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Sammanfattning 

Detta examensarbete består av en kritisk diskursanalys i form av en textanalys, vars syfte är att 

undersöka hur fyra läroböcker i tyska, skrivna för att användas i den svenska gymnasieskolans 

kurs moderna språk 3, geografiskt definierar och presenterar identiteten hos de delar av världen 

som är tysktalande. Studien utgår ifrån Norman Faircloughs teori att språket styr vår verklighet 

samt Charles Ogdens semiotiska triangel. 

 

Studien behandlar följande frågeställningar: 

 Vilka tysktalande länder, områden, regioner och orter förekommer i läroböckerna och 

hur ofta förekommer de? Finns det något dominerande land? 

 Utifrån vilka teman presenteras de olika tysktalande länderna i läroböckerna och hur 

påverkar det bilden av den tysktalande identiteten? 

 

Textanalysen består dels av en kvantitativ innehållsanalys där tyskspråkiga länder, områden, 

regioner och orter identifieras och räknas i läroböckerna, och dels av en kvalitativ analys där de 

tysktalande länderna presenteras tillsammans med de teman som de framställs med i 

läroböckerna. Temana är inte förbestämda kategorier, utan är empiriskt genererade. 

Resultatet visar på stor Tysklandsdominans. Av totalt 895 förekomster av tysktalande länder, 

områden, regioner och orter i läroböckerna återfinns 749 i Tyskland, 111 i Österrike, 27 i 

Schweiz, tre i Luxemburg och fem utgörs av det gränsöverskridande området Alperna. Landet 

Tyskland framställs dels som ungdomligt och dels som ett land med en problematisk historia. 

Landet Österrike presenteras tillsammans med turism i huvudstaden Wien och musik. Landet 

Schweiz nämns bara helt kort. Åt det gränsöverskridande området Alperna konstrueras en 

fritidsidentitet med skidåkning. 

 
Nyckelord: Språkdidaktik, läromedel, moderna språk, tyska, textanalys, identitet.  
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1 Inledning 

Tyska är ett västgermanskt språk och talas som förstaspråk av drygt 90 miljoner människor i 

Europa. Utöver Tyskland och Österrike talas tyska i Luxemburg, delar av Schweiz, östra delen av 

Belgien, nordöstra Italien, vissa franska och danska områden som gränsar till Tyskland samt delar 

av Rumäninen, Ungern, Kazakstan och Polen (Nationalencyklopedin, tyska, 2015). IDV, 

Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband [svensk översättning: 

Internationella tysklärarförbundet] adderar även Lichtenstein till det tyskspråkiga området (IDV, 

2014). Kontakterna mellan Sverige och Tyskland är omfattande, då Tyskland är Sveriges största 

handelspartner (Nejman & Bergling, 2011, s. 12). Utöver detta har tyska spelat en viktig roll i 

svensk språkhistoria, exempelvis genom handelsförbundet Hansan (Nationalencyklopedin, 

Hansan, 2015). Trots detta läser allt färre elever tyska (Nejman & Bergling, 2011, s. 13). 

Med detta som bakgrund valde jag att studera till lärare i tyska och svenska för grundskolans 

senare år och gymnasiet. Jag vill förändra den bild av det tysktalande området som elever har med 

sig idag, för att få fler elever att få upp ögonen för tyska. Jag har själv bott i Tyskland och har ett 

stort intresse för språk, då jag förutom studierna på lärarutbildningen även har studerat 

språkvetenskap. Detta resulterade i denna uppsats som examensarbete på lärarprogrammet. 



 

 7 

2 Bakgrund 

Sverige har idag skolplikt, vilket betyder att alla svenska barn och ungdomar enligt lag ska gå i 

skolan. En rapport från Skolverket (2006) visar att användandet av läromedel är frekvent i skolan. 

För att ta ett exempel används de nästan varje engelsklektion (Skolverket, 2006, s. 10). Eleverna 

möter med andra ord läromedel under de flesta lektioner, och det som står i läroböckerna är med 

och formar elevernas syn på ämnet i fråga (jfr Kirsch, 2004, s. 119). Urvalet av texter i 

läroböckerna påverkar alltså vilken bild eleverna får med sig av det aktuella ämnet. Det är i 

slutändan läroboksförfattaren som står bakom detta urval. 

Denna uppsats är en textanalys av läroböcker i tyska, vilket utgör en del av ämnet moderna 

språk i den svenska grund- och gymnasieskolan. Skolämnet moderna språk består grovt uppdelat 

av språkvetenskap, litteratur och kultur. Den kultur som ryms inom det geografiska område där 

tyska talas är homogen, och läroböcker spelar en viktig roll vad gäller förmedlandet av tyskspråkig 

kultur till elever i Sverige. Detta genom att läroböckerna i tyska presenterar och konstruerar en 

bild av den tyskspråkiga kulturen och identiteten. Denna presentation och konstruktion är gjord 

av läroboksförfattaren och gäller, i de fall en svenskspråkig person skriver en lärobok i tyska, 

individer som hen inte identifierar sig med. Eleverna blir på så vis mottagare av identiteten hos en 

tredje part, då en läroboksförfattare med svenska som förstaspråk konstruerar en tysktalande 

identitet i en lärobok som svensktalande elever är mottagare av. 

Konstruktionen av en identitet är en social process. En persons identitet konstrueras i samspel 

med det omkringliggande samhället, dels genom vad personen tänker om sig själv och dels 

genom vad andra anser om personen. Identitetskonstruktionen är en balansering mellan dessa två 

poler (Damen, 1987, s. 141-142). När en identitet konstrueras sker detta alltså dels medvetet och 

dels omedvetet. Såväl personens egna åsikter och handlingar som andras tankesätt samspelar i 

konstruktionen. I detta samspel spelar språket en viktig roll, och språk och identitet är med andra 

ord tätt sammankopplade. Språket är med och formar en person, både hur hen uppfattar sig själv 

och hur andra uppfattar personen. 

Identitetskonstruktion och kommunikation hänger också samman, då språket är med och 

formar identiteten. Ibland kan dock människor inte kommunicera med varandra på samma språk. 

Med hjälp av främmande språk, som lärs in efter individens förstaspråk, kan en person 

kommunicera med andra människor världen över som talar detta språk. Detta gäller dels 

kommunikation med människor som har språket som förstaspråk, och dels när språket utgör en 

bro för förståelse som inte är någon av individernas förstaspråk, ett så kallat lingua franca 

(Nationalencyklopedin, lingua franca, 2016). En svensk elev som har lärt sig tyska kan 

kommunicera med dem som har tyska som förstaspråk, och utöver detta även med många andra 

människor världen över som har lärt sig tyska som främmande språk. 



 

 8 

Språk har även viktig roll i lärandeprocessen, vilket läroplanen för Sveriges grundskolor, Lgr 

11, betonar: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha 
kunskap i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter 
och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens 
möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i 
internationellt studie- och arbetsliv (Lgr 11, 2011, s. 76). 

Ovanstående citat visar en stark koppling mellan kultur och språk i svensk skolas styrdokument. 

Världen över omfattar undervisning i främmande språk huvudsakligen fyra färdigheter: uppfatta 

talat och skrivet språk (det vill säga hör- och läsförståelse) samt egen produktion i form av tal och 

skrift. Mot detta kan den kulturella färdigheten ses som en femte färdighet att behärska, vilket 

Louise Damen (1987) företräder. Den svenska skolspråksundervisningen ansluter sig till Damens 

syn på att kulturen är viktig. I kursplanen för ämnet moderna språk i läroplanen för grundskolan 

återfinns följande passage: ”Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla 

kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden 

och i sammanhang där språket används” (Lgr 11, 2011, s. 76). I Lgy 11, läroplanen för gymnasiet, 

i kursplanen för kursen moderna språk 3 finns följande under rubriken ”Ämnets syfte”: 

”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används” (Lgy 11, 2015, s. 1). 

Skolverket benämner alltså språkets ”områden” i plural, när det handlar om kulturen i ett 

modernt språk. Frågan är dock hur detta ser ut i praktiken i läroböckerna. 

Studiet av läroböcker och dess roll i formandet av elevers syn på främmande kulturer är väl 

etablerat inom forskningen. Frank-Michael Kirsch (2004, s. 119) betonar att läroböcker i 

främmande språk formar skolevers bild av den främmande kulturen. Detta perspektiv stöds av 

Angerd Eilard (2008, s. 20), som påpekar att läroböckerna utgör normen för den samtida 

samhällssynen, bland annat genom konstruktionen av olika parters identiteter som har 

läroboksförfattaren som skapare och eleverna som mottagare. Det är av intresse att studera vilken 

bild av det tyskspråkiga området som förmedlas i skolans läroböcker, eftersom det är den bild 

som eleverna, utöver den bild som läraren förmedlar, får med sig från undervisningen. Identiteten 

i läroböckerna formas av läroböckernas författare. För många elever i Sverige är läromedlen i 

tyska i skolan det enda tillfälle då de kommer i kontakt med tyskspråkiga texter och tyskspråkig 

kultur. Detta eftersom elever i Sverige idag generellt sett befinner sig långt ifrån det tyska 

språkområdet, dels geografiskt och dels kommunikativt. Det senare då det finns få tv-serier, 

filmer och böcker på tyska i Sverige. Därför spelar läroboksförfattarnas presentation av det tyska 

språkområdet stor roll för elevers uppfattning av detsamma. 

I fokus för denna studie är tyska som främmande språk i den svenska skolan och hur den 

tyskspråkiga identiteten konstrueras i läroböcker i tyska för målgruppen elever i den svenska 

gymnasieskolans kurs moderna språk 3. Uppsatsen syftar till att undersöka den kulturella 

aspekten i läroböckerna, närmare bestämt vilka geografiska områden med tyska som majoritets- 
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eller minoritetsspråk som återfinns i dem samt vilka teman dessa områden presenteras 

tillsammans med i läroböckerna. 
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3 Forskningsöversikt 

Detta avsnitt är uppdelat i två avsnitt: ett som rör forskning om läromedel generellt och ett som 

behandlar forskning gällande kultur och identitet i läromedel specifikt. På så sätt går 

presentationen av forskningen från det mer generella till det mer specifika. 

 

3.1 Forskning om läromedel 

Nedan presenteras forskning om läromedel i allmänhet med fokus på utveckling över tid. Allra 

först kommer några begrepp vad gäller läromedel att definieras, då det är av vikt för studien. 

Genom att definiera läromedel avgränsas det analyserade materialet till att omfatta just läromedel. 

Definitionen av läromedel är inte enhetlig inom svensk utbildningsvetenskaplig forskning, 

men denna studie ansluter sig till Dahllöf och Wallins syn på läromedel: 

Med läromedel avser vi de informationsförmedlande komponenterna i undervisningen. 
De kan utgöras av en lärobok med eller utan illustrationer, en film, ett bildband, ett 
undervisningsprogram o. l. […] Läromedlet är konstruerat för att leda mot vissa bestämda 
mål, vanligen av kognitiv karaktär (Dahllöf & Wallin, 1969, s. 10). 

I studien menas med begreppet ”läromedel” sådant material som är publicerat med avsikt att vara 

en del av skolans undervisning. Med begreppet ”lärobok” avses läromedel i tryckt form. Dessa är 

uppbyggda med både text och bild, samt i ämnet moderna språk ofta även hörförståelseövningar, 

skrivövningar och muntliga övningar. 

Läromedel var på den tiden skolan var statlig en styrfaktor och ett av statens verktyg för att 

säkerställa en likvärdig skola. Detta skedde genom att staten styrde över ekonomiska resurser till 

läromedel och reglerade läromedelsval på detaljnivå. Idag betonas istället lärarens profession och 

läraren har makt att välja vilket läromedel som används i undervisningen (Skolverket, 2006, s. 9). 

Vid 1800-talets slut, efter folkskolans införande år 1842, uppkom läromedel för 

massutbildning, då i form av läroböcker. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

skrevs läroböcker för skolan av dåtidens intellektuella. Ett exempel på detta är 

läroboksförfattaren Clas Theodor Odhner, som var professor och riksdagsledamot. Idag är det 

främst lärare som är läromedelsförfattare (Selander, 2003, s. 200). Det finns idag ingen 

genomgående statlig granskning av läromedel i Sverige. Skolverket har dock möjlighet att granska 

läromedel efter att de har tryckts (Carlson & von Brömssen, 2011, s. 20f.). 

Enligt Skolverkets rapport (2006) används läroböcker fortfarande flitigt i dagens svenska 

skola. Vad gäller ämnet engelska används läroböcker varje eller nästan varje lektion (Skolverket, 

2006, s. 10). Staffan Selander presenterar i Läromedel – specifikt, SOU 2003:15 forskning från USA 

som visar att 75-90 % av all undervisning baseras på läromedel (Selander, 2003, s. 199). Större 
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delen av Sveriges lärarkår upplever att de kan påverka valet av läromedel i sitt ämne. Dock anser 

en majoritet av engelsklärarna i Sverige att läromedlen styr deras undervisning för mycket 

(Skolverket, 2006, s. 10). Selander menar att läroboken tillhandahåller en struktur och något att 

utgå från i undervisningen, även om den ofta kompletteras med kopierat material (Selander, 2003, 

s. 198). 

Läromedel används flitigt i skolan och det är också ett område som det bedrivs forskning om. 

Den franske forskaren Alain Choppin presenterar tre huvudområden vad gäller forskning om 

läromedel: a) processorienterade studier med fokus på produktion, spridning och användning av 

läromedel, b) produktorienterade studier med inriktning mot läromedlens innehåll och sociala 

och kulturella aspekter liksom lingvistiska och didaktiska, samt c) receptionsorienterad forskning, 

det vill säga hur eleverna förstår läromedlens texter (ibid., s. 211f.). 

De processorienterade studierna behandlar frågor såsom läroboksförfattarnas urval av stoff i 

läromedlen och spridningen av läromedel. Selander påpekar att forskning gällande spridningen av 

läromedel inte är så utbredd i Sverige, då många förlag vägrar att offentliggöra siffror över antalet 

producerade och sålda läromedel. Inom svensk pedagogikforskning har processorienterade 

läromedelsstudier kopplats till Urban Dahllöfs ramfaktorteori, vilken identifierar faktorer som 

påverkar undervisningen, både positivt och negativt. Ulf P. Lundgren utvecklade ramfaktorteorin 

till att omfatta de övergripande ekonomiska, juridiska och ideologiska ramarna för 

undervisningsprocessen. Läromedel räknas av vissa forskare som en sådan ramfaktor (ibid., s. 

212f.). Andra exempel på ramfaktorer är skolans ekonomi och hur den aktuella läroplanen är 

utformad. Produktinriktade studier behandlar läromedelstexternas innehåll och form, och i dem 

är själva texten i centrum. Receptionsorienterad forskning handlar om hur eleverna tar till sig 

lärobokstexterna. Forskning inom detta område har bland annat lett fram till rekommendationer 

om hur lärobokstexter bör vara utformade för att optimera elevernas läs- och skrivinlärning 

(ibid., s. 215). Denna studie ansluter sig till det produktorienterande synsättet, med både kulturella 

och didaktiska aspekter. Anledningen till detta är att fokus ligger på lärobokstexterna. 

 

3.2 Forskning om kultur och identitet i läromedel 

Konstruktionen av kultur och identitet i läromedel i tyska avsedda att användas i dagens svenska 

skola är ett än så länge relativt outforskat område. Det finns dock flera undersökningar gällande 

skolämnet tyska som behandlar ett historiskt perspektiv. Den mest utförliga är Gösta Björns 

avhandling Deutsche Literatur in den Deutschbüchern des schwedischen Gymnasiums 1905-1970 (1979) där 

Björn genomför en textanalys gällande skönlitteratur i samtliga tyskläroböcker för gymnasiet 

utgivna mellan åren 1905 och 1970. I Ulrika Tornbergs avhandling Om språkundervisning i 

mellanrummet – och talet om ”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och läromedel från 1962 till 2000 

(2000) analyseras grundskolans tidigare läro- och kursplaner vad gäller språkundervisningens 

arbete för kulturell medvetenhet, och då med fokus på främst tyska. Tornberg genomför en 
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diskursanalys och presenterar som resultat tre olika synsätt på kommunikation och kultur i 

kursplanerna genom åren: överföring av budskap, en flerstämmig handling respektive ett 

dialogiskt synsätt (Tornberg, 2000). Även Frank-Michael Kirsch intar ett historiskt perspektiv på 

läroböcker i tyska. I sin avhandling Stille aber ist Magelware. Deutschland und die Deutschen in 

schwedischen Schulbüchern für das Fach Deutsch 1970-1995 (1998) presenterar Kirsch en textanalys av 

bilden av Tyskland i läroböcker i tyska för den senare delen av grundskolan samt gymnasiet fram 

till mitten av 1990-talet. 

När det gäller läromedel för andra språk, såsom exempelvis engelska, franska och svenska som 

andraspråk, har forskningen kommit en bit längre på vägen och här finns nyare avhandlingar 

publicerade. Vad gäller franska undersöker Ann-Kari Sundberg i sin avhandling Le poids de la 

tradition: la gestion professorale de l'altérité linguistique et culturelle en classe de FLE (2009) problematiken 

kring franskspråkig identitet och kultur i franskundervisningen. I ämnet spanska genomför Isabel 

de la Cuesta en textanalys av den spansktalande kulturen i läroböcker i spanska för den svenska 

gymnasieskolan. Resultatet presenteras i artikeln ”Hur presenteras den spanskspråkiga kulturen i 

de läromedel i spanska som produceras i Sverige?” (de la Cuesta, 2005). Ett exempel på engelska 

är Eva Gagnestams avhandling Kultur i språkundervisning – med fokus på engelska (2003) där 

Gagnestam analyserar den interkulturella kompetens som gymnasieelever ska ha uppnått efter 

avslutad kurs i engelska. Gagnestams syfte är att kartlägga hur såväl lärare och lärarstudenter som 

elever uppfattar kulturbegreppet i skolans engelskundervisning (Gagnestam, 2003, s. 89f.). 

Esbjörn Nyström undersöker konstruktioner av svenskspråkig identitet och beskriver i artikeln 

”Det nationella felslutet. Språk och land i den akademiska svenskundervisningens läromedel” 

(2014) konstruktionen av den nationella identiteten för svenskan i läromedel för svenska som 

främmande språk utanför Sverige och Finland. Nyströms syfte är att undersöka vilken bild av 

sambandet mellan det svenska språket, det svenska språkområdet och länder där svenska talas 

som förstaspråk som förmedlas av läroböcker som används utanför det svenska språkområdet 

(Nyström, 2014, s. 363-364). 

Sundbergs avhandling har ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att språk och kultur hör 

samman. Därför menar Sundberg att elever som läser främmande språk bör komplettera 

språkkunskaperna med kulturkunskaper (Sundberg, 2009, s. 10). Detta perspektiv stöds av de la 

Cuesta, som efterlyser ett system för kulturundervisningen i främmande språk i den svenska 

skolan. Detta eftersom hennes resultat visar att den kulturella delen och den lingvistiska delen av 

spanskundervisningen avhandlas separat i spanskläroböckerna (de la Cuesta, 2005, s. 64). Även 

Gagnestam berör frågan om osäkerhet vad gäller kulturundervisning i skolans språkämnen. 

Hennes enkätundersökning visar att många engelsklärare är osäkra på hur de ska undervisa om 

kultur i engelska. Lärarstudenterna i studien uttryckte också att de under sin utbildning inte hade 

haft möjlighet att reflektera över kulturundervisningen i klassrummet (Gagnestam, 2003, s. 244). 

Resultatet av såväl Kirschs (1998) som Sundbergs (2009) undersökningar visar på att bilden av 

Tyskland respektive Frankrike är stereotyp. Kirschs undersökning resulterar i en Tysklandsbild 
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med fokus på en problematisering av Tysklands historia efter andra världskriget, öl, bratwurst och 

bilar (Kirsch, 1998). Sundberg har en postkolonial teoretisk ram, vilket innebär att kunskap och 

makt hänger samman vad gäller att skildra det som är främmande. På så sätt blir den 

franskspråkiga identiteten även en stereotyp som skildras av andra än dess utövare i läroböckerna 

(Sundberg, 2009, s. 25). 

Gagnestam (2003, s. 52) presenterar den språkdidaktiska traditionen som sådan att 

undervisning i främmande språk har haft två huvudsyften: att eleverna lär sig språket och att de 

lär sig om kulturen i det centrala målspråkslandet (det mest centrala landet där språket som är 

målet för undervisningen talas, exempelvis Frankrike, Storbritannien och Tyskland). Här kan 

paralleller dras till Nyström (2014), vars resultat visar att fokus i samtliga läroböcker utom en 

ligger på Sverige och den svenska som talas i Sverige. Dessa läroböcker omnämner den svenska 

som talas i Finland endast med någon eller några meningar. Bilden som konstrueras är därmed 

starkt mononationell (Nyström, 2014, s. 364-367). Nyström jämför resultaten med tyska som 

främmande språk, där ämnets plurinationella karaktär, det vill säga att det omfattar flera 

målspråksländer, på senare år har lyfts fram genom den så kallade DACHL-modellen (ibid., s. 

368). I DACHL-modellen står D står för Tyskland, A för Österrike, CH för Schweiz och L för 

Lichtenstein. DACHL-modellen är utvecklad i linje med ett koncept där de tysktalande länderna 

Tyskland, Österrike, Schweiz och Lichtenstein anses vara likvärdiga i betydelse för det tyska 

språket (IDV, 2014). 

Med hänvisning till tidigare forskning är det därför av intresse att se om dagens läroböcker i 

tyska är inriktade på enbart det centrala målspråkslandet Tyskland eller om de är plurinationella i 

enlighet med DACHL-modellen. Det är också av intresse att se vilken bild av det tyskspråkiga 

området som presenteras i läroböckerna och huruvida bilden är stereotyp eller inte. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan kommer denna studies teoretiska perspektiv samt begrepp som är av betydelse för studien 

att presenteras och definieras. 

Studien befinner sig inom det språkdidaktiska forskningsfältet. Språkdidaktik är en inriktning 

inom pedagogiken där teori och praktik samspelar. Inom språkdidaktiken är de didaktiska 

frågorna ”Varför?”, ”Vad?” och ”Hur?” centrala, och genom att ställa dem kan lärare reflektera 

över både innehållet och formen vad gäller språkundervisningen (Gagnestam, 2003, s. 81). 

Studiens undersökning berör innehållet i undervisningen och kopplas till den didaktiska frågan 

”Vad?”. 

Studien ansluter sig till ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att kunskap blir till genom 

kommunikation människor emellan. Kunskapen förändras med tiden och är socialt förankrade 

konstruktioner av omvärlden (Gagnestam, 2003, s. 81). I fokus för kunskapsutveckling är då det 

sociala, situationsbundna och kulturella utanför individen (ibid., s. 85). 

Förhållandet mellan språk och verklighet, vilket i denna studie motsvaras av vad eleverna läser 

i läroböckerna och hur detta ser ut i praktiken, är centralt i studiens teoretiska perspektiv. Här 

kan paralleller dras till Charles Ogdens semiotiska triangel, vars hörn består av respektive faktor 

som är involverad vid ett uttalande. Totalt består den av tre faktorer: ”symbol”, ”thought” och 

”referent” (Ogden & Richards, 1946, s. 11). På svenska är termerna 

”uttryck”, ”begrepp” och ”referens” (Föllesdal, Walløe & Elster, 2001, s. 253). Uttrycket är den 

språkliga realiseringen i form av ett ord, begreppet är en modell i mottagarens huvud av 

referenten och referenten är det som betecknas i omvärlden. Relationen mellan uttrycket och 

referenten är indirekt, eftersom den går via begreppet i mottagarens hjärna (Ogden & Richards, 

1946, s. 10f.). Ett exempel på detta är uttrycket ”bord”, vars begrepp är en mental bild av ett bord 

i en människas hjärna och vars referent är ett faktiskt bord. 

Ytterligare en teori om språk och verklighet är av betydelse för studien, nämligen Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalytiska teori. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 

(2000) citerar Faircloughs definition av diskurs: ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser 

utifrån ett bestämt perspektiv” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72). Faircloughs 

diskursteori innebär att se språk som en social praktik som är identitets- och 

relationskonstruerande. Språket formar enligt diskursteorin vår verklighet, och språket 

konstruerar meningen i praktiken (Fairclough, 1992, s. 63f.). Syftet med den kritiska 

diskursanalysen är att belysa de sociala processer som skapas i relation till texter och bilder, såväl 

när det gäller produktion som förståelse av dessa två objekt (ibid., s. 3). Diskurs är en del av en 

social praktik som reproducerar och förändrar maktrelationer, identitet, kunskap och sociala 

relationer samt formas i förhållande till andra sociala praktiker. Varje diskurs styr hur språket 

används i olika situationer och språket konstituerar den sociala praktiken, vilket Fairclough kallar 
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för genre (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71-73). Läromedel kan anses vara en sådan 

genre och språket i dem styr därmed hur eleverna uppfattar verkligheten. 

Utöver detta konstrueras olika identiteter i diskursen (Bergström & Boréus, 2005, s. 322). Ett 

begrepp som är centralt i undersökningen är därför ”identitet”. Här ansluter sig studien till den 

diskurspsykologiska synen på identitet: något en människa gör eller skapar. Identitet är en 

dynamisk och relationell process, vilken formas, omformas och förhandlas i mötet med andra 

människor. En människa har multipla sociala identiteter som konstrueras i olika diskursiva 

sammanhang (Edley, 2001, s. 195). 
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5 Problemformulering 

Skolans läroböcker i främmande språk formar elevers bild av den främmande kulturen och 

konstruerar även deras bild av olika parters identiteter (Kirsch, 2004, s. 119; Eilard, 2008, s. 20). 

Det är därför av intresse att studera vilken bild av det tyskspråkiga området som förmedlas i 

läroböckerna, eftersom det är den bild som eleverna, utöver den bild som läraren förmedlar, får 

med sig från undervisningen. Identiteten i läroböckerna formas av läroböckernas författare. 

Identiteter i läroböckerna kan kopplas till den didaktiska frågan ”Vad?”, som enligt 

Gagnestam (2003, s. 81-82) sällan problematiseras inom språkdidaktiken. Denna studie har som 

ambition att vara en del av denna problematisering i och med att den omfattar undervisningens 

innehåll, närmare bestämt innehållet i läroböcker. Således kan analysen kopplas till den didaktiska 

frågan ”Vad?”. Studien berör även de didaktiska frågorna ”Hur?” och ”Varför?”. 
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6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur läroböcker i tyska, skrivna för att användas i 

den svenska gymnasieskolans kurs moderna språk 3, geografiskt definierar och presenterar 

identiteten hos de delar av världen som är tysktalande. 

 

Studien har följande frågeställningar: 

 Vilka tysktalande länder, områden, regioner och orter förekommer i läroböckerna och 

hur ofta förekommer de? Finns det något dominerande land? 

 Utifrån vilka teman presenteras de olika tysktalande länderna i läroböckerna och hur 

påverkar det bilden av den tysktalande identiteten? 
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7 Metod 

Denna studie utgörs av en kritisk diskursanalys i form av en textanalys av läroböcker i tyska, med 

avseende på hur det tyskspråkiga språkområdets identitet konstrueras i fyra läroböcker för kursen 

moderna språk 3 för gymnasiet. Studien består av en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

textanalys. 

 

7.1 Metod för datainsamling 

Undersökningen genomförs med både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Peter Esaiasson, 

Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud skriver i Metodpraktikan (2012, s. 197) att 

den kvantitativa innehållsanalysen är ett lämpligt verktyg när det handlar om att undersöka 

frekvens av olika fenomen i en text, eftersom frekvens är ett mått på centralitet i en kvantitativ 

innehållsanalys. Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i Textens mening och makt (2005, s. 

46) att den kvantitativa innehållsanalysen lämpar sig bra för att undersöka uppmärksamhet för ett 

visst ämne i en text. Här kan paralleller dras till Ogdens triangel (Ogden & Richards, 1946, s. 11), 

eftersom många förekomster av ett visst uttryck ger referenten till ordet i fråga stor 

uppmärksamhet i texten, detta via begreppet i läsarens hjärna. Bergström och Boréus poängterar 

även att den kvantitativa innehållsanalysen undersöker manifesta fenomen i texten, det vill säga 

sådant som står tydligt utskrivet (Bergström & Boréus, 2005, s. 45). Studien har ett sociokulturellt 

perspektiv och grunden är att språket formar vår verklighet. Detta leder till att ord som 

förekommer flera gånger i texten är viktiga, och bidrar till att konstruera läsarens uppfattning av 

texten. För studiens del innebär detta att eleverna får en uppfattning att de länder, regioner, 

områden och orter som presenteras i läroböckerna utgör en viktig del av det tyskspråkiga 

området. Mot bakgrund av detta räknas tyskspråkiga orter, områden, regioner och länder i denna 

studies kvantitativa innehållsanalys. Studien omfattar endast lärobokstext, och inga bilder har 

analyserats. Detta på grund av att det skulle kräva en annan teori och en mer bildanalytisk metod. 

Då definitionen av begreppen ”land”, ”område”, ”region” och ”ort” varierar preciseras här de 

definitioner som används i denna uppsats. Begreppet ”land” definieras i denna undersökning som 

de stater som är med i Förenta Nationerna. Begreppet ”område” betecknar en geografisk yta som 

kan sträcka sig över ett eller flera länder och även kan omfatta en del av ett land. Ett område har 

ingen politisk funktion och inga tydliga gränser, till exempel ”södra Österrike”. Till skillnad från 

begreppet ”område” har begreppet ”region” en avgränsad geografisk yta och en politisk 

betydelse, såsom exempelvis en förbundsstat i Tyskland eller en kanton i Schweiz. Begreppet 

”ort” omfattar i denna uppsats alla städer och byar, oavsett invånarantal. 
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Kvalitativ textanalys är en möjlighet att fokusera på en enskild del i den kvantitativa 

innehållsanalysen och analysera denna mer ingående. Esaiasson et. al. (2012, s. 210f.) beskriver 

kvalitativa textanalytiska frågeställningar som indelade i två kategorier: systematisering och kritisk 

granskning. Systematisering består av underkategorierna klargöra tankestrukturen, ordna logiskt 

samt klassificera, vilka alla syftar till att beskriva analysobjektet samt dela in texten i olika 

kategorier. Den kritiskt granskande kategorin består av underkategorierna idékritik, ideologikritik 

samt diskursanalys. Dessa syftar till att föra analysen ett steg vidare och inte bara beskriva och 

kategorisera. Idékritik handlar om att analysera en texts argumentation mot bakgrunden av 

specifika normer, ideologikritik syftar till att belysa samhälleliga konflikter i en text och 

diskursanalys pekar på maktförhållanden i samhället, utifrån tanken att språket formar 

människans verklighet (Esaiasson et. al., 2012, s. 211f.). 

I denna studie består den kvalitativa delen av att de tysktalande länderna presenteras 

tillsammans med de teman som länderna kopplas ihop med i läroböckerna. Det är med andra ord 

en systematiserande analys som ordnar innehållet i texterna logiskt utifrån de olika temana. Den 

kvantitativa innehållsanalysen kompletteras alltså med en kvalitativ textanalys, en djupanalys av 

teman gällande det tyska språkområdet. Då maktförhållanden och identitet är centrala i studien 

utgör den en kritisk diskursanalys med bas i Faircloughs teori att språket formar verkligheten. 

 

7.2 Material och urval 

I denna studie analyseras fyra läroböcker i tyska för gymnasieskolans kurs moderna språk 3. 

Moderna språk 3 är kursen som de elever som börjar med tyska på gymnasiet läser det tredje året 

i gymnasiet. Kursen läses även det första året på gymnasiet av de elever som har börjat med tyska 

i årskurs 6 eller 7 i grundskolan. 

Då en del av undersökningen utgörs av en kvantitativ innehållsanalys är materialet relativt 

omfångsrikt. Fyra av de fjorton läromedelsförlag som tillsammans innehar 80-90 % av 

marknaden för tryckta och digitala läromedel i Sverige har publicerat läroböcker i tyska för kursen 

moderna språk 3. Dessa förlag är Liber, Bonniers/Sanoma utbildning, Studentlitteratur och 

Gleerups utbildning (Svenska Läromedel, 2015). Alla dessa valdes ut för att få ett representativt 

urval. Förlaget Studentlitteratur har gett ut läroboken Deutsch – Na klar! 3 (Lundqvist & Schüßler 

Nilsson, 2013), förlaget Gleerups Utbildning har gett ut Deutsch Optimal 1 (Skärbäck & Johansson, 

2009), förlaget Bonniers/Sanoma Utbildning har gett ut läroboken Einverstanden 1 (Johansson, 

Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010) och förlaget Liber har gett ut läroboken Lieber Deutsch 3 

(Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 2006). I tabell 1 nedan sammanfattas alla undersökta 

läroböcker i alfabetisk ordning.  
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Tabell 1 Undersökta läroböcker 

Läroboksnamn Författare Förlag Tryckår Antal 

sidor 

Analyserade 

sidor 

Deutsch – Na klar! 3 Helene 

Lundqvist & 

Anja Schüßler 

Nilsson 

Studentlitteratur 2013 332 3-309 

Deutsch Optimal 1 Gun Skärbäck & 

Nils Johansson 

Gleerups 2009 106 3-91 

Einverstanden 1 Nils Johansson, 

Susanne Lüders, 

Hans Sölch, Kjell 

Rindar & Hans L 

Beeck 

Bonniers 2010 224 3-136 

Lieber Deutsch 3 Annika 

Karnland, 

Anders Odeldahl 

& Hans-Jörg 

Eckhardt 

Liber 2010 240 3-183 

 

Som tabell 1 ovan visar undersöks inte hela läroböckerna. Avgränsningen innebär att separata 

grammatikdelar och ordlistor i slutet av böckerna utelämnas. Inledningar och 

innehållsförteckningar är med i det analyserade materialet, likaså övningar till texter som 

förekommer i anslutning till texterna i fråga. Det faktum att läroböckerna har olika antal sidor 

och varierande antal kapitel har inte påverkat undersökningen, utan samtliga läroböcker 

analyseras på samma sätt. 

Läroböckerna är valda efter två kriterier: dels eftersom de når både elever som läser tyska 

första året på gymnasiet och elever som läser tyska sista året på gymnasiet i och med att de 

används i kursen moderna språk 3, och dels eftersom de alla är tryckta på 2000-talet. Eftersom 

tyska i kursen moderna språk 3 kan läsas i två olika årskurser på gymnasiet är det den kurs som 

når flest antal elever, vilket gör att läromedlen förmedlar en tyskspråkig identitet till en stor del av 

Sveriges gymnasister. Dessutom är kursen på en så pass avancerad språklig nivå att det blir 

motiverat att problematisera det tyska språkområdet på ett annat sätt än i nybörjarböcker för 

elever som läser tyska i grundskolans senare år och nybörjarkurserna i tyska på gymnasiet. 

Urvalskriteriet att alla läroböcker är tryckta på 2000-talet baseras dels på att de då har med det 

enade Tyskland efter sammanslagningen år 1990, samt att de följer den tyska stavningsreformen 

som genomfördes år 1996. En annan grund till urvalet är även att de kan anses vara samtida och 

aktuella. En av de fyra undersökta läroböckerna är tryckta efter införandet av Lgr 11, de övriga 
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tre strax före. Eftersom undersökningen har det teoretiska perspektivet att identitet är något som 

konstrueras, är det viktigt att undersöka läromedel som konstruerar samma typ av identitet som 

de elever som de vänder sig till, det vill säga läromedel som är samtida. I de aktuella läroböckerna 

är det den tysktalande identiteten som konstrueras av läroboksförfattaren med gymnasieelever 

som mottagare. 

Deutsch – Na klar! 3 (Lundqvist & Schüßler Nilsson, 2013) är indelad i sex kapitel som handlar 

om vänskap, Tyskland som reseland, Tyskland som medieland, Tyskland som modeland, 

Tyskland som musikland och Tyskland som miljöland. Deutsch Optimal 1 (Skärbäck & Johansson, 

2009) är indelad i elva kapitel som bland annat handlar om sport, Berlin, skolan, kärlek, deckare, 

identitet, sommarlov och multikulturalitet. Einverstanden 1 (Johansson, Lüders, Sölch, Rindar & 

Beeck, 2010) består av 39 kapitel som bland annat berör ämnen som sport, kärlek, karnevalen, 

shopping, Wien och att reservera ett rum på hotell. Lieber Deutsch 3 (Karnland, Odeldahl & 

Eckhardt, 2006) består av sex kapitel, vilka har världen, fritidsaktiviteter, kärlek, vänskap, ungdom 

och film som huvudteman. 

Då syftet med detta arbete är att undersöka hur läroböcker i tyska i kursen moderna språk 3 

för gymnasieskolan presenterar och definierar det tyskspråkiga området och dess identitet är det 

lämpligt att just läroböcker analyseras. 

 

7.3 Metod för genomförande, databearbetning och analys 

Den kvantitativa analysen består av att alla namn på tyskspråkiga länder, regioner, områden och 

orter räknades. Både svenska namn såsom exempelvis ”Tyskland”, ”Österrike” och ”Schweiz” 

och tyska namn såsom exempelvis ”Deutschland”, ”Österreich” och ”die Schweiz” räknades. 

Även geografiska adjektiv, exempelvis ”österrikisk” eller ”från Bern” [denna språkliga 

konstruktion uttrycks med ett adjektiv på tyska] är medräknade under respektive land, område, 

region eller ort. Samtliga förekomster i det undersökta materialet är, i de fall det svenska och det 

tyska namnet är olika, sammanställda under respektive lands, områdes, regions eller orts svenska 

namn i studiens resultat. Varje förekomst av ett tyskspråkigt geografiskt namn är räknat separat 

och därmed ibland flera gånger i en text. Detta för att tydligt visa på frekvensen av de olika 

namnen i texten. Den insamlade kvantitativa datamängden har bearbetats genom att 

sammanställas och ordnas i tabeller. När ordet ”tyska” syftar på det tyska språket har det inte 

räknats med, då tyska talas i hela det tysktalande området. Ett exempel på en sådan mening är 

frågor till en text i stil med ”Vad heter xx på tyska?”. 

I den kvalitativa analysen ligger fokus på konstruktionen av identiteten åt det tyska 

språkområdet genom förekomster av olika teman tillsammans med de tysktalande länderna. För 

att komplettera den kvantitativa analysen består den kvalitativa analysen av att de tysktalande 

länderna presenteras tillsammans med de teman som de kopplas samman med i läroböckerna. 

Länderna och deras teman presenteras löpande i analysen tematiskt ordnat efter land. Temana är 
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inte förutbestämda kategorier, utan har vuxit fram ur det analyserade textmaterialet. Allteftersom 

analysen fortskred ringades temana in och de är som följer: ungdomar, historia, musik, turism, 

fritid samt respektive lands huvudstad. 

 

7.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har utformat fyra huvudkrav för all forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav innebär i tur och 

ordning att alla informanter och respondenter ska informeras om forskningens syfte, att de själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan, att alla uppgifter om dem ska förvaras utom räckhåll 

för obehöriga och att uppgifterna om dem endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14). 

Då detta är en textanalys av tryckta och publicerade böcker rör inget av det insamlade 

materialet individer eller organisationer och deras integritet. Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer är därför inte helt applicerbara på denna studie. Det insamlade materialet kommer dock 

enbart att användas till forskning, vilket är i linje med nyttjandekravet. 

 

7.5 Reflektioner över metoden 

Validitet innebär att en studie verkligen mäter det den påstår sig mäta, en överensstämmelse 

mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn (Esaiasson et al., 2012, s. 57). 

Det finns två typer av validitet: intern och extern validitet. Den interna validiteten går ut på att 

det ska gå att dra slutsatser utifrån det material som undersöks. Den externa validiteten handlar 

om att studiens resultat måste kunna generaliseras och säga något om hela 

undersökningsobjektets population, och inte bara den målpopulation som undersöks i studien 

(ibid., s. 89). 

Denna studie strävar efter såväl intern som extern validitet genom att analysera ett 

representativt och omfångsrikt antal läroböcker. Att undersöka fyra läroböcker säger mer om det 

undersökta fenomenet än om bara en lärobok undersöks. Eftersom uppsatsen har frågeställningar 

som behandlar hur identitetskonstruktion ser ut i lärobokstexter är det lämpligt att genomföra en 

textanalys, då det som undersöks finns i texten. 

Ett annat sätt att öka validiteten är att tydligt och transparent beskriva syfte, forskningsfrågor, 

teori och metod, vilket är ambitionen i denna studie. Här är det också viktigt att metoden och 

frågeställningarna passar ihop. Då undersökningsmaterialet delvis är på ett främmande språk är 

tydligheten extra viktig. Därför presenteras resultatet med de svenska namnen i tabellerna, för att 

underlätta vid läsning. Vid hänvisningar till citat är citaten dels presenterade på originalspråket 

tyska och därefter på svenska inom hakparentes, i samtliga fall i uppsatsförfattarens översättning. 
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Inom hakparentes återfinns även tyska ord och uttryck som behöver en förklaring på svenska för 

att kunna förstås av en läsare som inte behärskar tyska. 

Kvantitativ innehållsanalys är en lämplig metod när det handlar om att synliggöra mönster i 

stora datainsamlingar, men den lämpar sig mindre väl när det gäller att peka på djupare samband i 

materialet eller säga något om orsaker eller förklaringar till det som har hittats. För sådana frågor 

är den kvalitativa textanalysen ett bättre metodredskap. Denna studie kombinerar båda dessa 

metodverktyg, med förhoppningen att kunna säga något om trender i ett stort material och sedan 

kunna göra en detaljstudie och analysera vissa fenomen mer ingående. På så sätt får 

undersökningen både en beskrivande och en förklarande ansats, vilket enligt Esaiasson et al. 

(2012, s. 26) kännetecknar forskning. 

Den kvalitativa undersökningen är centrerad runt specifika teman som respektive tysktalande 

land presenteras tillsammans med i läroböckerna. Dessa teman är inte förutbestämda, utan 

empiriskt genererade. Detta eftersom analysen genomfördes förutsättningslöst utan att avgränsa 

sig till kategorier från början. På så sätt finns möjligheten att finna teman i materialet under 

undersökningens gång, och inte låsa fast sig vid förutbestämda kategorier i analysen och då 

kanske missa något av vikt i av texten. 

En textanalys säger endast något om vad texten förmedlar, inte något om hur texten används i 

praktiken. För att komma åt frågor om hur undervisningen i tyska ser ut i praktiken i Sveriges 

skolor är observation en bättre metod. Det går även att använda sig av intervjuer eller enkäter om 

målet är att undersöka lärares eller elevers uppfattning om undervisningen. Att studera läroböcker 

i tyska säger endast något om vilken konstruktion av den tyskspråkiga identiteten som förs vidare 

till dagens elever av läroboksförfattaren genom läroboken. 
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8 Resultat och analys 

Studiens resultat och analys är sammanvävda och detta avsnitt är uppdelat i två delar: en 

kvantitativ del gällande frekvensen av lands-, områdes-, region- och ortnamn i läroböckerna och 

en kvalitativ del som behandlar innehållet i dem, det vill säga hur den tyskspråkiga identiteten 

konstrueras i de undersökta läroböckerna. I avsnitt 8.1 presenteras frekvensen av alla tyskspråkiga 

lands-, områdes-, region- och ortnamn i respektive lärobok för sig i varsin tabell. Presentationen 

av resultatet följer läroböckernas alfabetiska ordning. Därefter presenteras summan av alla 

förekommande tyskspråkiga lands-, områdes-, region- och ortnamn i samtliga läroböcker i ett 

cirkeldiagram. 

Varje tabell som behandlar de enskilda läroböckerna är uppdelad efter land. Inom varje land 

visas först landet i fråga, därefter områden respektive regioner inom landet i nord-sydlig ordning 

och sedan orter i fallande ordning efter invånarantal. På grund av Tysklands historia görs analyser 

utifrån tre tyska nationsformeringar: Östtyskland, Västtyskland och det enade Tyskland efter år 

1990. 

 

8.1 Frekvensen av lands-, områdes-, region- och ortnamn i läroböckerna 

I tabell 2 presenteras tyskspråkiga länder, områden, regioner och orter i Deutsch – Na klar! 3 

(Lundqvist & Schüßler Nilsson, 2013). Eftersom tabellen är så omfattande sträcker den sig över 

mer än en sida. 

 

Tabell 2 Tyskspråkiga länder, områden, regioner och orter i Deutsch – Na klar! 3 

Tyskland Antal Österrike Antal 

Tyskland     153 Österrike 4 

Norra Tyskland         3 Wien 39 

Schleswig-Holstein       19 Linz 1 

Mecklenburg-Vorpommern         1 Salzburg 1 

Brandenburg         1   

Sachsen         1   

Hessen         2   

Baden-Würtemberg         1   

Bayern         5   

Ostfriesland         1   

Rügen         2   
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Ruhrområdet       12   

Berlin       45   

Hamburg       11   

München       29   

Köln       21   

Frankfurt am Main        3   

Düsseldorf        2   

Dortmund        2   

Essen        1   

Dresden      18   

Hannover        1   

Duisburg        2   

Bochum       20   

Bonn        3   

Wiesbaden        6   

Kiel      31   

Lübeck        9   

Oberhausen        2   

Potsdam        2   

Heidelberg        1   

Göttingen        2   

Erlangen        1   

Tübingen        1   

Weimar      15   

Cloppenburg        2   

Buchenwald        4   

Totalt     435  45 

 

Som tabell 2 visar dominerar landet Tyskland stort med 153 förekomster i Deutsch – Na klar! 3, 

vilket kan jämföras med landet Österrikes fyra. Totalt har landet Tyskland samt dess områden, 

regioner och orter 435 förekomster och landet Österrike samt dess orter 45 förekomster. Varken 

landet Schweiz eller någon schweizisk ort, region eller område förekommer i läroboken. Allt som 

allt förekommer 41 tysktalande länder, områden, regioner och orter, varav 37 ligger i Tyskland. 

Av dessa 37 återfinns landet Tyskland, områdena norra Tyskland, Ruhrområdet, Rügen och 

Ostfriesland, sju förbundsstater och 25 tyska orter. Många av orterna och regionerna 

förekommer bara enstaka gånger. 

I tabell 3 visas resultatet av tyskspråkiga länder, områden, regioner och orter i Deutsch Optimal 1 

(Skärbäck & Johansson, 2009). 



 

 26 

Tabell 3 Tyskspråkiga länder, områden, regioner och orter i Deutsch Optimal 1 

Tyskland Antal Österrike Antal Schweiz Antal Luxemburg Antal Gräns-

över-

skridande 

områden  

Antal 

Tyskland 25 Österrike 8 Schweiz 5 Luxemburg 3 Alperna 1 

Väst-

tyskland 

3 Wien 1       

Öst-

tyskland 2 Salzburg 5 

      

Västra 

Tyskland 1 Innsbruck 1 

      

Rheinland-

Pfalz 1 

Zell am 

See 1 

      

Nordrhein-

Westfalen 1   

      

Nieder-

sachsen 1   

      

Berlin 24         

Västberlin 1         

Hamburg 3         

Köln 2         

Bonn 2         

Leverkusen 1         

Bayreuth 1         

Totalt 68  16  5  3  1 

 

Även i denna lärobok dominerar Tyskland vad gäller tysktalande länder och Berlin vad gäller 

tysktalande orter, vilket framgår av tabell 3. Båda de tyska länder som fanns före år 1990, 

Östtyskland och Västtyskland, finns med. Dessutom finns området västra Tyskland med, vilket 

innebär den västra delen av dagens Tyskland. Vad gäller regioner finns tre regioner i Tyskland 

representerade: förbundsstaterna Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen och Niedersachsen. 

Utöver detta finns fem tyska orter och fyra österriskiska orter representerade. Ingen schweizisk 

ort finns med i materialet. Däremot finns landet Luxemburg och området Alperna, som sträcker 

sig över Tyskland, Österrike och Schweiz, med. Allt som allt förekommer 23 tysktalande länder, 

orter, områden och regioner i Deutsch Optimal 1, varav 15 stycken ligger i Tyskland. Dessa 15 

förekomster i Tyskland förekommer tillsammans 68 gånger av totalt 93 förekomster. Landet 
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Österrike med dess orter förekommer 16 gånger, landet Schweiz fem gånger, landet Luxemburg 

tre gånger och Alperna en gång. 

Tabell 4 visar tyskspråkiga länder, områden, regioner och orter i Einverstanden 1 (Johansson, 

Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010). 
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Tabell 4 Tyskspråkiga länder, områden, regioner och orter i Einverstanden 1 

Tyskland Antal Österrike Antal Schweiz Antal Gränsöverskridande 

områden 

Antal 

Tyskland 22 Österrike 7 Schweiz 6 Alperna 3 

Östtyskland 3 Wien 15 Zürich 1   

Sydvästra Tyskland 2 Graz 1 Basel 1   

Nordrhein-

Westfalen 

1 Linz 1 Bern 1   

Brandenburg 1 Salzburg 4 Luzern 1   

Bayern 3 Bad 

Goisern 

1 St Gallen 1   

Berlin 32       

Västberlin 1       

Hamburg 8       

München 6       

Köln 7       

Frankfurt am Main 5       

Stuttgart 2       

Düsseldorf 3       

Dortmund 2       

Essen 1       

Bremen 1       

Leipzig 1       

Bonn 2       

Augsburg 1       

Kiel 2       

Mönchengladbach 1       

Mainz 5       

Jena 1       

Trier 1       

Weimar 2       

Goslar 1       

Passau 1       

Marbach am 

Neckar 

1       

Totalt 119  29   11 3 
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Även i Einverstanden 1 förekommer Tyskland och Berlin flest gånger, vilket framgår av tabell 4. 

Värt att notera är att detta är den enda lärobok där staden Berlin förekommer fler gånger än 

landet Tyskland. Utöver respektive land förekommer fem orter i Österrike och fem orter i 

Schweiz i läroboken. Det gränsöverskridande området Alperna förekommer tre gånger. Vad 

gäller Tyskland förekommer landet Tyskland, landet Östtyskland, området sydvästra Tyskland, 3 

förbundsstater samt 23 orter, varav en är den före detta staden Västberlin. Totalt återfinns 119 

länder, orter, regioner och områden i Tyskland, landet Österrike och dess orter har 29 

förekomster, landet Schweiz och dess orter har elva förekomster och Alperna tre förekomster. 

I tabell 5 nedan redovisas frekvensen av tyskspråkiga länder, områden, regioner och orter i 

Lieber Deutsch 3 (Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 2006). 

 

Tabell 5 Tyskspråkiga länder, områden, regioner och orter i Lieber Deutsch 3 

Tyskland Antal Österrike Antal Schweiz Antal Gränsöverskridande 
områden 

Antal 

Tyskland 67 Österrike 10 Schweiz 10 Alperna 1 

Östtyskland 1 Pitzdalen 1 Saas-Fee 1   

Södra Tyskland 1 Ötzdalsalperna 1     

Bayern 1 Wien 5     

Altmarkt 1 Linz 1     

Berlin 32 Salzburg 2     

Hamburg 5 Kaprun 1     

München 2       

Köln 5       

Frankfurt am 
Main 

1       

Stuttgart 1       

Dortmund 1       

Dresden 2       

Duisburg 1       

Bielefeld 1       

Mainz 1       

Kaiserslautern 1       

Lüneburg 1       

Berchtesgaden 1       

Altenberg 1       

Totalt 127  21  11  1 

 

Som tabell 5 ovan visar förekommer landet Tyskland flest gånger, 6,7 gånger mer än länderna 

Österrike och Schweiz. Vad gäller Österrike återfinns de två områdena Pitzdalen och 

Ötzdalsalperna samt huvudstaden Wien och tre andra orter. Endast skidorten Saas-Fee 

förekommer vad gäller orter i Schweiz. Vad gäller städer och byar är frekvensen av Berlin klart 
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störst med 32 förekomster. Österrikes huvudstad Wien förekommer fem gånger och Bern, 

huvudstaden i Schweiz, förekommer inte någon gång. Totalt förekommer 15 tyska orter, fyra 

österrikiska och en schweizisk. Utöver de fyra största tyska städerna Berlin, Hamburg, München 

och Köln förekommer de flesta tyska orter endast någon enstaka gång. Allt som allt förekommer 

30 tysktalande länder, områden, regioner och orter i Lieber Deutsch 3. Dessa 30 tysktalande länder, 

områden, regioner och orter förekommer tillsammans 160 gånger. Av dessa har Tyskland 127 

förekomster, Österrike har 21 förekomster, Schweiz har elva förekomster och Alperna har bara 

en förekomst. Detta visar på stor dominans för Tyskland. 

Undersökningens kvantitativa resultat sammanfattas i figur 1 nedan. Alla förekomster av 

tysktalande länder, områden, regioner och orter i samtliga fyra undersökta läroböcker presenteras 

i cirkeldiagrammet. 

 

 

Figur 1 Tyskspråkiga länder, områden, regioner och orter i samtliga undersökta läroböcker. 

 

Av totalt 895 förekomster av tysktalande länder, regioner, områden och orter i läroböckerna 

återfinns 749 i Tyskland, 111 i Österrike, 27 i Schweiz, tre i Luxemburg och fem utgörs av det 

gränsöverskridande området Alperna. Detta visar på en stor dominans för landet Tyskland och 

dess områden, regioner och orter. 

 

8.2 Hur den tyskspråkiga identiteten konstrueras i läroböckerna 

I följande avsnitt presenteras en analys av hur länderna i frågas identitet konstrueras i de 

undersökta läroböckerna. Denna analys är uppdelad tematiskt efter respektive land och består av 

att varje land presenteras tillsammans med de teman som texterna om respektive land berör. På 
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detta sätt konstruerar läroboksförfattaren bilden av de tysktalande länderna i en lärobok som 

elever läser och därmed får eleverna med sig den bilden. 

 

8.2.1 Tyskland 

Alla undersökta läroböcker är indelade i kapitel. Många av kapitlen har ungdomliga teman så som 

exempelvis kärlek, sport och sommarlov. Ungdomarna i texterna i läroböckerna bor ofta i 

Tyskland. Ett exempel på detta är följande ur ett TV-program om kärlek ur Lieber Deutsch 3, 

kapitel 2: ”Ich heiße Anuschka Fischer und werde im Mai 21 Jahre alt. Ich studiere Medizin in 

Köln und möchte Chirurgin werden [svensk översättning: Jag heter Anuschka Fischer och blir 21 

år i maj. Jag studerar medicin i Köln och vill bli kirurg.].” (Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 2006, 

s. 68). Ett annat är exempel är inledningen till en text om vänskap i Deutsch – Na klar! 3 som 

presenterar ”Ingrid Bäcker aus Kiel… [svensk översättning: Ingrid Bäcker från Kiel…]” 

(Lundqvist & Schüßler Nilsson, 2013, s. 20). 

Ofta är det dock inte utskrivet i texten var personerna i texten bor, till exempel i texten i Lieber 

Deutsch 3 om Anna som är älskar att shoppa, men är pank och därför letar jobb (Karnland, 

Odeldahl & Eckhardt, 2006, s. 125) och texten om kärlek ur kapitel sju i Deutsch Optimal 1, som 

handlar om en tjej, vars pojkvän är otrogen (Skärbäck & Johansson, 2009, s. 53-58). Detsamma 

gäller för texten i Einverstanden 1 om ungdomar som beställer på restaurang eftersom en av dem 

har födelsedag (Johansson, Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010, s. 24f.). I vissa fall är det inte 

direkt är utskrivet i texten var personerna bor, men då kan till exempel e-postadresser som slutar 

på ”.de” visa att de bor i Tyskland (Johansson, Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010, s. 66f.; 

Lundqvist & Schüßler Nilsson, 2013, s. 115f.). 

Deutsch – Na klar! 3 har starkt fokus på Tyskland, eftersom fem av sex kapitel har rubrikerna 

”Deutschland – ein Reiseland [svensk översättning: Tyskland – ett reseland]”, ”Deutschland – ein 

Medienland [svensk översättning: Tyskland – ett medieland]”, ”Deutschland – ein Modeland 

[svensk översättning: Tyskland – ett modeland]”, ”Deutschland – ein Musikland [svensk 

översättning: Tyskland – ett musikland]” och ”Deutschland – ein Umweltland [svensk 

översättning: Tyskland – ett miljöland]” (Lundqvist & Schüßler Nilsson, 2013, s. 4-7). Dessa 

kapitel handlar om Tyskland ur de olika aspekterna medier, mode, resor, musik och miljö. På de 

första 204 sidorna i läroboken återfinns bara landet Tyskland och dess områden, regioner och 

orter. Läroboken tar dock upp 37 stycken orter, områden och regioner i Tyskland, vilket visar på 

en mångfald inom Tyskland vad gäller orter, regioner och områden. Förbundsstaten Schleswig-

Holstein, orterna Kiel, Lübeck, Köln, Dresden, Weimar, München och Berlin samt Ruhrområdet 

presenteras i olika texter (Lundqvist & Schüßler Nilsson, 2013). 

I övriga undersökta läroböcker handlar vissa kapitel bara om Tyskland, så som exempelvis 

kapitel åtta om skolan i Deutsch Optimal 1, som beskriver det tyska skolsystemet. Inte ett ord skrivs 

om skolan i Schweiz och Österrike, utan de lyser helt med sin frånvaro (Skärbäck & Johansson, 
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2009, s. 61-65). I Einverstanden 1 finns dock en liten faktaruta om betygssystemet i alla de tre 

största tyskspråkiga länderna (Johansson, Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010, s. 37). 

Texterna som handlar om Tyskland i Lieber Deutsch 3 presenterar bland annat ett utbytesår i 

Tyskland, tysk film, tre tyska musiker och tyska uppfinningar (Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 

2006). I Einverstanden 1 återfinns ett kapitel om karnevalen. Det handlar enbart om karnevalen i 

västra Tyskland (Johansson, Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010, s. 48-49). Detta trots att 

karnevalskonceptet i likhet med övriga katolska världen även finns i delar av Österrike och 

Schweiz. 

Tre av fyra undersökta läroböcker: Deutsch optimal 1, Deutsch – Na klar! 3 och Einverstanden 1, 

har ett kapitel som bara handlar om Berlin (Skärbäck & Johansson, 2009, s. 16-25; Johansson, 

Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010, s. 92-97; Lundqvist & Schüßler Nilsson, 2013, s. 186-193). 

Vad gäller Lieber Deutsch 3 finns inget kapitel som enbart handlar om Berlin, men väl två texter 

om filmfestivalen i Berlin respektive Berlin maraton (Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 2006, s. 

160-163; s. 56f.). 

Att många av texterna i de undersökta läroböckerna handlar om ungdomar som bor i 

Tyskland får till följd att den tyska identiteten konstrueras som ungdomlig och modern. 

Ungdomarna som bor i Tyskland funderar över vänskap, pengar, shopping, mode, kärlek, sport 

och skola i alla undersökta läroböcker. Exempel på detta är i kapitlet om sport i Deutsch Optimal 1 

där killen som sportar i texten bor i Leverkusen i Tyskland (Skärbäck & Johansson, 2009, s. 13). I 

kapitlet om sport i Einverstanden 1 presenteras fotbollens situation endast i Tyskland, och inte i 

vare sig Österrike eller Schweiz (Johansson, Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010, s. 71-75). 

En annan bild av Tyskland som framkommer i läroböckerna är en historiskt problematiserad 

bild gällande delningen av landet mellan åren 1949-1990. I Deutsch Optimal 1 framhävs ”Die 

Wende [som på tyska är det begrepp som används för att beteckna återföreningen av Tyskland år 

1990]” som en viktig tysk historisk händelse (Skärbäck & Johansson, 2009, s. 10). I kapitlet om 

Berlin tas minnesplatsen över Förintelsen i centrala Berlin upp (Skärbäck & Johansson, 2009, s. 

18). I Einverstanden 1 ägnas ett kapitel åt bilen Trabant, det vill säga den bil som var vanligast i 

Östtyskland. Texten handlar om en tur med en Trabant genom före detta Östberlin, och både 

Berlin som delad stad och Tyskland som delat land problematiseras (Johansson, Lüders, Sölch, 

Rindar & Beeck, 2010, s. 92-97). I Deutsch – Na klar! 3 problematiseras det för detta delade 

Tyskland främst i kapitlet om Berlin, men även i presentationen av staden Dresden, som förut låg 

i Östtyskland. Ungdomarna i texten om Dresden tror först att staden är gammal och ful, men 

upptäcker sedan att mycket har blivit renoverat efter återföreningen 1990 (Lundqvist & Schüßler 

Nilsson, 2013, s. 187-191; s. 72). Lieber Deutsch 3 är ett undantag från problematiseringen av det 

delade Tyskland. I läroboken nämns Östtyskland endast en gång och då som födelseplats för 

sångaren Annett Louisan. Begreppet ”die Wende” förekommer i texten om sångerskan, men 

nämns endast kort i ett tidsuttryck och problematiseras inte (Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 

2006, s. 114). 
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8.2.2 Österrike 

Frekvensen för landet Österrike och dess områden, regioner och orter utgör cirka 15 % av 

frekvensen för landet Tyskland och dess områden, regioner och orter i undersökningen. 

Österrike har därmed en mindre roll i den tysktalande identiteten. Ett exempel på detta är Deutsch 

– Na klar! 3 där enbart landet Tyskland och dess områden, regioner och orter omnämns på de 

första 204 sidorna. Först på sidan 205 återfinns Österrike och huvudstaden Wien (Lundqvist & 

Schüßler Nilsson, 2013). 

Texterna i läroböckerna som handlar om Österrike har ofta tema musik. Många handlar om 

Wolfgang Amadeus Mozart och då nämns även hans födelseort Salzburg. Även Wien är en stad 

som presenteras tillsammans med klassisk musik (Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 2006, s. 165; 

Johansson, Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010, s. 125-130; Lundqvist & Schüßler Nilsson, 

2013, s. 256). I Lieber Deutsch 3 och Deutsch – Na klar! 3 förekommer även texter om österrikisk 

musik i dagens samhälle (Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 2006, s. 60; s. 86; Lundqvist & 

Schüßler Nilsson, 2013, s. 245). Utöver detta finns i Lieber Deutsch 3 en text om alpmannen Ötzi 

som hittades i Ötzdalsalperna i Österrike (Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 2006, s. 182f.). 

Ett annat tema som ofta behandlas när texter handlar om Österrike är huvudstaden Wien. 

Deutsch – Na klar! 3 har en text om Wien, där stadens turistattraktioner presenteras (Lundqvist & 

Schüßler Nilsson, 2013, s. 205; s. 244-255). Den övergripande kapitelrubriken är dock 

”Deutschland – ein Musikland [svensk översättning: Tyskland – ett musikland]”, vilket visar på 

Tysklandsdominans. I Einverstanden 1 har Wien ett eget kapitel med efterföljande faktaruta om 

Österrikes kultur, valuta, invånarantal med mera (Johansson, Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 

2010, s. 122-123). På sidan efter det kapitlet vill några personer reservera ett rum i Lübeck 

(Johansson, Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010, s. 124). Redan på denna sida återkommer 

Tysklandsdominansen. 

Endast en text om ungdomar i de undersökta läroböckerna har en huvudperson som bor i 

Österrike och det är i kapitel fem i Lieber Deutsch 3 (Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 2006, s. 

120). När huvudpersonen bor i Tyskland står det endast vilken ort hen bor i, till exempel Nina i 

kapitlet om boende: ”Nina aus Berlin erzählt, wie sie wohnt [svensk översättning: Nina från 

Berlin berättar hur hon bor]” (Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 2006, s. 132). Personen som bor i 

Österrike presenteras dock som boende i landet Österrike och inte i någon ort: ”Wir haben ein 

Interview mit Elisabeth Bichler, 20 Jahre alt, aus Österreich gemacht [svensk översättning: Vi har 

gjort en intervju med Elisabeth Bichler, 20 år gammal, från Österrike]” (Karnland, Odeldahl & 

Eckhardt, 2006, s. 120). I Deutsch Optimal 1 återfinns en text om Sofi som åker utomlands till 

Salzburg i Österrike. Det är utifrån texten inte helt klart om Sofi har tyska som förstaspråk eller 

svenska som förstaspråk och tyska som främmande språk, men hon förstår i vilket fall som helst 

inte tyskan som talas i Österrike särskilt bra (Skärbäck & Johansson, 2009, s. 88-92). På så vis blir 

Österrike och österrikisk tyska något exotiskt. 
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8.2.3 Schweiz 

Områdes-, region- och ortnamn i Schweiz förekommer inte mycket i de undersökta läroböckerna. 

I Deutsch – Na klar! 3 (Lundqvist & Schüßler Nilsson, 2013) förekommer varken landet Schweiz 

eller någon region eller ort i Schweiz i hela läroboken. I Einverstanden 1 återfinns en text om 

atomforskningscentret CERN, som ligger i Schweiz, samt en liten efterföljande faktaruta om 

Schweiz (Johansson, Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010, s. 88). I Deutsch Optimal 1 förekommer 

Schweiz nästan enbart i en frågesport om de tre största tyskspråkiga länderna i början av 

läroboken och ingen text i läroboken handlar om Schweiz (Skärbäck & Johansson, 2009, s. 10f.). 

I kapitlet om världen i Lieber Deutsch 3 återfinns en ansökan om ett utbytesår i Schweiz (Karnland, 

Odeldahl & Eckhardt, 2006, s. 16f.). 

Berlin och Wien har egna kapitel i flera av läroböckerna, men ingen av de undersökta 

läroböckerna har något kapitel om Bern, huvudstaden i Schweiz. Detta leder till att huvudstaden i 

Schweiz osynliggörs. Den blir därmed inte en del av den tyskspråkiga identiteten som förmedlas 

till eleverna som läser läroböckerna. 

 

8.2.4 Luxemburg 

Landet Luxemburg förekommer endast i Deutsch Optimal 1 (Skärbäck & Johansson, 2009, s. 77). 

Texten i fråga är en dagbokstext där skribenten berättar om att hen går på musikal. Huruvida 

Luxemburg är tyskspråkigt problematiseras inte. Detta gör att Luxemburg inte kan anses höra till 

den tyskspråkiga identiteten i läroböckerna. Eleverna som läser läroböckerna får med andra ord 

inte med sig bilden att Luxemburg är ett land där det talas tyska. 

 

8.2.5 Gränsöverskridande områden 

Det enda gränsöverskridande området som förekommer i läroböckerna är Alperna och då i en 

skidåknings- och bergsklättringskontext (Karnland, Odeldahl & Eckhardt, 2006, s. 172). Att 

Alperna är ett område som sträcker sig över de tre största tyskspråkiga länderna i världen berörs 

inte. I Einverstanden 1 förekommer Alperna till exempel i en övning som handlar om tidsuttryck 

och hör till en text (Johansson, Lüders, Sölch, Rindar & Beeck, 2010, s. 112). 

Läroboksförfattarna konstruerar med andra ord inte en tyskspråkig identitet åt Alperna och de 

människor som bor där, utan en fritidsidentitet. Det är således den bild som eleverna får med sig 

när de läser läroböckerna i fråga. 

 

8.2.6 Övriga tysktalande områden 

Varken Lichtenstein eller något område där tyska talas som minoritetsspråk omnämns i de 

läroböcker som har undersökts. Det kan med andra ord sägas att den tysktalande delen av 
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världen presenteras som Tyskland, Österrike och Schweiz och inte problematiseras vidare. De 

tyskspråkiga grupperna i Belgien, Italien, Danmark, Frankrike, Polen, Ungern och Rumänien 

samt länderna Lichtenstein och Luxemburg är alltså inte en del av den tyskspråkiga identitet som 

eleverna ges av författarna till läroböckerna som ingår i studien. 
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9 Diskussion 

Läromedel var i historisk kontext ett styrverktyg från statens sida för att hålla skolan likvärdig. Så 

är det inte längre idag, men läromedel används fortfarande flitigt i skolan (jfr Skolverket, 2006, s. 

9f.). Läromedel är med andra ord en ramfaktor som påverkar skolan och dess resultat (Selander, 

2003, s. 212f.). Detta gör att eleverna ofta möter läroböcker och att den bild som läroböckerna 

förmedlar av ett ämne blir den bild som eleverna får med sig av ämnet i fråga, om inte läraren 

aktivt problematiserar detta. 

Läroplanen för både den svenska grundskolan och gymnasiet benämner ett språks ”områden” 

i plural vad gäller kulturen i ett modernt språk (Lgr 11, 2011, s.76; Lgy 11, 2015, s. 1). Denna 

studie dock visar att läroböckerna i tyska i kursen moderna språk 3 för gymnasiet inte helt och 

hållet följer detta, utan att Tysklandsdominansen är stor. Studien uppvisar liknande resultat som 

Nyströms (2014) undersökning om konstruktionen av det svenskspråkiga området i läromedel. 

Nyströms resultat var att Sverige dominerade, på bekostnad av det svenskspråkiga Finland 

(Nyström 2014, s. 364-367). Detta kan jämföras med denna studie som visar att Tyskland 

dominerar samt att Österrike, Schweiz och det övriga tyska språkområdet intar en marginell plats. 

DACHL-modellen har med andra ord inte fått genomslag i de undersökta läroböckerna (jfr IDV, 

2014). Enligt Gagnestam (2003, s. 52) är den språkdidaktiska traditionen sådan att 

kulturundervisning i främmande språk innebär att eleverna ska lära sig om kulturen i det centrala 

målspråkslandet, i detta fall Tyskland. Denna studie styrker detta faktum, i och med att Tyskland i 

samtliga läroböcker har flest förekomster vad gäller tysktalande länder, områden, regioner och 

orter. Detta visar att Tyskland får en mycket framträdande roll och presenteras som viktigast vad 

gäller bilden av det tyskspråkiga området som läroboksförfattarna konstruerar i läroböckerna för 

eleverna. 

En av de undersökta läroböckerna, Deutsch – Na klar! 3 (Lundqvist & Schüßler Nilsson, 2013), 

skiljer sig från de andra genom att inte nämna landet Schweiz eller dess områden, regioner och 

orter en enda gång. Det är dessutom den enda lärobok i studien som presenterar en mångfaldig 

Tysklandsbild. Det är tydligt att läroboksförfattarna har gjort ett urval av stoff i läroboken, vilket 

påverkar eleverna som är mottagare av texterna. 

Vad gäller den bild av Tyskland som återfinns i läroböckerna hänger Tysklands problematiska 

historia fortfarande kvar. Tre av fyra läroböcker problematiserar de före detta länderna 

Östtyskland och Västtyskland. Detta är i linje med de resultat Kirsch (1998) presenterar. Här har 

med andra ord inte mycket ändrats på 17 år. Något som har förändrats är dock den stereotypa 

bild av Tyskland med bratwurst, bilar och öl som Kirsch (ibid.) presenterar. I motsats till Kirsch 

(ibid.) är resultatet av denna studie att bilden av Tyskland är tvådelad: den är utöver historiskt 

problematiserande även modern och ungdomlig. Kärlek, vänskap, skola och extrajobb är sådant 

som dagens tyska ungdomar associeras med i läroböckerna. Detta visar på en delad bild av 
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Tyskland där historien möter dagens moderna samhälle. Dagens tyska ungdomar är en del av den 

globaliserade världen och presenteras med tankar och attribut som är gemensamma för 

ungdomar världen över, om än främst i västvärlden. Detta gör att Tyskland porträtteras som ett 

modernt land, som visserligen har kvar problematik i sin historia men idag är i framkant. 

Huvudstaden Berlin har en viktig roll i läroböckerna, då den förekommer ofta. Ingen text handlar 

om tyska ungdomar som bor på landet, vilket gör att även landsbygden osynliggörs i 

läroböckerna. Den urbana tyngdpunkten i läroböckerna är något som ansvarig lärare med fördel 

kan problematisera. 

Till skillnad från Tyskland konstrueras ingen historisk problematisk bild av Österrike i någon 

av läroböckerna. Detta trots att landet bland annat var platsen för utbrottet av första världskriget 

när det var en del av landet Österrike-Ungern. Österrikes identitet i läroböckerna förknippas 

istället med klassisk musik och huvudstaden Wien. Detta är en stereotyp bild, och paralleller kan 

dras till Kirsch (1998) som visar på en stereotyp bild av Tyskland och Sundberg (2009, s. 25), vars 

avhandling visade att den franskspråkiga identiteten är en stereotyp som skildras av andra än dess 

utövare i läroböcker. Österrike framställs även som något exotiskt, då den tyska som talas där inte 

förstås av huvudpersonen i en text. Samma huvudperson porträtterar Österrike som utomlands i 

ett brev hem, vilket framhäver det exotiska ännu mer. Att Österrike framställs som exotiskt stöds 

av det faktum att endast en ungdom i samtliga fyra läroböcker bor i Österrike, och då i en icke 

namngiven ort. Detta skiljer sig från övriga ungdomar i texterna, som bor i namngivna orter i 

Tyskland. 

Bern, huvudstaden i Schweiz, är tysktalande men har, till skillnad från Berlin i Tyskland och 

Wien i Österrike, inte något eget kapitel i någon lärobok. I samtliga fyra undersökta läroböcker 

förekommer endast sex schweiziska orter, var och en med en förekomst vardera. Landet Schweiz 

och dess orter har med andra ord en marginaliserad plats i läroböckerna. 

En marginaliserad plats i läroböckerna har även det enda gränsöverskridande området 

Alperna, som endast förekommer i en skidåknings- och bergsklättringskontext. Att området 

sträcker sig över de tre största tyskspråkiga länderna i världen berörs inte, utan 

läroboksförfattarna konstruerar en fritidsidentitet åt Alperna. De områden där tyska talas som 

minoritetsspråk omnämns inte i de läroböcker som har undersökts. Den tysktalande delen av 

världen presenteras som Tyskland, Österrike och Schweiz och problematiseras inte vidare. 

Gagnestams avhandling (2003, s. 244) visar att många engelsklärare är osäkra på hur de ska 

undervisa om kultur i engelska i klassrummet. Om detta resonemang överförs på tyska kan 

konstateras att det inte blir lättare av att det tysktalande språkområdet till stor del domineras av 

Tyskland. Den kultur som det undervisas om i klassrummet torde då vara den tyska kulturen, på 

bekostnad av den österrikiska och den schweiziska kulturen samt de kulturer där tyska talas som 

minoritetsspråk. Detta trots Internationella tysklärarförbundets satsning på DACHL-metoden 

och plurinationalitet i undervisningen i tyska som främmande språk i utlandet (jfr IDV, 2014). De 

la Cuesta (2005, s. 64) efterlyser ett system för kulturundervisningen i främmande språk i den 
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svenska skolan, eftersom hennes studie visar att den kulturella delen och den lingvistiska delen av 

spanskundervisningen avhandlas separat i de undersökta läroböckerna. Ett sådant system skulle 

vara positivt för undervisningen i moderna språk i den svenska skolan och kanske bidra till en 

utveckling där fokus lades på konstruktionen av identiteten i läroböckerna för de områden där 

respektive främmande språk talas. 

Läroboksförfattare har alltså makt att konstruera en identitet åt ett eller flera länder eller 

områden, vars språk de själva inte har som förstaspråk. Så är fallet i de undersökta läroböckerna. 

Detta kan kopplas till Norman Faircloughs diskursanalytiska teori att språket styr vår verklighet 

(Fairclough, 1992, s. 63f.), eftersom kritisk diskursanalys analyserar ett maktperspektiv. Då 

samtliga läroböcker är producerade med elever som mottagare är det eleverna som får ta del av 

de identiteter som presenteras för dem i läroböckerna. Eftersom språket enligt Faircloughs teori 

styr verkligheten får eleverna alltså uppfattningen att den tysktalande identitet som presenteras i 

läroboken utgör verkligheten. För att sammanfatta detta med Ogdens semiotiska triangel syftar 

enligt denna undersökning uttrycket ”tysktalande identitet” på begreppet ”i huvudsak Tyskland”, 

men referenten är ”Tyskland, Österrike, Schweiz, Lichtenstein och övriga områden där tyska 

talas” (jfr Ogden & Richards, 1946, s. 11). 

Då denna studies resultat visar på stor Tysklandsdominans i de undersökta läroböckerna är det 

upp till ansvarig lärare att problematisera detta. En mångfacetterad bild av den tysktalande 

identiteten skulle kanske leda till att fler elever skulle identifiera sig med att läsa tyska. Intresset 

för språket hos svenska elever skulle kanske öka om läroböckerna, som enligt forskning används 

flitigt, konstruerade en mer plurinationell bild av det tysktalande området. Elevers språkintresse 

är av stor vikt i ett samhälle då allt färre läser tyska samtidigt som språkkunskaper blir allt mer 

betydelsefulla. 
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10 Konklusion 

Denna studie är en textanalys som har fokus på hur den tyskspråkiga identiteten konstrueras i 

fyra läroböcker i tyska i gymnasiets kurs moderna språk 3. Undersökningen behandlar vilka 

geografiska områden med tyska som majoritets- eller minoritetsspråk som återfinns i 

läroböckerna samt vilka teman dessa områden presenteras tillsammans med. 

Textanalysen består dels av en kvantitativ innehållsanalys där tyskspråkiga länder, regioner, 

områden och orter identifierades och räknades i läroböckerna, och dels av en kvalitativ analys där 

de tysktalande länderna presenteras tillsammans med de teman som de framställs med i 

läroböckerna. 

Studiens resultat visar på stor Tysklandsdominans. Av totalt 895 förekomster av tysktalande 

länder, regioner, områden och orter i läroböckerna återfinns 749 i Tyskland, 111 i Österrike, 27 i 

Schweiz, tre i Luxemburg och fem utgörs av det gränsöverskridande området Alperna. Bilden av 

Tyskland är tvådelad, både ungdomligt modern och historiskt problematiserande. Österrike 

presenteras tillsammans med musik och turism i huvudstaden Wien och Schweiz nämns bara helt 

kort. Åt det gränsöverskridande området Alperna konstrueras en fritidsidentitet med skidåkning. 

Detta får till följd att eleverna som läser läroböckerna får med sig bilden att det tysktalande 

området i princip består av Tyskland. Här har läraren en viktig roll att balansera denna bild och 

aktivt lyfta fram Österrike, Schweiz och de tysktalande minoriteterna i undervisningen. Detta 

eftersom tysklektionerna för många elever är enda gången då de kommer i kontakt med tysk 

kultur. Här finns en skillnad mot till exempel engelska som eleverna ofta är i kontakt med på 

fritiden i till exempel tv-serier, böcker, filmer och datorspel. Läroboksförfattaren har visserligen 

makt att konstruera bilden av det tysktalande området i läroböckerna, men läraren har den 

slutgiltiga makten över vilket stoff som behandlas på tysklektionerna. 

När en lärobokstext har som syfte att exempelvis introducera tidsuttryck för eleverna som 

läser den spelar det inte någon roll var ungdomarna som texten handlar om bor när de 

bestämmer träff för att gå på bio. Om de omväxlande bor i Tyskland, Österrike och Schweiz 

synliggörs alla tre länder och deras identitet konstrueras som tysktalande. På så sätt ges eleverna 

en välarbetad konstruktion av det främmande språkets olika identiteter, vilket stämmer överens 

med hur det ser ut i praktiken. 
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11 Förslag på framtida forskning 

Resultatet av denna studie påvisar stor att Tyskland dominerar stort vad gäller konstruktionen av 

identiteten för det tysktalande området i fyra undersökta läroböcker i tyska för gymnasiet. 

Studiens resultat visar även att de flesta ungdomar i texterna i de undersökta läroböckerna bor i 

en stad. Den urbana tyngdpunkten i läroböckerna är ett område där framtida forskning skulle 

kunna bedrivas. Utöver detta skulle etniciteten hos personerna som porträtteras i läroböckerna 

samt genusteoretiska aspekter i dem kunna studeras ytterligare. 

Då denna studie enbart har behandlat läroböcker för gymnasiet är ett annat förslag till vidare 

forskning att studera läroböcker i tyska för grundskolans senare år. Det är även av intresse att 

studera läroböcker i de övriga språk som ingår i ämnet moderna språk, till exempel franska och 

spanska. På så sätt kan likheter och skillnaden mellan läroböckerna i respektive språk belysas. 
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