dessa. En bild som däremot är gestaltad i ett 

bakifrån-perspektiv och ovanifrån-perspektiv finns makten hos läsaren, läsaren ser då ned på den 

avbildade eller på en människa som avbildads med ansiktet bortvänt. Ett sido-perspektiv kan också 

tolkas som att makten finns hos betraktaren, dock inte lika påtagligt som i de andra två (Björkvall 

2012, s. 314-315). I det andra analysverktyget, den ideationella funktionen, som även kallas för 

versioner av världen, analysernas de avbildade människornas passivitet och aktivitet i bilden, 

exempelvis vilken relation som framställs mellan människorna på bilden (Björkvall 2012, s. 311). Det 

sista analysverktyget av bilder som Björkvall beskriver är komposition, här analyseras bilderna utifrån 

hur de komponeras tillsammans på med texten på en sida. Det har stor betydelse vart bilden placeras. 

Är bilden placeras högt upp på sidan kan detta ses som något ideal eller generellt medan en lågt 

placerad bild ses som något jordnära - mindre viktig. Är bilden placerad till vänster kan detta tolkas 

som någon tidigare känd kunskap och är bilden på högersida kan det innehålla någon ny information 

(Björkvall 2012, s. 312 & 334-335).  Utifrån dessa analysverktyg som inspiration analyseras 

läroböckernas samspel mellan bild och text, vad som visas på bilderna, om bilden känns relevant för 

avsnittet och om den bidrar till förutfattade åsikter om minoritetsgrupperna  

 

2.1.2 Material och avgränsningar 
 
I Lgr 11 finns det ingen definition av läromedel. I läroplanen Lgr 80 beskrivs däremot läromedel som 

sådant som lärare och elever använder för att eleverna ska nå målen (Skolverket 2006).  Läromedel har 

enligt Mattlar (2008) tre huvudfunktioner, bevara ett gemensamt minne, utgör normer för sociala 

kontexter samt att ge kunskap. Dessa funktioner stämmer bra in på den traditionella läroboken där 

dessa är går in i varandra. Ett läromedel kan vara mer än en lärobok. Statens institut för 

läromedelsinformation urskiljer två typer av läromedel: basläromedel och läromedel. I basläromedel 

ingår bland annat: faktabok, grundbok och läslära för mellanstadiet medan läromedel kan vara 

ordlistor, arbetsböcker och IKT-läromedel (Mattlar 2008, s. 19). I denna undersökning analyseras 

basläromedel och begreppet lärobok kommer att användas i texten.  Begreppet lärobok är ett snävare 

begrepp än läromedel och kan förstås som ett ”primär pedagogisk text som är producerad för 

användning i ett institutionaliserat pedagogiskt sammanhang” (Mattlar 2014, s.40). En vanlig 

uppfattning kan vara att läroböckerna är på väg bort från skolan för att ersättas med mer multimodala 

och interaktiva texter, men flertalet studier visar att så inte är fallet. Skolverket (2006, s.129) har 

undersökt läromedlens roll i undervisningen och kommit fram till att läroböcker fortfarande har en 

styrande funktion i undervisningen. Likaså framhäver Englund (1999, s.399) ) att läroböcker har en 

styrande funktion men att det inte är något negativt med det, utan att det däremot underlättar elevers 

lärande och lärarens arbete. Med detta som bakgrund har jag valt att analysera läroböcker och inte det 

vidare begreppet läromedel.  
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Läroböckerna som är utvalda till analysen är 13 stycken läroböcker för årskurs 4-6 fördelat på 

skolämnena som på något vis ska behandla undervisning om minoriteter: svenska, historia och 

samhällskunskap. Anmärkningsvärt vid val av ämnen är att böcker skriva utifrån läroplanen Lpo 94 på 

något vis ska behandla undervisning om minoriteter i svenska och historia medan rådande läroplan, 

Lgr 11, ska behandla ämnet i svenska och samhällskunskap. Böckerna som har analyserats är från 

slutet av 1990-talet fram till 2014, anledningen till denna tidsperiod är att kunna jämföra läroböcker 

knutna till kunskapsmålen från Lpo 94 samt Lgr 11. Antalet böcker är begränsat till 12 stycken, 

anledningen till att jag valt detta antal är att det har fördelas lika på fyra böcker per ämne där två ska 

vara kopplade till Lpo 94 och två till Lgr 11. Jag är medveten om att ett högre antal läroböcker hade 

ökat analysens precision. Analysen kan därför ses som ett exempel på hur det kan se ut i dagens 

läroböcker samt hur de har förändrats i och med erkännandet av minoriteterna och den nya läroplanen, 

Lgr 11.  

 

Följande läroböcker i svenska, samhällskunskap och historia för årskurs 4-6 ska analyseras:  

 

Läroböcker i svenska:  

 Språket lever 5 (Güettler, Husén &Thorbjörnsson 1997) 

 Språket lever! 6, Språnget! (Güettler, Husén & Thorbjörnsson 1998) 

 Zick Zack. Åk 6 (Lundenmark & Modigh 2013) 

 Simsalabim.6. (Ingelsten & pollack 2014).  

 

Läroböcker i samhällskunskap: 

 Samhällskunskap (Stålnacke 2003)  

 Samhället (Eriksson 2005)  

 Upptäck samhälle (Svanelid 2014)  

 Samhälle 6 (Andersson 2014)  

 

Läroböcker i historia:  

 Historia: stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid (Lennartsson, Sundström & Palmenfelt 

1997) 

 Historia 4-6. Från vikingarna till Gustav III (Körner 1999) 

 Boken om historia. 2 (Andersson & Ivansson 2008) 

 Stormaktstiden (Bengtsson 2014) 

 Hi: historia. 4-6 (Johanstiden & Hansson 2014) 
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3. Analys  

3.1.1 Läroböcker i svenska  
 
I denna del analyseras fyra svenskaböcker för årskurs 4-6. Språket lever! (Güettler, Husén, & 

Thorbjörnsson 1997) är en grundbok i Svenska för årskurs 5. Läroboken är skriven när Lpo 94 var 

gällande. Detsamma gäller Språnget, språket lever 6 (1998) vilken är en uppföljare av Språket lever 5. 

Sedan analyseras läroböcker som är skrivna under gällande läroplan, Lgr 11, dessa är: Zick Zack. Åk 6 

(Lundenmark & Modigh 2013) och Simsalabim (Ingelsten & Pollack 2014) vilka är textbok och 

grundbok i svenska för årskurs 6.  

 

Läroplansperspektiv:  

Läroböckerna som är skrivna under inflytande av Lpo 94 redogör att eleven ska ”efter avslutad 

grundskola ha god insikt om det nordiska, svenska, inklusive det samiska, och västerländska 

kulturarvet” (Utbildningsdepartementet 1994a). Vid analys av kapitlen i böckerna som på något vis 

behandlar detta urskiljs en skillnad. Språket lever! (Güettler, Husén, & Thorbjörnsson 1997, s.24-25) 

ger en mer detaljerad information än Språnget om samiska. Språnget ger endast information om slang 

och här nämns ”romani, zigenarnas språk” och finska” (Güettler, Husén, & Thorbjörnsson 1998, 

s.154-155). De nyare läroböckerna ska, till skillnad från de tidigare nämnda, behandla samtliga 

erkända nationella minoriteters språk. Eleverna ska enligt Lgr 11 kunna ”vilka de nationella 

minoritetsspråken är” (Skolverket 2011a). De nyare läroböckerna Simsalabim och Zick Zack tar upp 

samtliga minoritetsspråk, dock i olika omfattning. Eftersom samtliga minoritetsspråk finns uttalade så 

kan eleverna via läroboken leva upp till gällande kursmål i svenska som behandlar minoriteter. Skolan 

ska förutom kursplanen i svenska även se till att följande grundläggande mål om minoriteter uppnås: 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de 

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

språk, religion och historia (Skolverket 2011a).   

 

 

I de analyserade böckerna skrivna efter etablerandet av Lgr 11 behandlas minoriteternas språk. 

De övriga punkterna: kultur, religion och historia representeras inte under svenskämnets 

kursmål och inte heller i de analyserade böckerna.  

 

Förekomst av territoriella-, urbana- och ursprungsminoriteter:   

Läroböckerna från 90-talet behandlar bara minoritetsspråket samiska, med undantag mot en kort 

information om romani chib och finska i Språnget (Güettler, Husén, & Thorbjörnsson 1998, s.154-
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155. Här var också det enda syftet att presentera låneord och listan med olika språk var lång. Finska 

och romani chib presenterades endast som två språk i mängden som det svenska språket har lånat ord 

ifrån. Romani chib förklaras som zigenarnas språk, vilket idag kan kännas som en föråldrad eller snäv 

beskrivning då en bättre förklaring hade varit romernas språk.  Läroböckerna nämner alltså inte 

jiddisch och meänkieli. Viktigt att känna till är att meänkieli före erkännandet av minoriteterna 2000 

inte var betraktat som ett eget språk utan som en variant av finska med starka inslag av svenska. Med 

detta sagt så är det inte anmärkningsvärt att meänkieli inte representerades i böcker skrivna innan 

erkännandet av minoriteterna.    

 

I böckerna skrivna efter införandet av Lgr 11 finns samtliga minoriteter/minoritetsspråk 

representerade. Zick Zack (Lundenmark & Modigh 2013, s.136-137) är skriven som en faktatext riktad 

direkt till den enskilda läsaren, det direkta tilltalet kommer till uttryck när författaren riktar en fråga till 

läsaren: 

 

Nu kanske du undrar varför just jiddisch, meänkieli (tornedalsfinska), romani och samiska blev 

nationella minoritetsspråk i Sverige? Varför inte till exempel arabiska eller turkiska, som också 

talas av många svenskar? (Lundenmark & Modigh 2013, s.136)  

 

Lärobokstexten är skriven utan att ge några tecken på maktskillnader och samtliga av de fem erkända 

nationella minoriteternas språk står representerade. Att författaren skriver utifrån sin egna röst riktat 

till eleverna kan medföra att eleverna tar åt sig texten lättare (Reichenberg 2008, s.17). På den andra 

sidan står det faktarutor om varje minoritetsspråk och informationen handlar om vilka som pratar 

språket och i vilken omfattning språket talas i Sverige.  Det står cirka två-tre meningar om varje språk 

där samiska har mest information och finska minst. I informationen om finska används ordet 

”överlägset” för att understryka att det är det största minoritetsspråket i Sverige. På liknande sätt 

används ordet ”knappt” för att visa på hur få som talar jiddisch i Sverige. Simsalabim (Ingelsten & 

Pollack 2014, s.74-75) är skriven, i likhet med Zick Zack, som en faktatext med grundläggande 

information om vad ett minoritetsspråk är: 

 

Med minoritetsspråk menas språk som talas av en mindre grupp människor i ett land eller område 

där de flesta talar ett annat språk (Ingelsten & Pollack 2014, s.74).  

 

Alla fem erkända nationella minoritetsspråken står representerade och det står kort information om 

varje språk, övervägande handlar det om språkens plats på språkträdet. Undantaget är informationen 

som ges om finska och meänkieli. I texten om finska står det om varför det är så många finsktalande i 

Sverige och om meänkieli står det att detta talas i Tornedalen och kan kallas för tornedalsfinska. 

Utöver dessa står det alltså bara information om språket, ingen omfattning eller var i Sverige det talas 

mest. Informationen om språken i böckerna är skriven utan att ge några tecken på maktskillnader 

mellan varandra eller mot majoritetsbefolkningen. Fokus i böckerna ligger på att förklara vilken släkt 
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språket hör till och dess plats på språkträdet. I Zick Zack ges en mer utförlig beskrivning om språkens 

omfattning vilket ökar förståelsen för hur stora de olika minoriteterna är. Det står mer utförligt om 

samiska, ursprungsminoritetsspråk, än övriga minoritetsspråk i de analyserade böckerna. Detta 

synliggörs i fler antalet meningar och mer detaljerad information om var i landet språket används och 

ungefär hur många till antalet som talar det. Det står minst om finska men ord som ”överlägset största” 

tillsammans med preteritumsatser som ”många människor emigrerade från Finland till Sverige” ger 

kort detaljerad information som ökar förståelsen för minoritetens storlek. De urbana minoriteternas 

språk får i läroböckerna, i jämförelse mot övriga språk, minst utrymme i texten.  

 

Multimodalanalys:  

I Språket lever finns en stor bild i överkant. Att bilden är placerad längst upp på sidan kan enligt 

Björkvall (2012, s.334) förstås att den visar på ett ideal eller något generellt. 

 

 

Güettler, Husén, & Thorbjörnsson (1997, s.24). 

 

 Bilden är en karta föreställande Norden på en jordglob. Länder som syns är Grönland, Island, Norge, 

Sverige och Finland. Norra delarna av Sverige och Norge är täckta av en tät granskog och en stor röd 

stuga är placerad på gränsen mellan Sverige och Norge. Ovanför stugan är en pratbubbla placerad där 

står det ”ja!”. I norra delarna syns en kåta mellan granarna och en pratbubbla som säger ”juo!” 

(Güettler, Husén, & Thorbjörnsson 1997, s.24). Påtagligt på bilden är att det majoritetsperspektiv som 

även Mattlar (2014) har uppmärksammat i läroböcker publicerade 2000-2010. Mattlar redogör att 

avsnitten om samer i de flesta läroböcker ofta har ett grundläggande fokus på hur 

majoritetsbefolkningen har förtryckt samer i historien. Även Aamotbakken (2010, s. 78) redogör att 

maktskillnader mellan majoritetsbefolkningen och minoritetsgruppen samer blir märkbart även i 

norska läroböcker. Maktskillnaden i bilden ovan gör sig påtaglig på följande sätt. De norra delarna av 

Norden, där färre antal människor bor, syns inte bakom granarna och även faktorn att jordgloben 

rundar av på ett sätt som medför att bildens centrala del är de sydligaste delarna, där invånarantalet är 

högre. Detta är skrivet ut ett tydligt maktperspektiv där makten ligger där bilden är centrerad.  
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I Simsalabim finns en stor ruta där det står ”institutet för språk och folkminnen” tillsammans med 

institutets logga. Under bilden står ”Institutet för språk och folkminnen arbetar med språkvård, ger råd 

i språkfrågor och följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i Sverige” (Ingelsten & Pollack 

2014, s.74). Eftersom bilden upptar halva sidan kan detta enligt Björkvall (2012, s.341) betyda att den 

är viktig. Men på vilket sätt den är viktig framkommer inte, varken i text eller i bild, utan det lämnas 

till läsaren och/eller läraren att avgöra vad som ska göras med informationen. 

 

 

Sammanfattning: 

Slutsatsen av de analyserade böckerna är ur ett läroplansteoretisktperspektiv att i ämnet svenska har 

böckerna gått från att presentera det samiska språket till samtliga fem nationella minoritetsspråk i 

enighet med gällande läroplan. Kursplanen i svenska har en mening om minoriteter och det är att 

eleverna ska känna till vilka minoritetsspråk som finns. I och med detta mål behöver eleverna endast 

kunna namnen på språken. Nu svarar läroböckerna gott och väl upp till detta. Ett mer utförligt kursmål 

om ämnet hade bidragit till att eleverna behöver kunna mer om de olika språken, exempelvis 

omfattning och vilken minoritet som talar språket. Analysen visar att det står mer utförligt om samiska 

än övriga minoritetsspråk i de nyare läroböckerna, vilket kan förklaras med det faktum att det tar lång 

tid för läroböcker att anpassa sig till nya läroplaner och samhällsnormer. (Mattlar 2011, s.7). De nyare 

läroböckerna påverkas fortfarande av historiska läroplaner, exempelvis den första upplagan av Lpo 94 

som inte nämnde några andra minoritetsspråk än just samiska. Att jiddisch och romani chib får en 

mindre del i läroböckerna skulle kunna diskuteras tillsammans med de många årens förtryck av judar 

och romer och att de inte har fått en inkluderande roll i samhället än idag. Bilden som föreställer en 

karta på Norden i Språket Lever (Güettler, Husén, & Thorbjörnsson 1997, s.24) visar en maktskillnad 

mellan majoritetsbefolkning och minoritetsbefolkning. Ojämn maktfördelning mellan 

befolkningsgrupper är inget nytt och tidigare forskning om ämnet bekräftar att majoritetsbefolkningen 

ofta framställs i en maktposition jämfört med övriga invånare (Aamotsbakken 2010, s.61-78). Makten 

i den analyserade bilden är skriven till de centrala delarna av norden där majoriteten av befolkningen 

befinner sig. Vad en sådan bild kan förmedla i skolorna är att befolkningen i de norra delarna av 

Sverige betyder mindre än de som bor mer söderut. Att husen förknippas med ett rött hus i södra 

delarna och en kåta i norra delarna kan också medföra en falsk uppfattning om hur invånare i Norden 

bor. De nyare böckerna saknar helt bilder i avsnitten om minoriteter och att bilder saknas kan enligt 

Björkvall (2012, s.307) bidra till att viktig information om samhällsvetenskapliga frågor utelämnas.  
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3.1.2 Läroböcker i samhällskunskap  
 
I denna del analyseras fyra samhällskunskapsböcker för årskurs 4-6. Två av böckerna är skrivna 

utifrån Lpo 94:  Samhällskunskap (Stålnacke 2003) och Samhället (Eriksson 2005). Ur ett Lgr 11 

perspektiv analyseras böckerna Samhälle 6 (Andersson 2014) och Upptäck – samhälle (Svanelid 

2014) 

 

Läroplansperspektiv: 

De två äldre böckerna behandlar inte ämnet minoriteter. Avsaknaden av innehåll om minoriteterna kan 

förstås mot bakgrund av att Lpo 94, som böckerna är skrivna utifrån nämligen inte har minoriteter som 

ett specifikt kunskapskrav i SO-ämnet. 

 

I de övergripande målen för samhällskunskap i Lgr 11 står det att eleverna ska ha kunskaper om 

”urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige, de nationella minoriteternas rättigheter” 

(Skolverket 2011a).  I Upptäck samhälle (Svanelid 2014, s102) tas rättigheter upp på följande sätt:  

 

Samerna är en minoritetsgrupp som även räknas som ett ursprungsfolk. Sverige har beslutat att 

samernas språk, kultur och traditioner är så värdefulla att de behöver skyddas. Därför har den 

folkgruppen särskilda rättigheter (Svanelid 2014, s102). 

 

Rättigheter nämns alltså men i liten omfattning och övervägande om samer. Om övriga 

minoritetsgrupper ges bara information om deras språk vilket hör till kursmålen för svenska. 

 

Runt om i världen finns det många tusen minoritetsgrupper. Fem av dem finns i vårt land. Det är 

judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. För att räknas som nationell minoritet måste 

gruppen ha bott inom landets gränser under flera hundra år. De nationella minoriteterna har 

särskilda rättigheter som skyddar deras språk, kultur och mänskliga rättigheter [...] Förr i tiden 

kunde barn som till exempel talade ett minoritetsspråk, förbjudas att använda det i skolan. Men 

med de nya rättigheterna ska barn kunna prata sitt språk i förskolan, i skolan och på fritidshemmet 

(Andersson 2014, 42-43). 

 

Samhälle 6 (Andersson 2014, 42-43) ger en mer utförlig information som svarar upp till kursmålet om 

minoriteternas rättigheter och böckerna skiljer sig i dess omfattning om minoriteter. Samhälle 6 ger en 

heltäckande bild i och med utformningen av texten i kapitlet. Texten är skriven som en faktatext i både 

presens och preteritum vilket visar på att information om hur det ser ut i dag finns utskrivet 

tillsammans med historik. I Upptäck Samhälle är texten i kapitlet skriven i presens och bristen på 

preteritumsatser visar en avsaknad på historik kring minoritetsgrupperna. En kort historisk förklaring 

om minoritetsgrupperna hade medfört en bra grund till förståelse hos läsaren. Samhälle 6 får även en 

högre pålitlighet än Upptäck Samhälle i och med att författaren knyter textens innehåll till referenser 

som ”FN” och ”Europarådet”. Vidare beskriver Samhälle 6 vad som krävs för att räknas som en 

nationell minoritet vilket inte Upptäck samhälle gör.  
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Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de 

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

språk, religion och historia (Skolverket 2011a).  

 

 

Undervisningen i skolan ska även arbeta mot detta grundläggande mål för grundskolan. I 

kursplanen för samhällskunskap ska eleverna undervisas om minoriteternas rättigheter vilket det 

grundläggande målet inte behandlar. Däremot framställer de analyserade 

samhällskunskapsböckerna minoritetsspråken vilket kan anses felplacerat eftersom det hör till 

kursplanen för svenska. Lite kultur får utrymme i texterna och bilderna men inte av den vikt att 

målet uppnås och det är även främst om samernas renskötsel som framställs.  

 

Förekomst av territoriella-, urbana- och ursprungsminoriteter: 

I böckerna skrivna efter 2011 finns samtliga minoritetsindelningar representerade. I båda böckerna står 

det utförligt om samer (ursprungsminoritet) och om deras rättigheter. Det står även att samma 

rättigheter gäller sverigefinnarna och tornedalingarna. De kvarvarande två urbana minoriteterna, romer 

och judar får lite utrymme i böckerna.  

 

Vi har två andra minoritetsgrupper i Sverige: romer, som talar romani chib, och judarna vars språk 

är jiddisch. Den judiska folkgruppen i Sverige består av cirka 20 000 medlemmar och är den 

minsta folkgruppen (Svanelid 2014, s.102). 

 

I Upptäck samhälle uppmärksammas det med en mening vardera i ett avslutande stycke för sig.  

Formuleringen ”vi har två andra minoritetsgrupper i Sverige” (Svanelid 2014, s.102) medför en slags 

maktskillnad mot de andra minoriteterna då de benämns som ”två andra” och inte tillsammans med de 

övriga minoritetsgrupperna i lärobokstexten. Denna maktskillnad är även synlig i Samhälle 6: 

 
De språk som samer, sverigefinnar och tornedalingar talar har ett starkare skydd än de andra två 

(Andersson 2014, s.43). 

 

 

 Att detta inte förklaras vidare kan bidra till en maktskillnad och förutfattade meningar att 

minoriteterna som talar dessa språk är mer värda än judar och romer. Det är enligt Englund (1999) 

vanligt att lärare ser läroboken som en kunskapsgaranterande artefakt och att den bidrar till en säkerhet 

att kunskapsmålen uppnås. Med detta som bakgrund är det viktigt att lärare är medvetna om eventuella 

brister i läroböcker för att komplettera med mer information. Citatet ovan är ett exempel där läraren 

behöver bidra med mer kunskap för att eliminera eventuella förutfattade meningar.   
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Multimodalanalys: 

De analyserade böckerna har foton med i avsnittet om minoriteter. Böckerna har ett liknande foto som 

enligt texten till bilderna visar romska festligheter i Folkets park.  

 

    

 Andersson (2014, s. 43)  Svanelid (2014, s.102) 

 

Båda böckerna har sedan ytterligare foton. Upptäck samhälle (Svanelid 2014, s.102) har en bild på två 

personer som åker skidor efter två renar. Till texten står det kort fakta om samerna:  

 

Samerna är idag cirka 36 000 i Sverige och tusen av dem arbetar med renskötsel. Samerna bor i 

Sverige, Finland, Norge och Ryssland (Svanelid 2014, s.102). 

 

 I Samhälle 6 finns ett foto på skidåkaren Charlotte Kalla som leende visar upp tre stora medaljer, till 

bilden står texten:  

 
Tornedalingen Charlotte Kalla tar emot hyllningar vid hemkomsten från OS 2014, då hon tog en 

guldmedalj (Andersson 2014, s. 43).    

   

         

 Svanelid (2014, s.102)           Andersson (2014, s. 43) 
 

Dessa foton med tillhörande text visar ur ett maktperspektiv att minoritetsgruppen romer i förhållande 

till samer är nedvärderat. Detta syns i val av bild, samer och tornedalingar förknippas med hårt arbete 

och en känd skidåkares framgångar. Ännu tydligare blir aspekten när renskötsel endast bedrivs av en 

liten del av den samiska befolkningen. Fotot på firande romer ger ingen information mer om att 

romers kultur innefattar festligheter. Texten under bilden ger informationen att romer har en 

nationaldag och firar i Folkets park men ingen information om antalet romer i Sverige ges någonstans 

tillskillnad från texten om samer. Samtliga bilder är framställda i ett framifrån-perspektiv vilket är ett 
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inkluderande perspektiv och personerna på bilderna kan tolkas som en del av betraktarens värld 

(Björkvall 2012, s. 315).  

 

Sammanfattning: 

I samhällskunskapsämnet har det blivit en förändring eftersom undervisning om minoriteter har 

implementeras i kursplanen och att läroboksförfattarna uppenbarligen har reviderat eller sett till att få 

med information om de nationella minoriteterna. I analysen klargörs att formuleringsarenan fastställt 

att undervisning om minoriteter ska finns med i undervisningen på realiseringsarenan. Analysen av 

samhällskunskapsböcker visar dock en avsaknad på väsentlig information för att svara upp till 

formuleringsarenans fastställda kursmål. För att svara upp till kursmålet i samhällskunskap skulle 

läroboksförfattarna gå in djupare om varje enskild minoritet eftersom de nu ofta framställs som en 

grupp. Analysen visar att minoritetsgruppen samer får mer utrymme i böckerna än övriga minoriteter. 

Informationen som ges är även mer utförlig om samer och svarar i högre grad upp till kursmålet än 

vad informationen om övriga minoriteter gör. Detta är tillsammans med andra faktorer bidragande till 

en maktskillnad mellan minoritetsgrupperna. Andra faktorer som visar på denna maktskillnad är 

formuleringen i Samhälle 6 ”De språk som samer, sverigefinnar och tornedalingar talar har ett starkare 

skydd än de andra två” (Andersson 2014, s.43) tillsammans med ”vi har två andra minoriteter i 

Sverige” (Svanelid 2014, s.102) från Upptäck samhälle. Dessa formuleringar visar att minoriteterna 

judar och romer benämns som ”de andra” vilket ger uppfattningen om att de är mindre viktiga och att 

personer tillhörande samer, tornedalingar och sverigefinnar är mer värda. Att i den första 

formuleringen fortsätta beskriva varför dessa inte har samma rättigheter hade klargjort för läsaren 

varför det är så och eventuella förutfattade meningar hade kunnat elimineras. Även vid val av bilder 

tydliggörs en maktskillnad när romer förknippas med festligheter medan samer och tornedalingar 

gestaltas med arbete och framgång. Ett mer jämlikt val av foton hade varit bilder på samtliga 

minoriteters firande av nationaldag eller liknande festligheter. Likt Aamotsbakken (2010, s.61-78) 

visar läroböckerna en maktskillnad. Tillskillnad från Aamotsbakkens forskning, som gav resultatet om 

maktskillnader mellan majoritetsbefolkning och minoriteter, visar min analys att det även tydliggörs 

en maktskillnad mellan minoritetsgrupperna. I analysen kan det också urskiljas att det förtryck som 

funnits i historiska läroböcker om samer och som började försvinna från 50-talet fortfarande inte syns 

till i läroböckerna (Granqvist-Nutti 1993, s.43). 

 

Analysen av samhällsböcker från 2014 visar att kursmålen inte uppnås fullt ut men att Samhälle 6 

(Andersson 2014) gör det i högre grad än Upptäck Samhälle (Svanelid 2014). Alltså visar analysen att 

läroböckerna inte nödvändigtvis svarar upp till kursmålen och att lärarna själva måste se till att 

undervisningen tar upp det som formuleras i kursplanen. Englund (1999) kommer fram till att lärarna 

uppfattar läroboken som en kunskapsgaranti och att den medför en slags säkerhet att kunskapsmålen 

för ämnet uppnås. Analysens resultat i relation till Englunds (1999) studie bidrar till det faktum att om 
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lärare följer läroboken helt så kommer inte eleverna att nå kursmålen. Vikten av lärarnas medvetenhet 

om detta är avgörande om eleverna ska få rätt undervisning.  

    

3.1.3 Läroböcker i historia  
 
I följande analys har fem böcker i historia för årskurs 4-6 analyserats. Tre av böckerna är skriva innan 

införandet av Lgr 11: Historia: stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid (Lennartsson, Sundström & 

Palmenfelt 1997), Historia 4-6. Från vikingarna till Gustav III (Körner 1999) samt Boken om historia. 

2 (Andersson & Ivansson 2008). Ur ett Lgr 11 perspektiv analyseras även: Hi: historia. 4-6 

(Johanstiden & Hansson 2014) samt Stormaktstiden (Bengtsson 2014).  

 

Läroplansperspektiv: 

I den ursprungliga Lpo 94  står det att ”särskild uppmärksamhet skall ägnas den svenska och nordiska 

kulturen, inklusive den samiska, det som format den personliga och kollektiva historiska identiteten” 

(Utbildningsdepartementet 1994b). Böckerna skrivna utifrån detta perspektiv lever upp till kursplanen 

och behandlar ämnet gott och väl med detaljrik information om samernas historia och kulturella 

särarter. Detta visar sig i rubriker som ”Samerna var först i Norrland”, ”Andarna i naturen”, ”Samerna 

tvingades bli svenskar” (Körner 1999, s.155) samt ”Tvångsarbete i gruvor och skog”, ”Kåtan en 

praktisk bostad”, ”Olika språk och levnadssätt” (Lennartsson et.al 1997, s.73-75).  När Lpo 94 

reviderades år 2006 togs ”det samiska” bort från kursplanen i historia och ersattes med formuleringen:  

 

Tillägna sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika 

nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt om den identitet som detta ger (Skolverket 

2006b).  

 

Här används alltså ”minoritetsgrupper” som begrepp vilket inte ges uttryck för i läroböckerna där det 

gamla som ”det samiska” levde kvar. Detta styrker Mattlars (2011) redogörelse om det faktum att 

läroböckerna är trögföränderliga. I Boken om Historia (Andersson & Ivarsson 2008, s. 98) står det 

exempelvis endast om minoritetsgruppen samer och i en mycket mer kortfattad redogörelse än i 

tidigare årgångar av läroböcker i historia. När gällande läroplan, Lgr 11, publicerades var undervisning 

om samer bortplockat från kursplanerna i historia 4-6 och inga andra krav fanns med om att 

minoritetsgruppernas historia skulle vara en del av undervisningen i historia. I de grundläggande 

målen för grundskolan står det dock att minoriteternas historia ska tas upp: 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de 

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

språk, religion och historia (Skolverket 2011a).  
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Minoriteternas historia förekommer först i kursplanen för de äldre årskurserna 7-9 (Skolverket 

2011a). Med det som bakgrund är det heller inte konstigt att nyare böcker i historia, tillexempel 

Hi: historia. 4-6 (Johanstiden & Hansson 2014) och Stormaktstiden (Bengtsson 2014) som inte 

behandlar ämnet alls.  

 

Förekomst av territoriella-, urbana- och ursprungsminoriteter:  

I de analyserade böckernas innehåll finns endast ursprungsminoriteter (samer) representerade. I 

Historia 4-6. Från vikingarna till Gustav III finns dock ett kort avsnitt om sverigefinnar eller som de 

benämns i texten ”invandrare från Finland” (Körner 1999, s.154). Samer framställs i böckerna ur ett 

historiskt perspektiv och i texten kan man utläsa både implicit och explicit att samer hade det bra i de 

norra delarna av Sverige innan staten började kräva saker av dem. Här blir ”makt” en framträdande del 

där samer beskrivs som ett fritt folk innan staten eller kungar helt plötsligt fick för sig att äga samerna 

och göra dem till svenska invånare. Denna relation mellan staten och samer beskriv med formuleringar 

som ”svenska staten krävde” och ”samerna fick också order” (Lennartsson et.al 1997, s.72) samt 

”samer tvingas att bli svenskar” (Körner 1999, s.155). Staten beskriv alltså som den onda i relationen 

som kräver och tvingar samerna till något de inte vill. Samerna ges i samtliga böcker en slags offerroll 

gentemot majoritetsbefolkningen, vilket stämmer även enligt Mattlar (2011) in på historieböcker för 

de äldre årskurserna.  

 

Multimodalanalys: 

Bilderna som framställs i böckerna stämmer bra in med vad som skrivs i texten om samerna. Det är 

ofta en bild på någon som arbetar i naturen eller med renskötsel vilket också texterna fokuserar på. 

Bilderna visar hur samerna var klädda under tiden de livnärde sig på boskapsskötsel och hantverk, i 

äldre samedräkter i gråskalig ton.  

 

Lennartsson, et.al (1997, s.72) 
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Skulle bilderna visa hur dagens samer ser ut skulle dessa bilder ge en felaktig bild då samedräkter 

endast används vid högtidliga tillfällen men ur detta historiska perspektiv ger det en bra bild av hur 

samer var klädda då. Bilden visar även en bild på en kåta där två samer sitter och lagar mat. Med 

samma resonemang som ovan visar även detta på hur det kunde se ut historiskt sett. 

 

I Historia 4-6. Från vikingarna till Gustav III (Körner 1999) återges Järnefelts kända målning som 

framställer hur sverigefinnar arbetar på ett svedjebruk. Att bilden är placerad längst ner till vänster kan 

tolkas som att den är jordnära och innehåller någon tidigare känd kunskap (Björkvall 2012, s. 334-

335).   

 

 

Körner (1999, s.154) 

 

I texten till avsnittet står följande: 

 
Kungen gav dem de sämsta och skogigaste markerna som svenskarna själva inte ville ha” och ”till 

slut förbjöd kungen svedjebruket. Då fick många finnar istället arbeta som gruvarbetare och 

smeder i Bergslagen (Körner 1999, s154).   
 

Här blir en tydlig maktskillnad skildrad, svenskarna skulle ha det bästa och de invandrande finnarna 

ansågs inte vara svenskar. Kungens makt är tydlig i och med ordet ”förbjöd”.  Människorna på bilden 

är magra, har trasiga kläder, är smutsiga och ser nedstämda ut. Dessa faktorer tillsammans med 

gestaltningen av ett barn som hjälper till med arbetet bidrar till textens explicita information om 

maktskillnad och att finnarna i dåtidens Sverige inte hade någon bra levnadsstandard Körner (1999, 

s.154) 

 

Sammanfattning: 

Införandet av undervisning om minoriteter i samhällskunskap har varit på bekostnad av den historiska 

skildringen om minoriteter som inte finns med i gällande kursplan för historia årskurs 4-6. Att detta 

kommer först i de äldre årskullarna bidrar till en minskad förståelse för minoriteter i Sverige. Som det 

är nu i gällande läroplan och i de analyserade läroböckerna introduceras minoritetsspråken och 

minoriteternas rättigheter i mellanstadiet utan att en historisk förankring ges, vilket kan ses som fel 
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ände att starta undervisningen i. I historieböckerna skrivna under Lpo 94 är avsnitten om samer väl 

utarbetade och informationen ger mer än bara historia då även kultur och språk får utrymme i texten. I 

jämförelse med läroböcker i svenska, samhällskunskap och historia skrivna utifrån Lgr 11 saknas en 

sådan utförlig redogörelse om samer (och övriga minoriteter) och därför har en förändring mot det 

sämre skett i presentationen om minoritetsgruppen samer i och med införandet av Lgr 11. Även i 

nyare läroböcker i högstadiet och gymnasiet saknas information om minoriteters historia. Mattlar 

(2011, s.7) redogör att samerna får lite utrymme medan sverigefinnarna och tornedalingarna nämns i 

väldigt få läroböcker. Mattlar drar slutsatsen att inga läroböcker (för högstadiet och gymnasiet) i ett 

enda fall ger relevant information om de svenska nationella minoriteternas historia. Mattlars resultat 

tillsammans med analysens resultat visar att läroböckerna inte svarar upp till följande grundläggande 

mål för grundskolan:  

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper [...] om de 

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

språk, religion och historia (Skolverket 2011a). 
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4. Avslutande diskussion  
 
Nationella minoriteter är tillsammans med andra etnicitetsfrågor ett aktuellt ämne för diskussion i 

dagens samhälle. Med grund i den ökade främlingsfientligheten i Sverige som visar sig i 

Sverigedemokraternas ökade popularitet och intåg i riksdagen är det viktigt att utbilda eleverna i 

etnicitetsfrågor och bevarandet av minoritetsgrupper. Det är även viktigt att förstå att det fortfarande 

invandrar folk till minoritetsgrupperna. Att allt fler rumänska romer under senare år har kommit till 

Sverige för att arbeta eller för att tigga pengar på gator och torg har lett till omstridda diskussioner och 

två olika läger i åsikter hos politiker och runt om hos befolkningen. Det ena lägret står för sympati och 

förståelse och den motsatta sidan företräder hat och förakt. Mellan dessa sidor finns åsikter som 

varken är för eller mot, folk som kanske inte bryr sig eller känner att de är för dåligt pålästa om 

romernas situation för att ha en åsikt. Romer tillsammans med judar har länge fått stå ut med hat och 

förakt och länder som vänder dem ryggen till. En vanlig felaktig uppfattning är att judar invandrade 

till Sverige efter andra världskriget men det är viktigt att känna till att judar än idag blir orättvist 

behandlade runt om i världen vilket leder till att det än idag invandrar judar till Sverige. Den 

sverigefinska minoriteten har under historien varit ett folk som flyttat fram och tillbaka mellan Sverige 

och Finland, minoriteten är dynamisk snarare än en homogen grupp. Detta gäller samtliga 

minoritetsgrupper, eftersom de smälter in i majoritetsbefolkningen (genom deras kulturella särarter 

överges och minoritetsspråket inte talas regelbundet)  och det flyttar in nya människor som bidrar till 

att minoriteter uppstår och består.   

 

Något som är tydligt i läroböckerna i svenska och samhällskunskap är att det skiljer sig mellan de 

olika minoritetsgrupperna i omfattning och i framställandet av dem. Judar och romer får mindre del än 

tornedalingar, sverigefinnar och om dessa fyra står det i jämförelse med samer bara ytligt om. Judar 

och romer är de som även fått utstå mycket förtryck historiskt sett och det kan vara en förklaring till 

varför deras närvaro i läroböcker är minimerat, vilket fungerar som ett förtryck i modern tid. I bild 

framställs minoriteter ofta med sina kulturella särarter, tillexempel att i texter om samer är oftast en 

tillhörande bild på renskötsel och en same iklädd i en samedräkt medan romer framställs som ett 

festande folk i de analyserade samhällskunskapsböckerna. Judar framställs inte i bild i någon lärobok 

samt att texternas innehåll behandlar minoriteten judar i oansenlig mängd. Skillnaden i omfattning och 

innehåll är alltså stor mellan territoriella-, urbana- och ursprungsminoriteter. Denna skillnad är en av 

fler faktorer som bidrar till maktskillnader mellan de nationella minoriteterna.  

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper [...] om de 

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

språk, religion och historia (Skolverket 2011a).  
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Analysen visar att detta grundläggande mål för grundskolan inte uppnås efter att eleverna avslutat 

mellanstadiet. Det enda som uppnås av målet är att eleverna ska ha kunskaper om minoriteternas språk 

men övriga punkter berörs inte eller i väldigt låg utsträckning i de analyserade böckerna för 

mellanstadiet. Minoriteternas kultur, religion och historia måste alltså ingå i undervisningen i 

högstadiet för att eleverna ska uppnå målet. Enligt Mattlar (2011, s.7) finns det ur ett 

läroplansperspektiv inget relevant innehåll om minoriteternas historia i böcker avsedda för högstadiet. 

Detta tillsammans med analysens resultat om den historiska avsaknaden om minoriteter betyder att det 

är upp till läraren att undervisa om de olika minoriteternas historia om det grundläggande målet 

gällande minoriteter ska uppnås i grundskolan. Det faktum att minoriteternas historia helt har plockats 

bort i kursplanerna för mellanstadiet leder till att eleverna får en avsaknad på ett historiskt perspektiv 

som kan leda till förutfattade meningar om olika etniciteters värde. En historisk förankring i 

undervisningen om minoriteter kan, tillsammans med kulturella särarter och språk, bidra till en ökad 

förståelse för minoritetsgrupper. En ökad förståelse för olika etniciteters värde leder till att risken för 

förutfattade meningar, som i sig kan medföra rasistiska åsikter, minskas.  

 

Med tanke på det tidigare nämnda målet för grundskolan hade analysen blivit mer utförlig och 

eventuella avsaknader hade kunnat synliggöras om även läroböcker för årskurs 7-9 hade analyserats. 

Att involvera läroböcker för årskurs 7-9 och även undersöka hur dessa årskursers kursplaner är 

utformade skulle bidra till en mer detaljerad helhetssyn över grundskolans minoritetsundervisning. 

Eftersom denna analys innehåller ett begränsat antal läroböcker och inte samtliga på marknaden kan 

analysen ses mer som ett exempel på hur det kan se ut i läroböcker än som ett enhetligt resultat. Något 

som skulle vara intressant att arbeta vidare med är frågor om hur läroplanens kursmål lever upp till 

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om 

landsdels- eller minoritetsspråk. 

 

Jag är medveten om att det krävs en viss förenkling av information i läroböcker till elever i 

mellanstadieåldern. Den stora utmaningen i pedagogiska texter är att den ska innehålla tillräckligt med 

stoff för att leva upp till kunskapskraven men inte heller för djup och omfattande kunskap så eleverna 

inte förstår det dem lärt sig. Vid valet av bilder i läroböckerna syns denna förenkling då bilderna är 

lättillgängliga i ett framifrån-perspektiv och lämnar inga frågetecken till betraktaren. Med tanke på att 

samhällskunskapsämnet delar plats i schemat med historia, geografi och religionskunskap är det också 

viktigt att ha tidsaspekten i åtanke i undervisningen om minoriteter. Att se till att rätt kunskap utifrån 

läroplanen förmedlas är viktigt och det underlättar om läroböckerna innehåller det kursplanerna yttrar. 

Detta är inte fallet i de analyserade samhällsböckerna. Upptäck Samhälle (Svenelid 2014) tar inte upp 

de nationella minoriteternas rättigheter vilket kursplanen yttrar. Samhälle 6 (Andersson 2014) tar upp 

att minoriteterna har rättigheter men nämner endast ett exempel. 
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Avslutningsvis vill jag liksom Mattlar (2008, s.97) understryka att lärarens roll i undervisningen är 

viktigt men att även läroboksförfattarna och bokförlagens spelar roll i undervisningen. Som lärare 

måste man ha i åtanke att läroböckerna endast finns till som ett stöd och att de inte är styrda att 

innehålla ett visst innehåll. Det är alltså lärarens uppdrag att se till att gällande läroplan följs och att 

kritiskt granska de läromedel som används i undervisningen för att komplettera med fakta som inte 

står framskrivet i läroböcker och annat undervisningsmaterial. Mattlar (2008, s.36-37) diskuterar även 

läroboksförfattarnas stora roll vid skapande av läroböcker och hur ideologin framställs men även 

bokförlagens ansvar eftersom det är dem som anställer författarna som i sin tur kan vara med och styra 

den politiska ideologin i landet. Att läroböckerna framställs i ett jämlikt och demokratiskt 

förhållningssätt är avgörande i undervisningen om minoriteter eftersom Englund (1999, s.339) visar att 

läroböcker har en stark påverkan på undervisningen. Besluten fattas på formuleringsarenan och 

läroböckerna kan vara en del av förverkligandet av besluten på realiseringsarenan. Analysen visar att 

det brister i information om minoriteter i läroböckerna och läroböcker kan därför inte ses som länken 

mellan arenorna.   

 

Med analysen vill jag visa lärare och blivande lärare att undervisning om minoriteter är ett krav från 

EU. Analysen visar också vikten i att komplettera med information som saknas i läroböcker för att 

uppnå läroplanens mål.  
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