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Abstract 
This study has aimed to display the kind of information and the values regarding the Swedish national 
minority languages that can be found in four textbooks for the course Swedish 2 in the Swedish upper 
secondary school. Two analyses have been made: one which determines the representation type of 
each paragraph and one which evaluates the words and expressions of the textbooks. The results have 
been compared to the Swedish curriculum as well as to the European charter for regional or minority 

languages and the Framework convention for the protection of national minorities. The conclusion is 
that none of the textbooks fully correspond to what is requested in the two European documents, nor 
what is demanded in the Swedish curriculum, although one of the textbooks gets fairly close. However, 
all the books in this study do fulfill the demands for the course Swedish 2. Therefore, it is argued that 
the enunciation for this course is not satisfactory to ensure an equivalent countrywide education. 
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1 Inledning 
Inför riksdagens beslut om huruvida Sverige skulle ansluta sig till Europarådets konvention 

om regionala språk och minoritetsspråk samt ratificera Europarådets ramkonvention om 

nationella minoriteter presenterades ett betänkande av Minoritetsspråkskommittén i 

Sverige. Betänkandet skulle också innehålla förslag på vilka förändringar landet borde 

genomföra för att efterleva de europeiska dokumenten. Enligt betänkandet (SOU 

1997:193, s. 84) bör de nationella minoriteternas ”historia, kultur, språk och religion” 

ingå i kunskapskraven för svenska, historia, religion och samhällskunskap i grund- och 

gymnasieskolan. De båda europeiska dokumenten ratificerades av riksdagen år 2000, och 

när läroplanerna samma år reviderades infördes kunskap om minoritetsspråken i 

svenskans ämnesplan. Sedan dess har läroplanerna skrivits om från grunden och lärare 

och elever arbetar nu utifrån Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011 (Lgy11). Även i den återfinns formuleringar om 

minoritetsspråken. 

 

I Lgy11 finns samtliga formuleringar för undervisning om minoritetsspråken på fyra 

ställen: i läroplanens övergripande kunskapsmål, i kursplanen för svenska 2 samt i 

kursplanerna för svenska som andraspråk 2 och 3. Denna studie fokuserar på kursen 

svenska 2. Enligt det centrala innehållet för kursen ska bl.a. ”Språkförhållanden i Sverige 

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

(Lgy11, s. 169) behandlas. I övriga kursplaner för svenskämnet (svenska 1, svenska 3, 

litteratur, retorik och skrivande) återfinns ingen lydelse som har anknytning till 

minoritetsspråken. 

 
Svenska 1 alt. svenska som andraspråk 1 är de enda svenskkurser som är obligatoriska på 

alla program. På flera yrkesförberedande program läser alltså eleverna sedan ingen mer 

svenska. Skolverket har i svenska 1 valt att fokusera på muntlig och skriftlig 

kommunikation samt språksociologi, eftersom de anser detta ”viktigt av demokratiska 

skäl och av jämställdhetsskäl” (Skolverket, Alla kommentarer, s. 2). Dessvärre innebär 

detta att eleverna på vissa yrkesförberedande program går miste om gymnasiets 

undervisning om Sveriges nationella minoritetsspråk.  

 

Tidigare forskning visar att informationen om minoritetsspråk i läromedel i svenska är 

bristfällig (se Dahlgren 2010). I denna studie definieras begreppet läromedel som ”sådant 

som lärare och elever väljer att använda för att uppnå uppsatta mål”, i enlighet med 

definitionen i SOU 1992:94 (s. 170). Denna definition medger en bred tolkning av 

begreppet, och det är också så det ska förstås i studiens textavsnitt. De läromedel som 

undersöks i denna studie begränsas dock till fyra olika läroböcker. 

 

Då läromedlen visat sig brista i information om minoritetsspråk faller ansvaret att hitta 

undervisningsmaterial på lärarna. För dagens svensklärare finns många andra 

informationskällor att tillgå. Trots detta fyller läromedlen en viktig funktion, bl.a. för att 
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de spar värdefull arbetstid för lärarna då de slipper leta material som redan finns förberett. 

Det är viktigt att läromedel är väl genomarbetade och innehåller tillräcklig och korrekt 

information. Eftersom ingen myndighet kontrollerar och godkänner de läromedel som ges 

ut är det upp till varje skola att välja ut och köpa in de läromedel man finner lämpliga. I 

ett sådant system blir läromedelsanalyser viktiga för att kontrollera respektive boks 

innehåll.  

 

Minoritetsspråkskommitténs Steg mot en minoritetspolitik. Europarådets konvention för 

skydd av nationella minoriteter (SOU 1997:193) och det europeiska dokumentet 

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2.) 
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2 Syfte och frågeställningar 
I läroplanens övergripande kunskapsmål står att eleverna efter avslutad utbildning ska ha: 

”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalningar) kultur, språk, religion och historia” (Lgy11, s. 10). 

Svenskans och motsvarigheten svenska som andraspråks ämnesplaner är de enda i Lgy11 

som överhuvudtaget nämner de nationella minoriteterna. Därför faller det sig naturligt att 

hela detta område bör inkorporeras i svenskämnet. Det är därför intressant att undersöka 

hur information om ämnet uttrycks i läromedel. Minoritetsspråken behandlas inom 

svenskämnet i kursen svenska 2. I kursplanen för svenska 2 är dock lydelserna om 

minoritetsspråken tämligen kortfattade. Denna undersökning tar därför fasta även på 

formuleringen i läroplanens övergripande kunskapsmål. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur fyra läroböckers innehåll förhåller sig till den 

undervisning om Sveriges nationella minoriteter som uttrycks i styrdokumenten för 

svenska 2 samt till Minoritetsspråkskommitténs Steg mot en minoritetspolitik. 

Europarådets konvention för skydd av nationella minoriteter (SOU 1997:193) och det 

europeiska dokumentet Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2.) 

 

För att nå detta syfte arbetar jag med följande frågeställningar: 

 

· Vad förmedlar de undersökta läroböckerna om Sveriges nationella minoriteter och 

deras respektive kultur, språk, religion och historia?  

 

· Vilka värderingar återspeglas i läroböckernas avsnitt om nationella minoriteter 

och språklagar? 
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3 Bakgrund 

3.1 Lagar och förordningar 

År 1992 upprättades en Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 

2000:3) för att skydda minoritetsspråken i Europa. Mot bakgrund av denna inrättades 

1995 en kommitté för att undersöka om Sverige borde ratificera Europeisk ramkonvention 

om skydd för nationella minoriteter, och vilka åtgärder som skulle behöva vidtas för att 

Sverige skulle efterleva den. Kommitténs betänkande överlämnades 1997 (SOU 

1997:193). I betänkandet föreslås att kunskap om ”samers, tornedalingars, sverigefinnars, 

romers och judars historia, kultur, språk och religion i Sverige” ska ingå i läroplanerna 

för grundskolan och gymnasiet, likaså i kursplanerna för svenska, historia, religion och 

samhällskunskap (SOU 1997:193, s. 84). Den tidigare formuleringen ”centrala delar av 

det svenska, nordiska, inklusive det samiska, samt västerländska kulturarvet” föreslogs 

utvidgas för att även omfatta de andra minoritetsspråken (SOU 1997:193, s. 84). 

Kommittén ansåg att detta skulle öka förståelsen för minoritetsgrupperna, vilket skulle 

medföra en starkare vilja att stödja bevarandet av deras språk och kultur. Likaså ansåg 

kommittén att denna ändring i läroplanen skulle förbättra ”förutsättningarna för en dialog 

mellan minoriteterna och majoriteten, både i skolan och senare i livet” (SOU 1997:193, 

s. 85).  

 

Båda dokumenten Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och 

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3) innehåller 

formuleringar om att bygga ömsesidig respekt och förståelse för andra språk och kulturer, 

bl.a. med hjälp av massmedia och undervisning (SÖ 2000:2, s. 9 ; SÖ 2000:3, s. 11, 13). 

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter uppmuntrar också de länder som 

skrivit under konventionen att låta kunskap om sina nationella minoriteter få ta plats i 

undervisning, samt att möjliggöra för lärarutbildning och tillgång till läromedel om 

minoriteterna: 

 

Parterna [de stater som undertecknat ramkonventionen, min anmärkning] skall, där det är lämpligt 
vidta åtgärder på utbildnings- och forskningsområdet för att främja kunskapen om sina nationella 
minoriteters liksom om majoritetens kultur, historia, språk och religion.  

 

I detta sammanhang skall parterna bland annat bereda lämpliga möjligheter till lärarutbildning och 
tillgång till läroböcker samt underlätta kontakter mellan studerande och lärare i olika 
befolkningsgrupper (SÖ 2000:2, s. 13) 

 

Motsvarande formuleringar gällande ”tillhandahållande av lämpliga former och medel” 

för undervisning om minoritetsspråken finns även i Europeisk stadga om landsdels- eller 

minoritetsspråk (SÖ 2000:3, s. 11).  
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Den svenska språklagen (SFS 2009:600) kom 2009. Där slås det fast att svenska är 

huvudspråk i Sverige och att Sveriges minoritetsspråk är finska, jiddisch, meänkieli, 

romani chib och samiska. Minoritetsspråken ska skyddas och främjas av det allmänna. 

Det ska även det svenska teckenspråket, som lyfts fram trots att det inte har fått 

minoritetspråksstatus. Språklagen kompletteras av minoritetsspråkslagen (SFS 

2009:724), som återger minoritetsspråkstalarnas särskilda rättigheter i Sverige. Där 

regleras även förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska. Att romani chib 

och jiddisch saknar förvaltningsområden beror på att de inte har tydliga fästen i 

geografiskt avgränsade områden. Inom förvaltningsområdena har man som talare av 

förvaltningsspråket rätt att kontakta vissa myndigheter och domstolar på 

förvaltningsspråket och att få svar på detsamma. Förvaltningsområdena måste också på 

begäran erbjuda förskola och äldrevård som bedrivs helt eller delvis på 

förvaltningsspråket. För samtliga minoritetsspråk gäller att det allmänna ansvarar för att 

ge minoriteterna möjlighet att bevara och utveckla sina respektive kulturer. Detta anses 

vara särskilt viktigt för barn. 

 

Ansvaret för minoritetsspråkens fortlevnad och utveckling lyfts också fram i 

deklarationen om nordisk språkpolitik (Nordiska rådet 2006, s. 84), där även vikten av 

teckenspråkens ställning betonas. Ett av deklarationens mål är: 

 

att alla nordbor har grundläggande kunskaper om språkliga rättigheter i Norden och om 
språksituationen i Norden (Nordiska rådet 2006, s. 82) 

 

Enligt deklarationen anses Norden vara en föregångsregion gällande språkfrågor (2006, 

s. 84), och det finns en vilja att stärka detta renommé. Då Deklaration om nordisk 

språkpolitik inte är juridiskt bindande (2006, s. 79) är det upp till varje land att avgöra 

hur stora insatser som ska göras för att nå deklarationens mål. Sverige har fått kritik från 

Europarådet för brister i hanteringen av sina nationella minoriteter. Som ett steg mot 

förändring har under 2017 tre nya utredningar kommit där förslag till lagändringar 

framförs för att ytterligare stärka minoriteternas ställning och rättigheter. Ett av förslagen 

innebär att nationellt minoritetsspråk ska bli ett skolämne med egen timplan i de 

obligatoriska skolformerna (se SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt 

minoritetspolitik, SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik 

och SOU 2017:91 Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till 

undervisning och revitalisering). 

 

Efter minoritetsspråkskommitténs betänkande utifrån den europeiska ramkonventionen 

har kunskap om minoriteterna och deras språk införts i den svenska läroplanen fr.o.m. år 

2000, dock inte i samma utsträckning som föreslogs. 



10 
 

3.2 Styrdokument för skolan 

Lgy11 

I Lgy11 återfinns formuleringar om minoritetsspråken på fyra ställen: i avsnittet om 

skolans övergripande mål, i kursplanen för svenska 2 samt i läroplanerna för svenska som 

andraspråk 2 och 3.  

 

Under rubriken Kunskaper i början av läroplanen listas 18 punkter som sammanfattar vad 

eleverna förväntas ha lärt sig efter avslutad gymnasieutbildning. Då bör de bl.a. ha 

”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia” (Lgy11, s. 10). Det 

är skolans ansvar att så sker. Under rubriken Normer och värden listas andra mål för 

elever som genomfört sin gymnasieutbildning, bl.a. att eleverna ”kan samspela i möten 

med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion 

och historia” (Lgy11, s. 11). 

 

I svenskans ämnesplaner återfinns minoritetsspråken, som tidigare nämnts, i kursen för 

svenska 2. Där ingår de i en punkt i Centralt innehåll som ska bearbetas under kursens 

gång: ”Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter” (Lgy11, s. 169). Detta centrala innehåll motsvaras av ett 

kunskapskrav: ”Eleven kan översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat redogöra för 

någon/några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden” (Lgy11, s. 170–

172). Fetstil markerar de värdeord som skiljer betygsstegen åt. 

 

Till Lgy11:s ämnesplan i svenska hör dokumentet Alla kommentarer. Det innehåller bl.a. 

kommentarer till några begrepp i svenskämnets syfte och mål. Kommentaren gällande 

”språklagstiftning och minoritetsspråk” slår fast att språklagen (SFS 2009:600) är den 

mest centrala av Sveriges språklagar. I kommentaren finns ett förslag om hur arbetet kring 

språklagar och minoriteter kan läggas upp: ”Språklagstiftningen kan tjäna som 

utgångspunkt för en allmän diskussion om språklig mångfald och språkets betydelse för 

den enskilde och för samhället i stort” (Skolverket, Alla kommentarer, s. 6).  

3.3 Läromedel 

Det finns många artiklar om läromedel i svenska, men de fokuserar snarare på deras 

innehåll än på hur de används i klassrummen. Därför kommer den här 

forskningsbakgrunden att utgå från litteratur i ett flertal ämnen. De två huvudkällorna har 

fokus på läroböcker i naturkunskap (Johan Nelson) respektive läromedel i engelska, 

samhällskunskap och bild (Skolverket 2006). 

 

Tidigare kontrollerade och godkände staten läromedel, men 1991 fattades ett beslut om 

att lägga ned Statens institut för läromedel (Skolverket 2006, s. 128). Detta skedde i 

samband med kommunaliseringen av skolan och innebar att staten avsade sig sin roll som 
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läromedelskontrollerande organ. Kontrollen av läromedel hade tidigare fungerat som ett 

verktyg för att säkerställa en likvärdig skola (Skolverket 2006, s. 128). I dag är det i stället 

upp till varje lärare och kommun att välja det läromedel man finner mest lämpligt för att 

nå de mål som staten har satt upp. 

 

Läromedlen hjälper lärare att konkretisera styrdokumenten (Skolverket 2006, s. 133, 138) 

och deras upplägg och innehåll får ofta en styrande roll i undervisningen (Skolverket 

2006, s. 128; Nelson 2006, s. 18). Nelson menar dock att den styrande effekten varierar 

mellan olika ämnen (2006, s. 18). Skolverket anser att ”Den grad av inflytande som 

t.ex.läroböcker har på undervisningen tycks vara störst i ämnen där delar av ämnesstoffet 

systematiskt bygger på varandra, som språk, matematik och naturorienterande ämnen” 

(2006, s. 129).  

 

Enligt en undersökning genomförd av Skolverket menar många lärare att det är viktigt att 

använda sig av flera olika läromedel inom samma kurs. Detta medför en spridning av den 

styrande effekten (2006, s. 130). Skolverket anser att kursplanerna ställer krav på 

varierade arbetsformer och användning av olika läromedel, vilket tycks efterlevas då 

undersökningen visar att olika slags läromedel (läroböcker, internet, bibliotek etc.) 

används i varierande utsträckning i olika årskurser (2006, s. 131). Lärare som regelbundet 

diskuterar styrdokument använder sig oftare av flera olika läromedel än lärare som mer 

sällan deltar i liknande diskussioner (2006, s. 133). 

 

Det faktum att läroböcker kan påverka hur lärare och elever arbetar (Nelson 2006, s. 24) 

är problematiskt. Skolverket menar att lärare kan tänkas se läroböckerna ”som en garanti 

för att alla målen ska ingå i undervisningen” (2006, s. 132). De får en legitimerande 

funktion och upplevs bekräfta att läroplanen efterföljs. Skolverkets undersökning av 

läromedelstillverkning visar att många läromedelsförfattare utgår från läroplanen för sitt 

arbete, och anser läromedlen vara grundade i styrdokumenten (2006, s. 159). Dessvärre 

lever inte alla läromedel upp till förväntningarna. Skolverket har granskat läroböcker i 

några ämnen och upptäckt att de inte alltid motsvarar läroplanens mål och värderingar 

(2006, s.133). Trots författarnas bästa intentioner så kommer stoffet alltid att vara färgat 

av bl.a. deras kunskaps- och historiesyn. Det kan aldrig heller bli helt uttömmande – en 

gallring måste göras i materialet (2006, s. 138). 

 

Inte bara läromedlens innehåll spelar roll för undervisningen. Det gör även läromedlets 

upplägg och uppgifter. Skolverket påpekar att stoffträngsel i läroböcker kan försämra 

läsbarheten (2006, s. 136). För att få med så mycket information som möjligt skrivs texten 

i koncentrerad form, vilket gör den svårtillgänglig. Nelson lyfter samma problem och 

menar att svåra texter som ligger långt från elevens egen verklighet riskerar att uppfattas 

som tråkiga, vilket kan få eleven att tappa intresset för texten (2006, s. 24). Han menar 

också att layouten ibland kan ha negativ effekt på läsbarheten, då faktarutor som är tänkta 

att tilltala ögat snarare kan ha en förvirrande effekt på eleven (2006, s. 17). 
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Allan C. Ornstein (1994, s. 73) lyfter fram kännetecken för vad han anser vara bra 

läroböcker. Han menar bl.a. att det är viktigt för eleven att kuna känna igen sig i texten, 

oberoende av sin bakgrund. Nelson (2006, s. 24) lyfter också vikten av att lärobokens 

språk har en personlig prägel, då det öppnar upp för diskussion och egna åsikter. Enligt 

lärarna i Skolverkets undersökning är det viktigaste med ett läromedel att det väcker 

intresse hos eleverna och att det underlättar anpassningar utifrån olika elever (Skolverket 

2006, s. 130). 

 

Oavsett vilket läromedel lärare utgår från väljer de olika sätt att arbeta med det. Somliga 

följer läroboken till punkt och pricka medan andra plockar russinen ur kakan ur ett flertal 

läromedel (Skolverket 2006, s. 137). Att arbeta alltför troget med läromedel medför dock 

ofta svårigheter i att låta eleverna utöva inflytande på sin utbildning, vilket det 

uttryckligen står i läroplanen att de ska göra (Skolverket 2006, s. 136). Ett annat problem 

är att många läroböcker inte uppmuntrar till reflekterande tänkande (Nelson 2006, s. 17). 

I vissa klassrum reduceras läroboken till ett uppslagsverk, något man kan tillgripa då man 

söker definitioner och begrepp (Nelson 2006, s. 19). Nelson påpekar att det är viktigt att 

utgå från hur läroböcker används i klassrummen innan man kritiserar dem (2006, s. 18), 

då det i stor grad är lärarens direktiv som styr lärandet, även om det utgår från ett 

läromedel. Han påpekar också att det saknas studier om hur läroböcker bör användas för 

att uppnå maximal lärandeeffekt. Han menar dock att när läroboksanvändning diskuteras 

brukar lärandeteorier i allmänhet tas upp, såsom det sociokulturella perspektivet och 

metakognitiva strategier (2006, s. 23). 

3.4 Teori 

För att besvara studiens frågeställning om de värderingar som förmedlas i läroböckerna 

har jag genomfört en analys av texternas innehållsliga framställningstyper enligt Niklas 

Ammerts modell (2011, s. 259–275), framtagen för bl.a. analyser av läromedel i historia. 

Ammert (2011, s. 260) menar att olika framställningstyper avslöjar olika pedagogiska 

perspektiv och visar på vilket sätt läroböcker förmedlar kunskap. I modellen ingår fyra 

olika framställningstyper: konstaterande, förklarande, reflekterande/analyserande och 

normativ. Ammert (2011, s. 261) påpekar att den normativa framställningstypen inte 

ligger på samma nivå som de övriga tre, men har valt att ta med den ändå eftersom 

historeböcker har en tradition av att förmedla värderingar. Detta innebär att ett stycke text 

kan räknas till någon av de tre första framställningstyperna, men samtidigt vara normativt. 

I sådana fall räknar Ammert stycket till de normativa (Ammert 2011, s. 262). För att 

undersöka värderingar i läroböckerna har jag valt att begagna mig av den normativa 

framställningstypen i min analys. 

 

Ammert beskriver de olika framställningstyperna enligt följande: En framställning där ett 

faktum eller en händelse slås fast tillhör den konstaterande framställningsstypen. Denna 
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typ är inte av förklarande karaktär, utan bekräftar bara ett förhållande eller en händelse. 

Den förklarande framställningstypen har beskrivande drag, och förekommer t.ex. vid 

resonemang kring orsak och verkan. Den förklarar hur något förhåller sig, och vad det 

har för innebörd. Om framställningen är av reflekterande/analyserande karaktär kan den 

belysa en fråga ur olika perspektiv, eller resonera kring den. Framställningen kan antingen 

koppla till yttre referenser eller till läsarens egen tid och förhållanden för en jämförelse. 

En normativ framställningstyp förmedlar en värdering, och författarnas inställning i 

frågan är tydlig. Ammert påpekar att värderingar framkommer redan i en boks stoffurval, 

men synliggörs ännu tydligare i bokstavliga uttryck. (Ammert 2011, s. 261f.) 

 

För att komplettera analysen enligt Ammerts modell kommer jag också att genomföra en 

ideologikritisk analys, enligt Lennart Hellspongs metod (Hellspong 2001, s. 131–141). 

Den ideologikritiska analysen utgår från den analyserade textens bakgrund, ämne och 

framställningssätt, och resonerar om dessa. Med textens bakgrund avses textens sociala 

och ideologiska sammanhang. För den analysen undersöks textens sändare, mottagare, 

mål och den verksamhet som textens skrivits inom. Textens ämne kan hjälpa till att 

synliggöra vissa saker men dölja andra. Därför undersöks vilka frågor som tas upp i 

texten. Framställningssättet identifieras genom att undersöka ordval och formuleringar 

utifrån kategorierna: ord; påståenden och perspektiv; attityder, roller, röster och 

relationer (Hellspong 2001, s. 133-138).  

 

Skolan ska förmedla demokratiska värderingar (Lgy11, s. 5), men styrs och påverkas av 

rådande politik. Därför kan olika ideologier återspeglas i skolans styrdokument. 

Hellspong betonar att ordet kritik i uttrycket ideologikritisk analys inte måste handla om 

avståndstagande. Kritiken representerar i stället en möjlighet att medvetandegöras om 

något som är så självklart att vi inte nödvändigtvis lägger märke till det vid en första 

anblick (2001, s. 132). Genom en ideologikritisk analys kan vi lägga märke till hur en 

text ”bidrar till att skapa, bevara och förändra sociala strukturer och maktförhållanden 

samt de ideologiska hållningar som rättfärdigar eller ifrågasätter dem” (2001, s. 132). Då 

kunskap om minoriteter och språklagar är ett viktigt ämnesområde i ett demokratiskt 

samhälle är det relevant att undersöka inte bara den information som förmedlas och det 

språkbruk som används, utan också vilka underliggande värderingar som förmedlas 

mellan raderna. Hellspong (2001, s. 132) påpekar att det kan råda spänningar mellan 

uttryck och innehåll, där de båda planen i en text förmedlar två olika, eller ibland helt 

motsatta saker. 
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4 Forskningsöversikt 
Vad gäller minoritetsspråkens plats i läromedel i svenska finns en parallellstudie från 

2010 utförd av Jenny Dahlgren: Minoritetsspråkens synliga osynlighet – En kvalitativ 

studie om hur lärare och läroböcker belyser minoritetsspråken i Svenska B på gymnasiet. 

Dahlgren studerade fem olika läroböcker i svenska och intervjuade tre yrkesverksamma 

lärare för att få en inblick i hur stort utrymme minoritetsspråken fick i kursen svenska B. 

Studien utgick från läromedel och styrdokument som var aktuella 2010, innan Lgy11 

infördes.  

 

Dahlgren (2010, s. 30) konstaterar att informationen i de undersökta läroböckerna är 

tämligen enhetlig. Samtliga böcker presenterar minoritetsspråken och deras officiella 

ställning. Merparten av böckerna lyfter också vissa av talarnas rättigheter samt hur de 

historiskt sett behandlats av svenska myndigheter. En bok, Svenska i verkligheten, lyfts 

fram som den mest utförliga. Avslutningsvis innehåller de flesta av böckerna någon form 

av övningar kopplade till minoritetsspråken. Övningarna kan gå ut på att söka ytterligare 

information eller vara av diskuterande eller reflekterande karaktär. De senare anges lyfta 

fram möjligheter och eventuella problem som kan finnas kring minoritetsspråken. 

Dahlgren (2010, s. 29) påpekar att samtliga läroböcker utom Svenska i verkligheten ”ger 

minoritetsspråken relativt lite utrymme”. 

 

Dahlgren menar att samerna är den minoritet som får den största delen av det lilla 

läroboksutrymme som minoriteterna tilldelats. Hon efterlyser en förklaring till denna 

skillnad, och påpekar att detta riskerar att av eleverna uppfattas som en värdering av 

språken. Samtidigt som Dahlgren anser det försvarbart att ge ”de privilegierade språken 

samiska, finska och meänkieli” (privilegierade syftar utan tvekan på språkens utökade 

skydd i form av förvaltningsområden, min anmärkning) extra utrymme påpekar hon att 

en sådan presentation inte får påverka elevernas värderingar av de respektive språken 

(2010, s. 34). 

 

I lärarintervjuerna framkommer att alla tre lärare finner informationen om minoritetsspråk 

i läroböcker bristfällig (2010, s. 33). En lärare menar att det är ett problem då hon själv 

saknar tillräckliga kunskaper för att producera eget material (2010, s. 32). Både hon och 

en annan av de intervjuade lärarna berättar att de inom detta område använder läroboken 

främst som informationskälla. Detta liknar Nelsons påstående om att läroböcker ibland 

används som uppslagsverk (Nelson 2006, s. 19).  

 

En annan lärare i Dahlgrens studie förklarar att han brukar organisera 

fördjupningsuppgifter så att eleverna kan begagna sig av internet eftersom det finns så 

lite information om minoriteterna i läroböcker, särskilt om den historiska aspekten (2010, 

s. 32). Dahlgrens analys tyder på samma resultat. Hon påpekar att det står i motsättning 

till den dåvarande läroplanen, där det historiska perspektivet är särskilt framskrivet (2010, 

s. 35f). 
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Alla tre intervjuade lärare ser minoritetsspråken som en liten och lågt prioriterad del av 

svenskundervisningen (2010, s. 34). Då de alla är utbildade före år 2000 ingick inte 

kunskap om minoritetsspråken i deras ordinarie lärarutbildningar, vilket Dahlgren menar 

kan vara en anledning till att de anser sig sakna kunskap i ämnet (2010, s. 35). Detta 

medför att lärarna i någon mening blir beroende av läroböckerna, vilket en av Dahlgrens 

informanter också själv uttrycker. Dahlgren menar att när lärarna tvingas förlita sig på 

läroböckernas innehåll riskerar kunskap om Sveriges nationella minoriteter att bli en 

mycket liten del i kursen svenska B (2010, s. 36). 
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5 Metod och material 
Frågeställningarna kommer att besvaras genom två olika analyser av fyra läroböcker för 

kursen svenska 2. 

5.1 Metod 

Den ena analysmetoden som har använts i detta arbete är Ammerts analysmodell för 

framställningstyper (2011, s. 259-275). I analysen har jag undersökt de texter i 

läroböckerna som läromedelsförfattarna själva har skrivit samt böckernas bildtexter. Det 

innebär att inlånade textutdrag av andra författare som publicerats i läroböckerna inte 

ingår i analysen, ej heller uppgifter utformade för elever. Uppgifterna har utelämnats då 

de av naturen ofta formuleras som frågor eller uppmaningar, vilka inte tillhör någon av 

de framställningstyper Ammert nämner. Inklippta textutdrag av utomstående författare 

har utelämnats eftersom det dels inte är läromedelsförfattarnas egna ord, dels eftersom 

textutdragen kan komma från helt andra genrer, vilket påverkar textförfattarnas val av 

framställningstyp. Även avskilda block med icke-löpande text, t.ex. listor med 

förvaltningskommuner eller grammatiska språkexempel, har uteslutits. Analysen har 

gjorts styckesvis, vilket innebär att varje grafiskt stycke har kategoriserats utifrån den 

framställningstyp som enligt min tolkning framstått som mest central. 

 

Utöver Ammerts analysmodell för framställningstyper har jag också genomfört en 

ideologikritisk analys efter Hellspongs metod (2001, s. 131–141) i förhoppning att 

synliggöra eventuella outtalade värderingar och åsikter som förmedlas i läroböckerna. Då 

skolan har en uttalad värdegrund är även outtalade värderingar av vikt för att avgöra 

huruvida lärobokens innehåll motsvarar styrdokumenten.  

 

I den ideologikritiska analysen har textens bakgrund, ämne, och framställningssätt 

undersökts. Då både bakgrunden och ämnet kan sägas vara desamma för samtliga 

undersökta läroböcker har dessa undersökts gemensamt. Framställningssättet har därefter 

analyserats bok för bok för att synliggöra likheter och skillnader i de värderingar som 

framkommit. För analysen enligt Hellspongs metod har samtlig text relevant för ämnet 

analyserats, men det är endast ord och uttryck som förmedlar en värdering, eller på annat 

sätt kan anses vara intressanta för studien, som kommenteras. Vissa läroböcker innehåller 

textutdrag från andra författare. Sådana textutdrag kommenteras kortfattat gällande sitt 

innehåll, men språk och ordval får stå okommenterat eftersom det inte är 

läromedelsförfattarna själva som formulerat utdragen. 

 

De båda analyserna är av kvalitativt slag, då det begränsade urvalet av läroböcker för 

undersökningen är alltför litet för att kunna leda till några generella slutsatser. Syftet med 

analysen var dock inte att redogöra för hanteringen av de nationella minoritetsspråken 

och språklagarna i alla svenska läroböcker, utan att ge en inblick i hur hanteringen kan se 

ut och att problematisera detta. 
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5.2 Material 

Läroböckerna som har behandlas i detta arbete riktar sig alla mot svenska 2 eftersom det 

är i den kursens ämnesplan minoritetsspråk och språklagar tas upp. För studien har fyra 

olika läroböcker valts ut, samtliga utgivna efter att den nya läroplanen implementerades. 

Läroböckerna har valts ut för att de har ett tydligt avsnitt som behandlar språkförhållanden 

i Norden. Här följer en kort presentation av de undersökta läroböckerna. De presenteras 

utifrån den procentsats av boken som berör studiens ämne, i stigande ordning.  

 

Språket och berättelsen 2, Gleerups 

Denna bok utkom 2016 och den har ett starkt fokus på litterära epoker. Dock finns här 

även ett kapitel kallat Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, vilket kommer att 

analyseras i detta arbete. Boken riktar sig inte till någon särskild programinriktning. Till 

boken medföljer ett digitalt material med extra övningar, men det har inte undersökts i 

denna studie. Språket och berättelsen 2 har 392 sidor varav 3,5 rör minoritetsspråk och 

språklagar. Dessa sidor motsvarar 0,89 % av boken. 

 

Insikter i svenska 2–3, Gleerups 

Insikter i svenska 2–3 utkom 2013. Som titeln antyder täcker boken båda kurserna 

svenska 2 och svenska 3. Till läroboken hör även en elevwebb, men den har inte 

undersökts i detta arbete. Insikter i svenska 2–3 tydliggör inte om den är avsedd för någon 

särskild programinriktning inom gymnasiet. I denna bok kommer delar av kapitel fem att 

analyseras. Det har kort och gott fått titeln Språk. Informationen om Sveriges nationella 

minoritetsspråk är uppblandad med mer generell information om språk. Av bokens 338 

sidor är det 8 som i varierande grad behandlar Sveriges nationella minoritetsspråk och 

språklagar, motsvarande 2,37 % av innehållet. 

 

Svenska rum 2, Liber 

Svenska rum 2 är avsett för högskoleförberedande program och säger sig vara 

skräddarsydd efter skolans nuvarande läroplan, Lgy11. Den utkom 2013. Det avsnitt som 

kommer att undersökas är kapitel nio – Minoritetsspråk och dialekter. Boken innehåller 

336 sidor, varav 11 kan sägas behandla minoritetsspråk och språklagar. Detta motsvarar 

3,27 % av bokens innehåll. 

 

Ekengrens svenska 2, Natur & kultur 

Ekengrens svenska 2 utkom 2012 och består av två delar: en språkbok och en 

litteraturbok. Detta är den tredje upplagan av boken, denna gång reviderad utifrån Lgy11. 

Den täcker båda kurserna svenska 2 och svenska 3, och anger sig inte vara riktad till något 

särskilt program. I detta arbete har kapitel fem i språkboken hamnat i fokus – Språk i 

Norden. Språkboken har 256 sidor och litteraturboken 335. Då de övriga läroböckerna 

har information om både språk och litteratur i samma bok har Ekengrens båda böcker 

räknats samman i denna statistik, vilket ger oss totalt 591 sidor. Av dessa behandlar 23 

sidor minoritetsspråk och språklagar, vilket motsvarar 3,89 %.  
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6 Resultatredovisning och analys 
Här presenteras först texternas gemensamma bakgrund (6.1) och ämne (6.2) utifrån 

Hellspongs ideologikritiska analysmetod. Därefter analyseras texterna var för sig (6.3). 

De enskilda analyserna fokuserar först på innehållsliga framställningstyper enligt 

Ammerts modell och sedan på texternas framställningssätt utifrån Hellspongs metod. 

6.1 Texternas bakgrund 

Enligt Hellspongs analysmetod behandlar texternas bakgrund sändare, mottagare, mål 

och verksamhet. Läroböckerna i denna studie har utgivits av tre olika vinstdrivande 

förlag. Därför krävs att just deras lärobok sticker ut som det bästa alternativet och väljs 

före andra när lärare och skolledare letar nya läroböcker till sina skolor. För att 

läroböckerna ska köpas in av skolor krävs att böckerna följer kursplanen för svenska 2 

(för Insikter i svenska 2–3 och för Ekengrens svenska 2 även kursplanen för svenska 3), 

åtminstone vid en första anblick.  

 

Min analys visar att läroböckernas mottagare i ett första led är lärare och skolledare i 

inköpsprocessen. I detta skede är läroböckernas mål att locka till inköp. Nästa 

mottagargrupp består av enbart lärare, till viss del samma individer som den första 

gruppen. Här har lärarna en annan roll, eftersom de ska planera sina lektioner med hjälp 

av boken. I detta skede är läroböckernas roll att förmedla information och förslag på 

lektionsupplägg. Den tredje mottagargruppen av samma text är eleven, vars mål 

(förhoppningsvis) är att ta del av den kunskap som förmedlas i läroboken. De tre 

grupperna skiljer sig åt. Den första sitter på makten att välja eller förkasta respektive 

lärobok. Om inte läroboken säljer in sig självt tillräckligt bra tar dess uppgifter slut här. 

Den andra mottagargruppen har fortfarande makt över läroboken – makten att bestämma 

i hur stor utsträckning och på vilket sätt boken ska användas i klassrummet. Den tredje 

mottagargruppen, eleverna, är dock relativt maktlös i förhållande till läroboken. Utifrån 

lärarens instruktioner måste de följa läroboken för att nå godkänt betyg i sina kurser. Detta 

innebär att lärobokens mål egentligen är att locka till sig lärare och skolledare – inte 

elever. 

 

Läroböcker ingår i den verksamhet som kallas utbildning. De förväntas följa de läroplaner 

som Skolverket tagit fram och leva upp till de demokratiska värderingar som utgör 

skolans värdegrund. Eftersom läroböcker inte längre kontrolleras statligt är det varje 

lärares och skolledares ansvar att kontrollera att läroböckerna som används följer gällande 

krav. Som sändare bakom dagens läroböcker hittar vi i dag två aktörer: författarna och 

förlagen. Författarna utformar läroböcker i enlighet med läroplanen. Läroböckernas 

innehåll granskas sedan av förlagen innan de ges ut. Detta innebär att styrningen slutligt 

sker från förlagen och deras redaktioner. Förlagens mål är att sälja sina produkter och för 

att de ska kunna göra det måste läroböckerna följa läroplanen. 
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6.2 Texternas ämne 

Texternas ämne är även det gemensamt, då det är på grundval av ämnet som läroböckerna 

valts ut för denna undersökning. Det övergripande ämnet är Sveriges nationella 

minoritetsspråk och språklagar. Trots det skiljer sig innehållet i läroböckerna åt, då de 

lyfter fram olika aspekter av både minoriteterna och lagarna. Vad som tas upp i respektive 

bok behandlas i 6.3 nedan.  

 

Hellspong (2001, s. 134) menar att de frågor som tas upp kan vara viktiga ur en social 

eller en ideologisk synpunkt. Kanske kan detta vara en anledning till eventuella skillnader 

i böckernas innehåll? Frågan om språkliga minoriteter och de lagar som skyddar dem är 

viktig ur ett demokratiskt perspektiv, men vilken vikt lägger läromedelsförlagen vid 

detta? Minoritetsspråken och språklagarna står i den sista punkten i Centralt innehåll i 

kursen svenska 2. Enligt Skolverket (Alla kommentarer, s. 2) är det centrala innehållet 

inte rangordnat, dvs. att punkternas placering i listan inte avgör deras vikt. Samtliga 

läroböcker i studien har dock valt att behandla minoritetsspråken och språklagarna i de 

sista eller näst sista kapitlen, kanske för att motsvara läroplanens ordning. De får 

dessutom överlag ytterst lite utrymme i läroböckerna. Detta signalerar att 

minoritetsspråken och språklagarna är lågprioriterade.  

 

De skillnader som finns mellan läroböckernas innehåll kan tyda på att författarna har 

skilda ideologiska ståndpunkter. En av de saker som tas upp i Ekengrens svenska 2 och 

till viss del i Svenska rum 2, men inte i de andra två böckerna, är hur Sverige historiskt 

har behandlat minoriteterna. Denna och liknande frågor kan anses kontroversiella, då de 

lyfter fram negativa sidor av Sveriges historia. Här måste författarna ta ställning till hur 

de vill skildra Sverige, och innehållet i läroböckerna blir plötsligt politiskt. Huruvida 

teckenspråket ska nämnas eller ej är också en vattendelare. Det omnämns i språklagen 

och ska skyddas och främjas av det allmänna, men räknas inte som ett nationellt 

minoritetsspråk. Läroböckerna har valt olika sätt att hantera detta. Ekengrens svenska 2 

har en presentation om teckenspråket precis som den har om de andra språken, Insikter i 

svenska 2–3 nämner teckenspråket som hastigast och Språket och berättelsen 2 har med 

en bild av det svenska handalfabetet medan Svenska rum 2 inte nämner teckenspråket 

alls. Det är svårt att säga vad det beror på, men kanske kommer sig skillnaderna av 

stoffträngsel, kanske säger de något om författarnas eller förlagens syn på språket. 

6.3 Texternas innehållsliga framställningstyper och framställningssätt 

Här presenteras och analyseras läroböckerna en och en – först deras framställningstyper 

utifrån Ammerts modell och sedan deras framställningssätt med stöd i Hellspongs metod. 

Alla böcker utom Insikter i svenska 2–3 har två tydliga delar: en som handlar om 

språklagar och språk i allmänhet och en som innehåller presentationer av de respektive 

nationella minoritetsspråken. Den indelningen har fått styra redovisningen av 

framställningstyper.  
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6.3.1 Språket och berättelsen 2 

Kapitlet som behandlar minoritetsspråk och språklagar heter Språkförhållanden i Sverige 

och övriga Norden. Totalt upptar det tio sidor, varav den första sidan täcks av en 

helsidesbild. Tre och en halv sida handlar om minoritetsspråken. Där återfinns först en 

generell text som resonerar kring språk och beskriver Sveriges språklagar, och därefter 

följer korta presentationer av de fem nationella minoritetsspråken. Den huvudsakliga 

informationen rör språkens släktskap och ursprung. Den enda bild som återfinns i texten 

i avsnittet är en bild av det svenska handalfabetet. Teckenspråket beskrivs dock inte under 

någon egen rubrik som de andra språken utan kommenteras enbart i bildtexten. 

Resterande sidor i kapitlet berör övriga nordiska språk, och en sida med övningar avslutar 

delkapitlet.  

 

TEXTENS INNEHÅLLSLIGA FRAMSTÄLLNINGSTYPER 
För analysen enligt Ammerts modell har totalt 14 grafiska stycken undersökts, varav ett 

är den bildtext som nämner teckenspråket. Detta är det enda ställe i kapitlet där 

teckenspråket nämns. Den undersökta texten har exempel på åtta konstaterande och sex 

förklarande framställningstyper. Förekomsterna redovisas i tabell 2. 

Tabell 2 Förekomster av framställningstyper i Språket och berättelsen 2 

 Konstaterande Förklarande Reflekt./analys. Normativ Totalt 

Generell text 3 5 - - 8 

Språkpresentationer 5 1 - - 6 

Totalt 8 6 - - 14 

 

Den förklarande framställningstypen är dominerande i den generella texten om språk och 

språklagar medan den konstaterande typen genomsyrar språkpresentationerna. I den 

generella texten utvecklar författarna bakgrunden till de påståenden som görs och för ett 

resonemang kring hur och varför situationen ser ut som den gör i Sverige.  

 

Presentationerna av de fem minoritetsspråken utgörs av endast sex grafiska stycken, varav 

finskan har tilldelats två och övriga språk ett var. Dessa stycken är nästan uteslutande av 

konstaterande karaktär och presenterar hårda fakta om språken. 

 

TEXTENS FRAMSTÄLLNINGSSÄTT  
För analysen utifrån Hellspongs metod undersöks ord och uttryck i lärobokens text som 

kan uppfattas som värderande eller som på annat sätt sticker ut. Analysen presenteras med 

underrubriker för den generella texten respektive språkpresentationerna. 
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Generell text 

Den generella texten om språklagar om språkliga minoriteter i Sverige är synnerligen 

sakligt hållen. Om författarna kan sägas uttrycka någon särskild åsikt mellan raderna är 

det möjligen en viss känsla av orättvisa gentemot myndigheter i meningen ”Offentliga 

organisationer är skyldiga att följa lagen även om det inte finns några straffbestämmelser 

ifall den inte följs, men en myndighet som till exempel använder ett för svårt språk kan 

få skarp kritik och tvingas formulera om sina skrifter” (s. 358). Avsnittet är på det hela 

taget mycket objektivt skrivet. 

 

Språkpresentationer 

Presentationerna av de respektive minoritetsspråken sträcker sig mellan två och sju 

meningar i längd. Detta ger knappast utrymme för att gå in på djupet i varje minoritets 

kultur. Texterna återberättar i stället grundläggande fakta om språkens släktskap, 

geografiska ursprung och dylikt. 

 

Finska 

Det minoritetsspråk som får störst utrymme i Språket och berättelsen 2 är finskan. Det 

berättas att ”en stor grupp människor (ca 300 000) i Sverige talar finska och därför har 

man bestämt att finskan ska vara ett av Sveriges officiella minoritetsspråk” (s. 358). Detta 

är överraskande, då författarna i föregående stycke slagit fast att kraven för att räknas som 

minoritetsspråk är ”dels att det är ett språk och inte en dialekt, dels att det har talats 

kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer” (s. 358). Enligt dessa krav räcker det 

alltså inte med att ha en stor grupp talare. Presentationen fortsätter med en kort 

beskrivning som redogör för språkets historiska band till Sverige och avslutas med orden 

”När Sverige förlorade Finland blev det finska språket en symbol för den nya nationen 

man ville bygga upp” (s. 358). Författarna har valt att presentera händelsen ur ett svenskt 

perspektiv genom att sätta Sverige som subjekt i stället för Finland.  

 

Meänkieli 

Meänkieli presenteras i enbart två meningar, där den enda information som framkommer 

är vilka språkets förvaltningskommuner är och vilka språk meänkieli är besläktat med.  

 

Jiddisch 

Jiddisch beskrivs vara ”starkt förknippat med judisk kultur” (s. 359), men vad som 

kännetecknar den judiska kulturen redovisas inte. I Språket och berättelsen 2 menar man 

också att ingen i Sverige i dag har jiddisch som modersmål, vilket är ett märkligt 

påstående eftersom det saknas statistik i frågan. Precis som för meänkieli är även detta 

stycke bara två meningar långt. 

 

Romani chib 

Vad gäller romani chib nämns språkets ursprung, att det i Sverige finns ett 

rekommenderat standardalfabet för språket och att ett arbete pågår för att standardisera 
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även stavning och terminologi. I läroboken berättas också att ”romska är den svenska 

benämningen på språket som romerna talar, men det finns flera olika sätt att benämna 

språket” (s. 360). Det faktum att det bara är det svenska perspektivet som presenteras 

förmedlar att just det perspektivet är viktigast. Den ensidiga presentationen ger intrycket 

att romerna är en liten folkgrupp som bara finns och värnas om inom Sveriges gränser.  

 

Samiska 

I likhet med de övriga minoritetsspråken presenteras samiskan mycket översiktligt. Det 

språkliga släktskapet beskrivs och läsaren får veta att det finns förvaltningskommuner för 

samiska där samisktalande har rätt att kontakta myndigheter på sitt eget språk. Vidare 

nämns att det finns flera olika dialekter inom samiskan och att den ”talas i flera länder” 

(s. 360). Författarna berättar ingenting om Sápmi (ett geografiskt område som inkluderar 

nordliga delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland, även kallat Samernas land 

(www.samer.se/1002)).  

 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 
Språket och berättelsen 2 håller sig huvudsakligen till information grundad på rena fakta. 

Författarna använder sig av siffror och formuleringar som återfinns i de språklagar man 

återger. Några meningar är av förklarande slag, där bakgrundsinformation eller exempel 

presenteras. Innehållet är mycket ytligt och erbjuder ingen förståelse för de folkgrupper 

vars språk beskrivs.  

 

Eftersom texten ofta tar utgångspunkt i ett svenskt perspektiv för att beskriva andra språk 

än svenska ligger det nära till hands att befara att en dikotomi skapas, där vi ställs mot 

dem. Författarna använder dock pronomenet man i stället för de när de skriver om 

personer tillhörande minoriteterna, t.ex. här: ”Bland annat kan sådana rättigheter vara att 

man inom vissa områden har rätt till [...]” (s. 358). Man är ett pronomen som används i 

generell bemärkelse för att tala om en obestämd grupp eller person (www.svenska.se 

sökord: man). I detta sammanhang mjukar användandet upp tonen. 

 

Sammantaget utifrån analyserna enligt Ammerts modell och Hellspongs metod kan sägas 

att texten ofta anlägger ett svenskt perspektiv, att informationen om folkgrupperna bakom 

det språk som beskrivs är grundläggande och bristfällig samt att kapitlet fått mycket lite 

utrymme i läroboken. Författarna har valt att presentera språken nästan uteslutande i en 

konstaterande form som varken öppnar för djupare förståelse, diskussion eller möjlighet 

att ifrågasätta informationen. Texten är så saklig att det knappt finns något i innehållet att 

kommentera. 

6.3.2 Insikter i svenska 2–3 

I Insikter i svenska 2–3 är informationen om minoritetsspråken utspridd i olika delar av 

avsnittet Världens språk som är en underindelning till kapitlet Språk. Boken innehåller 

inga enskilda presentationer av de nationella minoritetsspråken. Världens språk utgörs i 
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stället av en allmänt hållen text där de svenska minoritetsspråken jämförs med andra 

minoritetsspråk i världen och där författarna resonerar kring språklig mångfald och 

språklagar. Detta följs av nio förslag på fördjupningsuppgifter för att enligt kursplanens 

formulering ”redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden” 

(s. 287) samt en sida med övningar till kapitlet. 

 

TEXTENS INNEHÅLLSLIGA FRAMSTÄLLNINGSTYPER 
De undersökta delarna av texten innehåller totalt 26 grafiska stycken, som enligt Ammerts 

analysmodell fördelas relativt jämnt över konstaterande, förklarande och 

reflekterande/analyserande framställningstyper. För en fullständig fördelningsöversikt, se 

tabell 1. 

Tabell 1 Förekomster av framställningstyper i Insikter i svenska 2–3 

 Konstaterande Förklarande Reflekt./analys. Normativ Totalt 

Generell text 10 8 8 - 26 

Språkpresentationer - - - - - 

Totalt 10 8 8 - 26 

 

Författarna till Insikter i svenska 2–3 skriver med varierade framställningstyper, men har 

helt undvikit den normativa typen. Detta ger texten ett intryck av objektivitet och 

saklighet, samtidigt som författarna visar sig medvetna om sina läsare. Genom att förklara 

sina utsagor och göra jämförelser med andra liknande situationer nyanserar de texten och 

sätter den i ett globalt perspektiv. Deras upplägg lyfter ut minoritetsspråken ur läroboken 

och in i verkligheten.  

 

TEXTERNAS FRAMSTÄLLNINGSSÄTT  
I enlighet med Hellspongs analysmetod undersöks här formuleringar i texten som 

utmärker sig av olika skäl. Då Insikter i svenska 2–3 saknar individuella presentationer 

av språken återfinns hela analysen här under en och samma rubrik. 

 

Generell text 

Författarna berättar att det, utöver svenska, teckenspråk och de nationella 

minoritetsspråken, ”dessutom talas ytterligare flera hundra språk innanför landets 

gränser, tack vare invandrarna som kommit till Sverige under de senaste sextio åren” 

(s. 283). Användandet av orden tack vare röjer en positiv inställning till den ökade 

språkmångfalden. Det berättas om språklagen från 2009 och att det redan innan dess fanns 

en lag som rör minoritetsspråkstalares rättigheter: 

 

Ökade språkkunskaper är förstås berikande för ett land, men det kan också skapa nya utmaningar. 
Därför fick Sverige en språklag som slår fast att svenskan är huvudspråk i Sverige. Redan innan 
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dess fanns det en lag som reglerar vilka rättigheter man har som modersmålstalare av ett 
minoritetsspråk (s. 283). 

 

I utdraget markerar ordet förstås att det är en allmänsanning att ökade språkkunskaper är 

berikande för ett land, medan ordet men antyder ett motsatsförhållande. De ökade 

språkkunskaperna är inte bara berikande, de medför också nya utmaningar. När 

författarna binder samman denna mening med påföljande genom ett därför antyder de att 

det fanns ett behov av språklagen för att markera svenskans status som huvudspråk i 

Sverige. I texten påpekas det också att det redan innan dess fanns en lag som skyddade 

minoriteternas språkliga rättigheter, vilket ytterligare förstärker känslan av svenskans 

otrygga situation. 

 

I ett stycke förklaras innebörden av att som språklig minoritet ha ett förvaltningsområde, 

dock utan att ordet förvaltningsområde någonsin nämns. Författarna berättar att ”man ska 

bland annat kunna använda sitt språk i kontakter med myndigheter, förskolor, skolor, 

åldringsvård och liknande institutioner” (s. 285). Att författarna har valt uttrycket ska [...] 

kunna i stället för kan väcker frågor. Realiseras inte rättigheterna i praktiken? Boken ger 

inget svar.  

 

Mot slutet av kapitlet presenteras nio fördjupningsuppgifter, varav två rör Sveriges 

nationella minoritetsspråk. I det första berättas att Sverige ibland får ”kritik för att vi inte 

lever upp till konventionen. Det handlar bland annat om hur vi informerar om 

minoritetsspråken i skolan, och vilken möjlighet minoriteterna har att tala sitt språk när 

de kontaktar olika slags myndigheter” (s. 288). Här skapar författarna ett vi och ett de, 

där minoritetsspråkstalarna antingen inkluderas i båda grupperna eller också helt utesluts 

från den svenska gemenskapen beroende på hur man ser på det hela. Den andra uppgiften 

handlar om samiska och inleds med en presentation av samiskan.  

 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 
Både Hellspongs analysmetod och Ammerts analysmodell visar att texten i Insikter i 

svenska 2–3 är tämligen objektivt hållen. Ammerts modell visar dessutom att den 

innehåller många förklaringar och jämförelser. Dessvärre är det bara ett av 

minoritetsspråken, samiskan, som fått någon enskild beskrivning, och detta inbakat i en 

uppgift. Valet att inte skriva om språken var för sig innebär att eleven går miste om 

väsentlig kunskap om de respektive kulturerna. Den information som presenteras rör 

snarare språklagar och minoriteters rättigheter än minoriteternas språk, kultur, historia 

eller religion. Sveriges nationella minoriteter sätts i texten in i ett mer globalt och generellt 

perspektiv: de nämns i samband med invandrarspråk, de behandlas som en enhet i stället 

för att presenteras individuellt och elever förväntas resonera om deras situation kontra 

situationen för minoriteter i andra länder. Möjligen kan denna inriktning ha samma 

bakgrund som bokens litteratururval, som kommenteras på sidan 175:  
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Urvalet har ett klassiskt, västerländskt perspektiv. De flesta författare är män från Europa eller USA. 
Varför är det så? [...] Som läsare, biobesökare och tv-tittare är vi mest intresserade av det som hör 
till vår egen kulturkrets. Det präglar också det litterära urvalet i den här kursen (s. 175). 

 

Kanske har författarna, enligt samma resonemang, tyckt att minoritetsspråkens mest 

intressanta information är den som berör ”vår egen kulturkrets” och därför valt att 

presentera tillräckligt generell information för att alla svenskar ska beröras av den. 

Kanske är det förklaringen till varför Insikter i svenska 2–3 snarare beskriver de lagar och 

det stöd som det svenska samhället erbjuder minoriteterna än de nationella minoriteternas 

egna kulturella uttryck. 

6.3.3 Svenska rum 2  

I Svenska rum 2 presenteras minoritetsspråken i samma kapitel som dialekter. 

Minoritetsspråken upptar 11 av kapitlets 16 sidor. Kapitlets första uppslag fylls av en bild 

och det sista av uppgifter. En sida introducerar minoritetsspråken i generell text. Därefter 

följer en presentation av dem, vart och ett, innan tre sidor om dialekter tar över. Kapitlet 

avslutas med ett uppslag med övningar som samtliga handlar om dialekter. Trots att så 

många sidor viks åt minoritetsspråken är det mycket lite information i boken som rör de 

respektive språken, då den största delen av utrymmet upptas av bilder och textutdrag från 

andra författare.  

 

TEXTENS INNEHÅLLSLIGA FRAMSTÄLLNINGSTYPER 
Totalt finns 22 grafiska stycken som är aktuella för en analys enligt Ammerts modell för 

framställningstyper. Den konstaterande typen är med god marginal den mest 

representerade. För en fullständig framställning, se tabell 3. 

Tabell 3 Förekomster av framställningstyper i Svenska rum 2 

 Konstaterande Förklarande Reflekt./analys. Normativ Totalt 

Generell text 4 - - - 4 

Språkpresentationer 17 1 - - 18 

Totalt 21 1 - - 22 

 

Det genomgående användandet av konstaterande framställningstyper ger en ton där 

informationen framställs som oemotsäglig fakta. Tonen lättas dock upp genom textens 

innehåll, som med ett starkt individfokus ger texten ett närmast personligt intryck. 

Textens brist på förklarande framställningstyper och totala avsaknad av reflekterande 

sådana visar på en lärobok som inte avser att få eleverna att själva fundera över det de 

läser, utan att ta till sig det som förmedlas utan att ifrågasätta det. Analysen enligt 

Ammerts modell tyder alltså på en text som anser sig ha mycket att lära sina läsare.  
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TEXTENS FRAMSTÄLLNINGSSÄTT  
Här presenteras analysen utifrån Hellspongs metod fördelad under de två rubrikerna 

Generell text och Språkpresentationer. 

 

Generell text 

Den generella texten beskriver Sverige som ett land där många olika språk talas och 

berättar att det finns fem minoritetsspråk i landet. I texten beskrivs bl.a. hur länge de olika 

nationella minoriteterna har bott i Sverige. Författarna berättar: ”Att samerna är vårt 

urfolk slog riksdagen fast 1977, och de har precis som tornedalningarna varit här längst.” 

Författarnas val av orden precis som antyder en motsägelse mot riksdagens beslut. 

Kanske menar de att om tornedalningarna och samerna funnits här lika länge bör de båda 

räknas som urfolk?  

 

Språkpresentationer 

Presentationen av de olika minoritetsspråken följer ett mönster. Först beskrivs språket 

med utgångspunkt i en känd person. Därefter följer ett utdrag ur någon text, i de flesta 

fall skrivet av tidigare nämnda person. Efter textutdraget finns ett par frågor till texten. 

Finska, meänkieli och romani chib har dessutom en faktaruta med informationstext. 

Motsvarigheter till den informationen finns för samiska och jiddisch i den inledande 

beskrivningen av språket. Till varje språk hör en bild som har koppling till någon del av 

texten. Detta upplägg används för samtliga minoritetsspråk utom för jiddisch, som blir 

utan både bild, övningsuppgifter och textutdrag. Jiddisch representeras alltså bara av en 

första, översiktlig språkbeskrivning. Teckenspråket nämns inte i detta kapitel. 

 

Jiddisch 

Jiddisch är det första språk som presenteras, och det återfinns under rubriken Jiddisch – 

ett utrotningshotat språk? Texten täcker en halv sida. Orsaken till att språket anses vara 

utrotningshotat anges vara att de talare som behärskar språket blir allt färre. Detta används 

som en språngbräda för att motivera språklagarna med orden: ”Det är av sådana skäl som 

den svenska språklagstiftningen kan kännas berättigad” (s. 297). Genom att använda 

formuleringen kan kännas berättigad i stället för att skriva att språklagstiftningen är 

berättigad visar författarna att de antingen inte själva tycker att språklagstiftningen är 

nödvändig, alternativt att de utgår från att många av läsarna inte kommer att tycka det. 

Läsaren tipsas om att läsa boken Kådisbellan, där författaren ”beskriver hur den judiska 

kulturen ibland krockar med den inhemska” (s. 297). Valet att uttrycka det som att det är 

den judiska kulturen som krockar med den inhemska i stället för att de krockar med 

varandra visar att den inhemska kulturen är normen i författarnas (eller möjligen 

Kådisbellans) perspektiv. Den judiska kulturen kommer utifrån och krockar med den 

redan etablerade. 

 

Anmärkningsvärt lite utrymme har givits jiddisch i förhållande till de andra 

minoritetsspråken. Kanske beror det på att författarna inte har hittat någon lämplig 
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representant för språket, kanske ansåg de språket mindre viktigt eftersom det är 

utrotningshotat. Avsnittets rubrik och författarnas val att inte kommentera den stora 

skillnaden i innehåll mellan jiddisch och de övriga språken tyder på det senare. 

 

Romani chib 

Nästa språk att behandlas är romani chib. Avsnittets rubrik är Sveriges Martin Luther 

King?, och texten handlar om Katarina Taikon. Det är först i textens andra stycke som 

något ord antyder vilken minoritet det rör sig om (”den romska kampen” (s. 297)). 

Härefter följer ett textutdrag från Taikons bok Zigenerska. Utdraget går ut på att 

avromantisera bilden av romers liv i tält och att inte dra alla ur samma folkgrupp över en 

kam. Utdraget följs av tre övningsuppgifter och en informationsruta med rubriken Romani 

chib, där författarna bl.a. förklarar att ”romerna har en egen flagga och en gemensam 

sång” (s. 297). Användandet av ordet egen förstärker den distanserande effekten och 

markerar att man talar om en grupp som utskiljer sig från ”allmänheten”.  

 

Ingenstans i texten problematiseras uttrycket zigenare, trots att det nämns flera gånger i 

samband med textutdraget och återkommer i frågeställningarna som hör till det. Uttrycket 

anses i dag vara nedsättande (www.svenska.se, sökord zigenare), vilket kanske inte alla 

elever känner till. Här låter man ordet stå oemotsagt, vilket riskerar att leda till 

missförstånd gällande ordets laddning.  

 

Samiska 

Efter romani chib följer samiskan med rubriken Samiskan – urspråket. Texten inleds med 

citatet ”Har man inte under 200 år lyckats döda samiskan, så ska vi nog se till att både 

samiskan och samisk kultur lever vidare till kommande generationer” av den samiska 

språkambassadören Anna Kråik (s. 299). Att har man inte (...) lyckats döda uttrycks i 

aktiv form väcker frågor. I kapitlet förklaras ingenting om samernas historia, så detta 

uttalande står bakgrundslöst för ovetande läsare. Kanske har författarna av läroboken 

förutsatt en viss kunskap hos eleverna. Texten berättar vidare att många samiska 

ungdomar kommer till Östersund för att studera, och ett nytt citat av Kråik förtydligar att 

detta gäller ungdomar som ”kan tala samiska och inte skäms och känner sig udda, utan 

istället tycker att det är coolt att tillhöra Sveriges urfolk” (s. 299). Här är ännu ett exempel 

på hur människor förväntas ha en negativ inställning till samiskan, som även detta får stå 

oförklarat. Den samiska musikern och skådespelaren Åsa Simma introduceras som ”en 

av de nordsamer som ofta förekommer i den samiska debatten” (s. 299). Vad debatten 

handlar om kommenteras inte i boken.  

 

Samiskan representeras av ett textutdrag från Simmas blogg under rubriken Ur Råd från 

andra sidan. I texten beskriver Simma sin tillit till drömmar och berättar att hennes mor 

var drömtolkare. Det finns fyra frågor till texten, varav den första lyder: ”Simma hävdar 

att hennes mamma var en drömtolkare – vad betyder det?” (s. 300). Den sista frågan inleds 

med meningen: ”Åsa Simma sätter uppenbarligen stort värde på sina drömmar” (s. 300). 
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Båda orden hävdar och uppenbarligen antyder en motsättning från författarnas sida. 

Kanske delar de inte Simmas tankar om drömmars värde.  

 

Finska 

Nästa avsnitt har kort och gott rubricerats Finska. Texten inleds med meningen 

”Författaren Susanna Alakoski är typisk för dagens sverigefinnar” och en beskrivning av 

hennes uppväxt i Sverige (s. 301). Vad exakt hos Alakoski som är typiskt för 

sverigefinnar förtydligas aldrig, men hon får stå som ensam representant för hela 

folkgruppen. Detta riskerar att ge en förenklad bild av sverigefinnar snarare än att öka 

förståelsen för dem. Textutdraget som kopplas till finskan är från boken Svinalängorna 

av Alakoski och handlar om en finsk flicka som vill leka med sin svenska granne men 

behöver tolkhjälp av sin mor. Till detta textutdrag finns tre övningsuppgifter och en 

informationsruta om finsk språkvård i Sverige och finsk grammatik. 

 

Meänkieli 

Det sista av minoritetsspråken introduceras under rubriken En tornedalsfinsk OS-stjärna 

och texten handlar om Charlotte Kalla. Författarna berättar att hon inte talar meänkieli 

men blir glad av att höra det. ”Men när de finska sportjournalisterna vill intervjua 

skidstjärnan på finska blir de besvikna – Charlotte Kalla kan ju varken meänkieli eller 

finska” fortsätter författarna (s. 303). Texten antyder att Kalla, trots sina idrottsliga 

meriter, inte räcker till. Hon kan ju varken meänkieli eller finska.  

 

Det meänkieliska avsnittet byter hastigt fokus till Mikael Niemis bok Populärmusik från 

Vittula. Författarna beskriver hur boken ”präglas” av tornedalsk kultur och tornedalska 

uttryck samt kontrasterande exempel mellan ”det ’rikssvenska’ och det tornedalska” 

(s. 303). Här är författarnas perspektiv tydligt: de räknar sig till rikssvenskarna och 

använder det perspektivet som norm, men de gör det på ett uttalat sätt vilket ger läsaren 

möjlighet att medvetet förhålla sig till saken. Ett textutdrag ur boken visar hur olika inslag 

i huvudpersonens skolgång haft så främmande utgångspunkter att huvudpersonen haft 

svårt att relatera till dem. Texten problematiserar det faktum att huvudpersonens egen 

verklighet negligeras till förmån för någon annans. Textutdraget följs av fyra uppgifter. 

En informationsruta med rubriken Meänkieli beskriver språkets släktskap och utbredning. 

 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 
Sammantaget kan utifrån Hellspongs analysmetod sägas att Svenska rum 2 har valt att 

lägga fram ett individfokus, som saknats i de övriga undersökta läroböckerna. Detta är 

positivt då det förmedlar ett inifrånperspektiv som kompletterar ren fakta. Det ger också 

en verklighetskoppling – minoritetsgrupperna förkroppsligas för läsaren. Den goda 

tanken till trots har författarna (säkerligen omedvetet) gett minoritetsbeskrivningarna så 

starkt individfokus att läsaren går miste om den övergripande bild som krävs för att 

representera en hel folkgrupp. Att fokusera på vad enskilda personer lyfter fram ger en 

snedvriden bild av verkligheten, och viktiga element förbigås. Presentationen av finskan 
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blir i själva verket en presentation av Alakoski, romer lyfts fram nästan uteslutande ur ett 

utanförskapsperspektiv och presentationen av samiska ger intrycket att hela den samiska 

kulturen handlar om drömtydning. Vad lämnar detta eleverna med för tankar om 

respektive minoritet? Vidare är fyra av de fem språkrepresentanterna kvinnor. Meänkieli 

företräds föredömligt av både en kvinna och en man, medan jiddisch inte kopplas till 

någon särskild person.  

 

Individfokuset är ett sätt för författarna att ge röst till talare av de respektive språken. 

Författarna har dock själva valt olika redan existerande textutdrag hellre än att intervjua 

modersmålstalare. Detta medför att det, trots att andra personer kommer till tals, är 

författarna själva som väljer vad som får komma fram om respektive språk. Textutdragen 

handlar nästan uteslutande om den upplevda skillnaden mellan minoritetspråkstalarens 

värld och den yttre, ”svenska”, världen. I stället för att låta de inhemska rösterna berätta 

om sin kultur och sitt liv, har författarna valt att låta dem berätta om sitt utanförskap, sina 

liv i förhållande till övriga svenskars liv och sin önskan om att bli sedda ur samma ögon 

som alla andra. Genom att låta de inlånades röster stå okommenterade framkommer 

information som förvisso är relevant men som kräver bakgrundskännedom för att förstås. 

Att låta läsaren förstå att någon försökt ”döda” samiskan och att vissa av samerna inte 

skäms för att vara just samer, helt utan att förklara kontexten bakom uttalandena, ger t.ex. 

en märklig bild av Sveriges urfolk. Författarna har också valt att använda sig av 

omskrivningar i stället för att introducera namnet Sápmi, vilket också har en 

förminskande effekt på minoritetens framsteg, organisation och erkännande. 

 

Minoritetsspråken har fått olika mycket utrymme i läroboken. Romani chib, finska och 

meänkieli upptar två sidor vardera, medan samiska tilldelats en och en halv sida och 

jiddisch endast en halv sida. Jiddisch har, som nämnts ovan, ingen särskild representant 

och inget tillhörande textutdrag. I stället föreslås läsaren på egen hand läsa boken 

Kådisbellan. Till avsnittet om jiddisch finns heller inga särskilda uppgifter för eleverna. 

Att ge ett av de fem minoritetsspråken så lite uppmärksamhet riskerar att förmedla att det 

är mindre viktigt än de övriga språken, särskilt i kombination med att beskriva språket 

som utrotningshotat. 

 

Även rubriksättningen av minoritetsspråksavsnitten i läroboken tål att ses över. 

Avsnittens rubriker: 

 

Jiddisch – ett utrotningshotat språk? 

Sveriges Martin Luther King? 

Samiskan – urspråket 

Finska 

En tornedalsfinsk OS-stjärna 
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förmedlar nästan uteslutande någon värdering, där vissa är positiva, andra negativa och 

finskans är synnerligen neutral. Dessa rubriksättningar är det första ögat möts av i kontakt 

med respektive språk. De påverkar läsarens inställning till texten och i förlängningen 

kanske även till språken.  

 

Analysen utifrån Hellspongs metod visar på ett flertal problem med formuleringar i 

lärobokstexten. Ammerts analysmodell visar på en text som inte låter sig ifrågasättas, 

men då informationen i texten lämnar mycket osagt kommer den sannolikt att väcka 

många frågor hos läsaren ändå. Mycket av innehållet behöver problematiseras och 

utvecklas för att verkligen ge läsaren en inblick i minoriteternas respektive situationer. 

 

6.3.4 Ekengrens svenska 2 

I Ekengrens svenska 2 heter det femte kapitlet Språken i Norden, och det består av fyra 

delar. De två första delarna, Språkpolitikens funktion och Sveriges nationella 

minoritetsspråk, undersöks i denna studie. Efter en generell text om språkpolitik och 

språklagar följer presentationer av Sveriges nationella minoritetsspråk och det svenska 

teckenspråket. Innan kapitlet övergår till att handla om övriga nordiska språk kommer ett 

uppslag med nio uppgifter och ett gäng boktips. Totalt 23 sidor i boken handlar om 

minoritetsspråk och språklagar. Jämfört med de övriga böckerna i studien är innehållet i 

Ekengrens svenska 2 fylligt och erbjuder läsaren en inblick i minoriteternas historia och 

kultur. 

 

TEXTENS INNEHÅLLSLIGA FRAMSTÄLLNINGSTYPER 
Det finns 79 grafiska stycken som är aktuella för en analys utifrån Ammerts modell. 

Analysen visar att den konstaterande framställningstypen är överlägset mest 

representerad, men även den förklarande typen återfinns i stor utsträckning. Den 

reflekterande/analyserande och den normativa framställningstypen förekommer i större 

utsträckning än i föregående undersökta läroböcker i detta arbete. För en fullständig 

fördelning av framställningstyperna, se tabell 4. 

Tabell 4 Förekomster av framställningstyper i Ekengrens svenska 2 

 Konstaterande Förklarande Reflekt./analys. Normativ Totalt 

Generell text 8 4 1 1 14 

Språkpresentationer 38 15 6 6 65 

Totalt 46 19 7 7 79 

 

Ekengrens svenska 2 presenterar fakta sakligt och sätter in sin läsare i kontexten. Antalet 

förklarande meningstyper uppgår till närmare hälften av de konstaterande typerna. De 

normativa styckena är minoritetspositiva, och har därmed en fostrande funktion i det att 
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de förmedlar läroplanens värderingar om öppenhet inför andra människor. Texten är på 

flera ställen öppet positiv, vilket gör det möjligt att kritisera dess objektivitet. 

 

Analysen utifrån Ammerts modell visar på ett fördjupande upplägg med reflekterande 

och förklarande inslag. Texten utgår från ett uppenbart minoritetspositivt perspektiv.  

 

TEXTENS FRAMSTÄLLNINGSSÄTT 
Textens framställningssätt analyseras här utifrån Hellspongs metod. Analysen redovisas 

under två rubriker: en för den generella texten om språk och en för de individuella 

presentationerna av respektive språk. 

 

Generell text 

På kapitlets inledningssida förklarar författarna att den nordiska språkgemenskapen ”är 

en värdefull förmån vi inte får glömma bort utan måste vårda. Att värna om de 

minoritetsspråk som finns i vårt land är lika viktigt” (s. 154). Författarna har en tydligt 

positiv inställning till minoritetsspråken. Deras officiella status beskrivs som en viktig 

faktor för att språken ska överleva. 

 

I delkapitlet Språkpolitikens funktion förklaras det bl.a. hur språkdöd går till. Författarna 

visar en öppenhet inför att bokens läsare kanske inte förstår hela problematiken kring 

språkdöd genom att öppna avsnittet med orden ”att tala sitt eget språk kan tyckas lätt, 

men om [...] ett annat språk än personens/folkets eget dominerar minskar användandet av 

språket inom vissa domäner” (s. 155).  

 

Samers och tornedalningars situation lyfts som exempel när riskerna med nationella 

språkförbud beskrivs. Författarna berättar bl.a. hur tornedalska skolor ”mutades att 

övergå till svenska i undervisningen” genom finansiering från staten (s. 156). 

Användningen av ordet muta visar att författarna inte ställer sig bakom tilltaget och 

antyder samtidigt att de tornedalska lärarna inte gav med sig utan invändningar. 

Författarnas åsikter speglas åter när de avslutar med att berätta att detta förändrats: ”I dag 

[...] är attityderna lyckligt nog ändrade” (s. 156).  

 

Här börjar ett nytt delkapitel: Sveriges nationella minoritetsspråk. Egenskaper som 

minoritetsspråken har gemensamma beskrivs: ”nära sammansvetsade som grupp, med 

egen religion, eget språk och egen kultur och som fortfarande vill bevara sin unika 

identitet” (s. 157). Det är ett intressant val att skriva att minoriteterna fortfarande måste 

vilja bevara sin unika identitet. Det antyder att det kanske funnits grupper som varit 

aktuella för att bli utsedda som minoritetsspråk men där folkgruppen själv inte visat 

intresse, eller möjligen att någon av de nationella minoriteterna inte längre känner denna 

vilja.  
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Författarna förklarar att Sverige kan tänkas få fler minoritetsspråk i framtiden och föreslår 

arabiska som en lämplig kandidat, bl.a. ”eftersom många svenskar i dag talar arabiska” 

(s. 158). Författarnas val att skriva att många svenskar i dag talar arabiska, hellre än att 

skriva att det bor många arabisktalande i Sverige, har en inkluderande effekt som 

motverkar dikotomier som vi och de. 

 

Begreppet förvaltningsområde utvecklas och författarna förklarar att ”invånarna i en sån 

region kan inte bara använda minoritetsspråket i sina kontakter med olika myndigheter 

utan också ställa krav på att minoritetsspråket används i förskolor, skolor, äldreomsorg 

etc” (s. 158). Orden inte bara [...] utan också tillsammans med möjligheten att ställa krav 

signalerar att detta är betydande rättigheter. ”Ett förvaltningsområde garanterar dessutom 

ett begränsat stöd till kulturella aktiviteter” (s. 158). Förstärkningen dessutom ger 

ytterligare tyngd till minoriteternas rättigheter.  

 

Språkpresentationer 

Varje språk presenteras under sina respektive rubriker med en tillhörande bild, och här 

har även teckenspråket fått en egen presentation. Informationen som framförs är mer 

djupgående än i de övriga läroböckerna i studien. Här beskrivs bl.a. minoriteternas 

historia, framförallt i Sverige, och språkliga effekter av minoritetsspråkens kontakt med 

svenskan.  

 

Finska 

Det första språket att presenteras är finska. En historisk förklaring ges till varför så många 

finnar invandrat till Sverige. Det beskrivs hur ”svenska makthavare lockade finnar att 

utvandra till Sverige med hägrande löften” om skattefrihet mot att odla upp skogsmark i 

Mellansverige (s. 159). Orden lockade och hägrande löften signalerar ett ojust spel, där 

de svenska makthavarna spelar den onda rollen. Därefter förklaras att svenska staten 

försökte tvinga finnarna att tala svenska: ”Märkligt nog fick de kämpa för att få behålla 

rätten till sitt eget språk” (s. 159). Författarnas åsikt är tydlig i uttrycket märkligt nog, och 

ordet kämpa för åter tankarna till ett slags spel eller en dust.  

 

Bakgrunden till Finlands språklag där både svenska och finska har nationalspråksstatus 

presenteras. Därefter beskrivs hur Sverige nära hundra år senare införde sin språklag, och 

då ”fick till slut finskan en förstärkt ställning i Sverige” (s. 160). Till slut markerar att 

författarna tycker att det dröjt länge innan finskan fick sin förbättrade status i Sverige. 

Det finska avsnittet upptar tre sidor i läroboken. 

 

Meänkieli 

Nästa språk att behandlas är meänkieli. Tornedalens historia återberättas i korta drag. När 

en del av Tornedalen blivit svenskt förklararar författarna att ”man ansåg att en 

försvenskning av Tornedalen var nödvändig” och att det inte var ”förrän på 1970-talet 

som Sverige egentligen reflekterade över att tornedalingar var en nationell minoritet” 
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(s. 163). Genom användande av aktörer som man och Sverige undviker författarna att 

skuldbelägga någon särskild myndighet eller regering, men det gör också sammanhanget 

otydligt. Därefter beskriver författarna dagens situation, där ”viljan att bevara språket 

resulterat i många bra åtgärder”, t.ex. att meänkieli har en egen grammatik och en egen 

ordbok (s. 163). Bra är ett värdeladdat ord som åter lyfter författarnas positiva inställning 

till meänkieli.  

 

De sista styckena om meänkieli handlar om språkets sårbarhet och de åtgärder som nu 

vidtagits för att rädda det. Författarna berättar att ”Sveriges ändrade inställning har 

inspirerat människor till att bevara meänkieli levande och att utveckla språket” (s. 163). 

Möjligen skulle man här kunna argumentera för att viljan att bevara språket inte kommer 

från Sveriges förändrade inställning utan snarare att dess genomförande möjliggörs av 

förändringen. Hela avsnittet om meänkieli upptar två sidor i läroboken. 

 

Samiska 

Det tredje språket som presenteras är samiska, och texten inleds med att beskriva det 

geografiska området Sápmi. Författarna berättar att samiskan, likt andra minoritetsspråk, 

länge hotats av svenskan då politiska krafter velat ena landet språkligt, men de lyfter en 

undantagsperiod: ”Men ett tag under tidigt 1900-tal utformades faktiskt en sorts 

nomadskolor för samiska barn, fast standarden på dessa var inte så hög utan ansågs tidigt 

som en lite sämre utbildning” (s. 165). Författarnas tveksamhet är tydlig. Faktiskt 

markerar en slags misstro, som om nomadskolorna öppnats mot alla odds, medan en sorts 

nomadskolor antyder att de inte ansågs vara fullgoda skolor. Författarna har dessutom 

valt att använda sig av de förmildrande uttrycken inte så hög och lite sämre. Här antyds 

en mörk del av det samiska folkets historia och utsatthet för att sedan genast slätas över 

med att den skola som erbjöds bara var ”lite sämre”. Avsnittet om samiska innehåller ett 

textutdrag från en skönlitterär bok, och motsvarar totalt fyra och en halv sida i läroboken. 

 

Romani chib 

Det fjärde språket som behandlas är romani chib. Författarna förklarar att ”romani chib, 

har talats av romer i Sverige ända sedan 1500-talet och består i dag av flera olika språkliga 

varianter som används av ca 40 000 svenskar” (s. 169). Genom att låta talarna gå från att 

klassificeras som romer till svenskar markerar författarna talarnas integration och att de 

inte är en utomstående grupp utan fullgoda medborgare i Sverige.  

 

I avsnittet problematiseras den svenska statens behandling av romerna. Det berättas bl.a. 

att romer inte fick gå i skolan när allmän skolplikt infördes och att de inte fick ha fasta 

bostäder i landet, men också att deras situation förändrades när allmänheten började 

reagera mot orättvisorna. Författarna förklarar att ”de insåg detta tack vare att många 

romer förenade sig i proteseter (sic!) för att få samma rättigheter som alla andra i landet” 

(s. 171). I denna mening står dikotomin vi och de inte mellan minoritetsspråkstalarna och 

de övriga svenskarna utan mellan ett dåtida de och ett nutida vi. Användningen av tack 
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vare visar också på författarnas positiva syn på förändringen. Som avslutning på avsnittet 

om romer markerar författarna att romerna fått vänta i över 400 år på att få rättigheter i 

Sverige, och avslutar med att påpeka att med tanke på detta ”kan man milt sagt säga att 

svenska romers resa har varit väldigt lång” (s. 171). Avsnittet om romani chib täcker två 

och en halv sida av läroboken. 

 

Jiddisch 

Det sista av minoritetsspråken som presenteras är jiddisch. Det beskrivs hur antalet talare 

minskade drastiskt i och med förintelsen men att ”språket och den judiska kulturen 

överlevde och reste sig ur askan som Fågel Fenix” (s. 171). Här använder författarna 

plötsligt en bildlig jämförelse, vilket bryter väldigt markant mot den i övrigt konkreta 

texten.  

 

Författarna beskriver hur de första judarna kom till Sverige på grund av arbete och av att 

där rådde viss religionsfrihet, och fortsätter: ”Men helt fria kände sig inte de inflyttade” 

(s. 172f). Det förklaras vidare att det vid den tiden fanns regler för var judar fick bo och 

vilka arbeten de fick ha samt att de inte hade rätt till fattigvård. Att säga att de invandrade 

judarna inte kände sig fria är en underdrift, vilket framkommer i de regler som beskrivs. 

Det är möjligen ett sätt från författarnas sida att försöka skapa ett inifrånperspektiv, men 

det resulterar snarare i ironi. Avslutningsvis görs en jämförelse med romani chib, där 

författarna bl.a. skriver att få personer i Sverige som inte själva är judar respektive romer 

känner till språken särskilt väl och menar att det för romani chibs del beror på att det 

”främst bara har fått vara ett talspråk” (s. 173). Vem som skulle ha begränsat det från att 

användas i skrift kommenteras dock inte ytterligare. Avsnittet om jiddisch täcker ca två 

sidor i läroboken. 

 

Svenskt teckenspråk 

Den sista språkpresentationen i delkapitlet handlar om det svenska teckenspråket, som 

författarna valt att behandla på samma sätt som minoritetsspråken. Avsnittet inleds med 

information om att språket endast talas i Sverige, hur många talare det rör sig om samt att 

språket funnits länge i landet. Detta använder författarna som argument för språkets 

förekomst i detta kapitel: ”Därför, menar många, kan det svenska teckenspråket till viss 

del ses som ett minoritetsspråk även om det inte är det officiellt” (s. 173). Vilka många 

är preciseras inte, men uttrycket antyder att författarna inte delar denna åsikt. Vilka 

kriterier för att räknas som minoritetsspråk teckenspråket inte motsvarar kommenterar 

inte författarna. Det förtydligas att teckenspråk talas med händer i stället för med rösten, 

och författarna menar att ”detta gör att teckenspråk faktiskt kan vara ett bra sätt att 

kommunicera med en bebis eller med äldre barn som inte har kommit igång med språket” 

(s. 173). Ordet faktiskt visar att författarna tänker sig detta som ny information för vissa 

läsare och kanske ser det som något som skulle kunna ha överraskande effekt. 
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Författarna menar att det behövs fler lärare och tolkar i teckenspråk och påpekar att det 

saknas lagstiftning om tolkservice: ”Tolkservice för hörselskadade och döva är än så 

länge inte är inskriven i lagen för den kommunala skolan, vilket betyder att döva kan bli 

utan tolkhjälp” (s. 175). Genom uttrycket än så länge visar författarna att de finner det 

rimligt och kanske till och med önskvärt att en sådan service lagförs. Avsnittet om det 

svenska teckenspråket upptar ca två sidor i läroboken. 

 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 
I båda analyserna är det tydligt att Ekengrens svenska 2 rätt igenom har en positiv 

inställning till minoritetsspråken. Även om den inte uttrycks explicit framkommer den 

tydligt i många värderande uttryck i texten. Författarna tycks också ha arbetat aktivt för 

att undvika att skapa vi- och de-känsla i texten, vilket syns på att de flera gånger väljer att 

kalla människor tillhörande minoritetsfolken för svenskar i stället för att peka ut 

minoriteten som en separat grupp. Genom att visa sig positiva till minoriteterna reducerar 

författarna känslan av distans, trots att de regelbundet använder pronomenet de för att 

syfta på minoriteterna. Kapitlet har överlag en integrerande retorik och förmedlar en 

positiv bild av Sveriges nationella minoriteter. 

 

Informationen i boken är fyllig och relativt nyanserad. Både nutid och historia tas upp 

och författarna väjer inte för de perioder då Sverige och andra länder har behandlat 

minoritetsfolken illa. Det språk som får mest plats är samiskan, delvis på grund av att 

författarna valt att publicera ett textutdrag ur en bok där. Det finns alltid utrymme för 

förbättring, men Ekengrens svenska 2 tycks i sin helhet förmedla relevant information 

som ger elever en god grundförståelse för Sveriges nationella minoriteter. Då både 

analysen enligt Ammerts modell och enligt Hellspongs metod visar på ett positivt 

normativt innehåll kan texten sägas inneha ett fostrande upplägg, där eleverna ska skolas 

in i det demokratiska tänket om alla människors lika värde och respekt för andra kulturer. 

Läroboken har också tydligt undervisande drag, då den inte bara berättar hur något 

förhåller sig utan också försöker ge en förklaring till varför. 

6.3.5 Slutsatser 

De båda analyserna av samtliga fyra läroböcker visar på stor variation i kvalitet och 

omfång gällande kapitlen om språklagar och minoritetsspråk. I två av böckerna, Språket 

och berättelsen 2 och Svenska rum 2, är det svenska perspektivet mycket framträdande. 

Det ger läsaren en känsla av att stå utanför den omtalade gruppen och skapar distans till 

den minoritet texten presenterar. Detta till trots har alla böcker utom Insikter i svenska 2–

3 på ett smidigt sätt undvikit att skapa en vi- och de-dikotomi genom att antingen undvika 

att benämna människor ur minoritetsfolken som de, eller genom att använda uttryck som 

inte skiljer minoritetsfolk och övriga svenskar åt.  

 

Flera av läroböckerna presenterar endast grundläggande information om minoriteterna. 

Fördjupning kan i stället finnas som tillhörande uppgift, ibland valbar ur ett sortiment. 
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Detta medför en risk för att inte alla elever får ta del av information om de olika 

minoriteterna. Här bör tilläggas att de två undersökta läroböcker som har minst 

information om minoriteterna båda har en tillhörande elevwebb som inte har undersökts. 

Det är möjligt att mer fyllig information finns att tillgå där.  

 

En sak som urskiljer Svenska rum 2 från de andra läroböckerna är att den presenterar en 

stor del av sin information genom ett mycket starkt individfokus. Detta är på samma gång 

ett sätt att göra minoritetsfolket mindre abstrakt genom att visa upp en representant för 

folket och ett sätt att begränsa den bild som framkommer av folket. Detta pedagogiska 

grepp skulle möjligen kunna ha en enbart positiv effekt, men skulle då behöva 

kompletteras med mer och djupare information om minoritetsfolket än vad som gjorts i 

denna lärobok. En annan skillnad som framkommit mellan de olika läroböckerna är 

teckenspråkets vara eller icke vara i sammanhanget. Endast en av läroböckerna, 

Ekengrens svenska 2, har en egen presentation för teckenspråket. Språket och berättelsen 

2 nämner teckenspråket i en bildtext och Insikter i svenska 2–3 lyfter det i samband med 

att minoritetsspråken presenteras. Svenska rum 2 nämner inte teckenspråket 

överhuvudtaget.   
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7 Sammanfattande slutsatser  
Den första frågan som skulle besvaras i detta arbete rörde den information som förmedlas 

om Sveriges nationella minoriteters kultur, språk, religion och historia. Undersökningen 

av de fyra läroböckerna visar att den informationsbredd som presenteras är mycket 

varierad mellan böckerna. Som minst presenteras vilka språken är och vilka rättigheter 

deras talare har. Som mest möts läsaren av en relativt fyllig beskrivning av språkens 

kultur, språk och historia. Minoriteternas respektive religioner är den del som får allra 

minst utrymme i samtliga böcker.  

 

Den andra frågan handlade om de värderingar som eventuellt återspeglas i läroböckernas 

avsnitt om nationella minoriteter och språklagar. För att synliggöra sådana värderingar 

har två analyser genomförts: en analys av texternas innehållsliga framställningstyper 

(Ammert 2011, s. 259–275) och en ideologikritisk analys (Hellspong 2001, s. 131–141).  

 

Analysen av texternas innehållsliga framställningstyper har haft både för- och nackdelar. 

Eftersom den har genomförts utifrån läroböckernas grafiska stycken har författarnas 

styckeindelning till stor del styrt analysens utfall. Modellen har också inneburit en 

subjektiv tolkning av styckena, som kanske inte skulle ha varit likadan om den hade 

genomförts av någon annan. Trots dessa brister ansåg jag dock att fördelarna med denna 

modell skulle överväga nackdelarna, eftersom modellen skulle kunna lyfta fram 

författarnas värderingar. 

 

Inte heller den ideologikritiska analysen är oproblematisk. Dels kan det tänkas att jag i 

min analys missat avgörande detaljer, dels är det möjligt att någon annan form av analys 

tydligare hade synliggjort de värderingar som denna undersökning syftade till att belysa. 

Min egen förförståelse inför ämnet kan ha påverkat utfallet och en annan person hade 

kanske tolkat samma texter annorlunda. Detta medför en svårighet i att kategorisera 

undersökningen som valid. Sina svagheter till trots ansåg jag att den kvalitativa 

ideologikritiska analysmetoden skulle kunna hjälpa till att synliggöra underliggande 

värderingar i studiens lärobokstexter. Metoden kompletterar också analysen av 

framställningstyper eftersom den kan lyfta fram enstaka ord eller uttryck av värderande 

karaktär. Detta är viktigt då sådana riskerar att drunkna i stora grafiska stycken i den förra 

analysen. 

 

Båda analyserna visade att författarnas värderingar ibland slår igenom i lärobokstexterna. 

Ekengrens svenska 2 är den av läroböckerna som tydligast uppvisar värderingar. 

Författarna är odelat minoritetspositiva vilket framkommer i ett starkt inkluderande språk 

och värderande uttryck som bra och tack vare. Insikter i svenska 2–3 och Språket och 

berättelsen 2 är huvudsakligen objektivt och sakligt skrivna. Där framkommer ett fåtal 

värderingar, och då främst som antydningar i ord eller textinnehåll. Den bok som visar 

upp den mest negativa attityden till minoriteterna är Svenska rum 2 som både tar upp 

ordet zigenare utan att problematisera detta, dömer ut jiddisch som utrotningshotat och 
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presenterar samiskan som ett språk de flesta människor automatiskt ställer sig negativa 

till. Utöver de uttryck som böckerna innehåller kan författarna (eller möjligen förlagen) 

också sägas uttrycka en värdering i och med det antal sidor i böckerna minoritetsspråken 

och språklagarna tilldelats. Ett arbetsområde som representeras på relativt få sidor 

uppfattas sannolikt som mindre viktigt än ett som täcker en större del av läroboken. 

 

Trots de varierade resultaten tycks de flesta av de undersökta böckerna vara skrivna med 

en intention att vara neutrala och sakliga. Bara en av läroböckerna, Ekengrens svenska 2, 

verkar ha som målsättning att läsaren ska bekanta sig med minoriteten och få positiva 

känslor för den. 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur dessa läroböcker förhåller sig till nationella och 

europeiska styrdokument och konventioner. Ett av de nationella styrdokumenten är 

gymnasieskolans läroplan, där minoritetsspråken återfinns i kursen svenska 2. Det 

centrala innehåll som ska bearbetas i kursen är: ”Språkförhållanden i Sverige och övriga 

Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter” (Lgy11, s. 169). 

Den begränsade och oprecisa formuleringen innebär att samtliga undersökta läroböcker 

kan sägas motsvara vad som efterfrågas för kursen, trots att deras innehåll skiljer sig 

mycket åt i omfång och inriktning. Utöver ämnesplanen för svenska behandlas 

minoritetsspråken i läroplanens inledande del. Där anges att eleverna efter avslutad 

skolgång ska ha ”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket 

samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia” (Lgy11, 

s. 10). De ska också kunna ”samspela i möten med andra människor utifrån respekt för 

skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (Lgy11, s. 11). Dessa 

kunskaper examineras aldrig explicit i skolan, varför de lättare faller i glömska än de 

enskilda kursernas innehåll. Sett utifrån dessa kunskapskrav får de undersökta 

läroböckerna anses vara otillräckliga. Även den mest utförliga av böckerna skulle behöva 

bygga ut sin information om minoriteternas respektive religion för att kunna sägas leva 

upp till kravet. En förutsättning för att kunna respektera någon annans livsvillkor, kultur, 

språk, religion och historia är att ha åtminstone grundläggande kännedom om dem. Här 

räcker de undersökta läroböckerna inte till. 

 

De europeiska styrdokument och konventioner som åsyftats i detta arbete är i första hand 

Europeisk ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och Europeisk 

stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3). Båda dokumenten uppmuntrar 

till utbildning om nationella minoriteter och lyfter läromedel som en del i arbetet. Enligt 

ramkonventionen är en av ländernas uppgift att ”främja kunskapen om sina nationella 

minoriteters liksom om majoritetens kultur, historia, språk och religion” och att landet 

ska ”bereda [...] tillgång till läroböcker” (SÖ 2000:2, s. 13). Här är alltså grunden för 

formuleringen i början av den svenska gymnasieskolans läroplan. Även den europeiska 

stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk lyfter fram vikten av ”tillhandahållande av 

lämpliga former och medel” för undervisning om minoritetsspråken (SÖ 2000:3, s. 11). 
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Läroböckerna som undersökts i studien har redan visat sig undermåliga i frågan, även om 

Ekengrens svenska 2 är på god väg mot att möta det som efterfrågas. Formuleringarna i 

både ramkonventionen och den europeiska stadgan ställer högre krav än de som 

formulerats i kursen svenska 2. Därför krävs det att skolorna arbetar aktivt och gärna 

ämnesövergripande även med de mål som inte ingår i något ämnes kursplan för att leva 

upp till kraven.  
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8 Diskussion och didaktiska implikationer 
I Dahlgrens studie visade sig samiskan vara det minoritetsspråk som fick mest utrymme 

i de undersökta läromedlen (2010, s. 34). I denna studie har dock inga liknande tendenser 

kunnat visas upp. Det tilldelade utrymmet i läroböckerna kan skilja sig åt mellan språken, 

men vilket språk som fått mest utrymme är olika mellan böckerna. Då de båda studierna 

endast rört ett urval av läroböcker kan dock inga generella slutsatser dras utifrån denna 

skillnad.  

 

Ornstein menar att alla elever kan känna igen sig i ett bra läromedel, oberoende av sin 

bakgrund (1994, s. 73). Då flera av de elever som läser svenska kan tänkas tillhöra någon 

av Sveriges nationella minoriteter är det därför viktigt att inte skapa en vi- och de-känsla. 

Läsaren måste kunna räkna sig till bokens vi- för att kunna identifiera sig med bokens 

innehåll. Flera av läroböckerna i denna studie tycks vara skrivna med intentionen att så 

långt som möjligt undvika att benämna minoritetsgrupperna de. Ekengrens svenska 2 har 

ett annat förhållningssätt. Där har författarna använt sig av de men använder i övrigt ett 

inkluderande språk och räknar flera gånger in minoritetsspråkstalarna i begreppet 

svenskar. Vilket grepp minoritetsspråkstalande elever känner igen sig bäst i återstår att 

undersöka. 

 

I läroplanens början står det att eleverna efter avslutad skolgång ska ha ”kunskaper om 

de nationella minoriteternas (...) kultur, språk, religion och historia” (Lgy11, s. 10). 

Därför är det anmärkningsvärt att minoriteterna inte tas upp i en kurs som är obligatorisk 

på samtliga program, utan i svenska 2 som eleverna på flera yrkesprogram inte läser. 

Detta ställer stora krav på att samtliga lärare inom skolvärlden, utöver innehållet i sina 

respektive kurser, tillgodoser att alla elever har fått kunskap om Sveriges nationella 

minoriteter. 

 

Som framkommit i de sammanfattande slutsatserna medger den kortfattade 

formuleringen i läroplanen en mycket stor innehållslig bredd i läromedel. Samtliga 

läroböcker i denna studie kan sägas motsvara det centrala innehållet gällande 

minoritetsspråk i kursen svenska 2, trots att de skiljer sig mycket åt. Läroplanens 

formulering lämnar området helt öppet för tolkning. Detta kan medföra svårigheter för 

skolans likvärdighet, då vissa lärare kan se minoritetsspråken som en mindre viktig del 

av undervisningen och därmed ge området ett begränsat utrymme. För den lärare som vill 

fördjupa sig i ämnet med klassen är även det fullt möjligt. Detta skulle dock underlättas 

om läroböckerna tillhandahöll fylligare information överlag. Annars är risken stor att 

lärare börjar egenproducera läromedel för att dryga ut materialet, något som Tim Oates 

varnar för. Han menar att ”det är ett problem för både kvaliteten och likvärdigheten” och 

påpekar att det dessutom ökar lärares arbetsbörda (Lindgren 2017). Oates har en poäng i 

att egentillverkade läromedel inte nödvändigtvis lever upp till de krav som ställs på skolan 

i dag. Denna studie visar att det också kan ifrågasättas huruvida inköpta läroböcker från 
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etablerade läromedelsförlag gör det. Kanske bör vi se över möjligheten att återinföra 

statlig läromedelsgranskning? 

 
Förslag till vidare forskning 

Enligt Dahlgrens intervjuer anser vissa lärare att de saknar tillräckliga kunskaper för att 

ge en tillfredsställande undervisning om minoritetsspråk (Dahlgren 2010, s. 34). Många 

lärare utbildades innan språklagen kom till. Det kan vara intressant att undersöka vilken 

fortbildning som har erbjudits dem. Detta kan sedan relateras till dagens 

minoritetsspråksundervisning för lärarstudenter. Räcker lärarnas förkunskaper för att 

kunna undervisa eleverna enligt de intentioner som uttrycks? 

 

För att göra minoriteternas egna röster hörda kan en jämförelse göras mellan vad som 

framkommer i svenska läromedel om minoriteterna och vad som framkommer i 

läromedel publicerade av representanter för de respektive folken. Samiskt 

informationscentrum har t.ex. publicerat färdiga lektionsplaneringar på sidan 

www.samer.se/skola som skulle kunna undersökas i en jämförande studie.  
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