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Förord

Ett särskilt tack till Staffan Stranne, tillika min handledare, som fungerat som

bollplank. Hjärtligt tack för dina tankeväckande kommentarer!
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Sammanfattning
Denna studie undersöker hur och vad som skrivs om de fem svenska nationella

minoriteterna (ursprungssamer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar) i

läroböcker, i samhällskunskap, utifrån skrivningar i läroplan för grundskolan

2011, Lgr11. Enligt gällande läroplan och kursplan ska eleverna få kunskap om de

nationella minoriteternas kultur och historia. Föreliggande studie syftar till att

studera hur läroböckerna beskriver de nationella minoriteterna, samt undersöka

om en del minoriteter får mer utrymme jämfört med övriga. I denna studie

används läroplansteori som ett teoretiskt ramverk, men även teorier om det

senmoderna samhället har tillämpats, detta för att synliggöra kopplingen mellan

läroböckerna innehåll och mönster i det senmoderna samhället. Dokument, det vill

säga läroplanen, kursplanen och läroböckerna, ligger till grund för

datainsamlingen. Data analyseras sedan genom innehållsanalys. Resultatet visar

att samtliga läroböcker, tre läroböcker, beskriver Sveriges nationella minoriteter.

Däremot, är det stor skillnad i omfång mellan läroböckerna, där två av tre

läroböckerna har bristfällig information om minoriteterna. Lärobok B och C

exempelvis fokuserar mer på minoriteternas språk, snarare än deras historia och

kultur i Sverige. Dessutom, finns det ett tydligt maktperspektivet sinsemellan

minoriteterna; där samer och romer får mest utrymme, medan tornedalingar och

judar får betydligt mindre utrymme.

Ämnesord

Nationella minoriteter, läroplansteori, textanalys, läroböcker, Lgr11,

senmodernitet

Keywords

National minorities, curriculum theory, text analysis, textbooks, Lgr11, Late

modernity
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Förtydligande inför läsningen av examensarbetet
• Nationella minoriteter förkortas ibland till “minoriteter”  för att texten ska bli

lättare att läsa. När ordet ”nationella” saknas betyder det alltså inte alla

minoriteter, utan enbart de fem nationellt erkända minoriteterna.

• Under avsnittet resultat hänvisas det till “ID” vid referens till sidnummer  för

Gleerups digitala lärobok.

• Tidigare forskning inom området använder begreppet “läromedel”, som är ett

mångtydigt begrepp. Som Lundgren (1982, s.9) skriver, kan ett läromedel

innebära vad som helst, det är situationen som bestämmer vad ett läromedel är. I

föreliggande uppsats används Svingbys (1982, s.167) definition av begreppet

“läromedel”: Läromedel avser läroböcker i traditionell mening.
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1. Inledning

“Läroböckerna har en viktig roll i synliggörandet av nationella minoriteter”

(Regeringen 2011/12:RFR11, s.30).

I sitt examensarbete De svenska nationella minoriteternas förekomst i läroböcker.:

En analys av läroböcker i svenska, samhällskunskap och historia för årskurs 4-6

har Elin Forslund (2015) undersökt hur nationella minoriteter presenteras i olika

läroböcker. Forslunds examensarbete behandlar ett snarlikt tema som föreliggande

studie söker undersöka, nämligen hur nationella minoriteter presenteras i

läroböcker, i relation till skolans styrdokument. Forslund undersöker emellertid

årskurs 4-6, samt undersöker, utöver samhällskunskap, även läroböcker i historia

och svenska. Forslunds studie utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv, ett

perspektiv som används även i denna studie. Vidare är författarens examensarbete

av multimodal karaktär, där även bilderna analyserats, något som kommer ske

även i denna studie. Forslund undersökte två samhällskunskapsböcker som är

utgivna under Lgr11, i den ena boken nämns samer och deras rättigheter

kortfattad. Övriga nationella minoriteter nämns inte, med undantag deras språk.

(vilket egentligen faller under kursplanen för svenska). Däremot i den andra

granskade läroboken fanns det heltäckande information om alla nationella

minoriteter (ibid., s19). Vidare nämner Forslund att det däremot finns ett

maktperspektiv mellan de fem nationella minoriteter, där romer och judar får

betydligt mindre utrymme (ibid., s.20). Under diskussionen nämns exempelvis att

judarna inte framställs i bild i någon av de granskade böckerna (ibid., s.27).

Vidare i sin analys påpekar Forslund några av uppsatsens brister, där det nämns att

analysen hade blivit utförligare om läroböcker för årskurs 7-9 hade analyserats

(ibid., s.28). Förhoppningsvis kan denna studie utgöra som ett komplement.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
9



“Barn får ytterst sällan sin egen identitet, kultur eller sitt språk bekräftade i

undervisningssammanhang”, citatet hittar vi i DO:s rapport “Diskriminering av

nationella minoriteter inom utbildningsväsendet” (2008, s.31). Som läsare kan

man dock emellertid ställa sig frågan om varför läraren/skolan som institution ska

registrera elevernas etnicitet och identitet. Vidare i rapporten skriver

rapportförfattarna Pikkarainen och Brodin, med hänvisning till Skolverkets

rapport I enlighet med skolans värdegrund? att många läroböcker kan upplevas

som kränkande eller diskriminerande av elever med minoritetsbakgrund (ibid.).

Författarna menar att den kunskap som reproduceras till elever via läromedel och

undervisningssammanhang speglar vad som anses som lämplig och relevant

kunskap att förmedla till kommande generationen (ibid., s.32). Frågan om vad

som är legitim kunskap att förmedla inom utbildningsväsendet, är en central punkt

inom läroplansteori, vilket är föreliggande studiens utgångspunkt. Pikkarainen och

Brodin betonar vikten av en nyanserad bild av nationella minoriteter i läromedel.

En fullständig och nyanserad bild av de nationella minoriteter kan, enligt DO:s

rapport, bidra till att stärka nationella minoriteters ställnings, samt förebygga

diskriminering inte enbart i undervisningssammanhang, utan även i samhället i

övrigt (2008, s.32). Att skolan som institution, i form av faktiskt undervisning och

styrdokument, är en viktig pusselbit i ett samhälle är något som även Lina Spjut

(2020, s.61) tar upp, där Spjut hänvisar till Karlsson, som menar att läroplanen

innehåller den samlade kunskapen som samhället vill förmedla till framtida

generationen. Som Spjut påpekar, har läromedel som ambition att följa rådande

styrdokument, såsom kursplan och läroplan (ibid.). Vidare i DO:s rapport hänvisar

författarna till förarbeten till lag (2006:67) som betonar vikten av en nyanserad

bild av de nationella minoriteters situation i Sverige. Författarna menar att

litteratur i skolan som innehåller generaliseringar av nationella minoriteter

riskerar skapa stereotypiska föreställningar (2008, s.32). Spjut (2018, s.50-51)

parafraserar Klas-Göran Karlsson i sin avhandling, som menar att avsaknad av ett

tema eller moment i läroboken kan tolkas som kunskap som den kommande

generationen inte behöver. Läroboken förmedlar alltså vilka värderingar och
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vilken kunskap som kommande generation bör ha med sig. Studier som har

läroböcker och annat läromedel som studieobjekt är viktiga, eftersom dessa källor

har ett moraliserande uppdrag, samt att läromedel har en central roll i

undervisningen om hur olika etniska grupper manifesteras och beskrivs (Spjut

2018, s.93).

I läroplanens 2 kap. 2.2 § står det att varje elev efter genomgången grundskola ska

ha “fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket

samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,”

(Skolverket, 2011a). Utifrån kursplanen för samhällskunskap står det följande

under centralt innehåll: De nationella minoriteterna och samernas ställning som

urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär (Skolverket

2011b). I samhällskunskapsämnet finns dessutom kunskapskrav. Dessa

kunskapskrav säger att eleverna ska ha kunskaper om de nationella minoriteterna

och deras rättigheter, men skiljer sig från de övriga arbetsområden, eftersom det

inte är någon skillnad för betygen E eller A. Kravet ligger alltså på redogöra-nivå

för alla betygskriterierna såväl E, C som A (ibid.)
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2. Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur Sveriges nationella

minoriteter beskrivs i läroböcker för samhällskunskap åk 7-9. Vidare söker denna

studie undersöka om valda läroböcker ger mer utrymme till vissa minoriteter, och

hur läroböckernas beskrivningar förhåller sig till det senmoderna samhället.

2.1 Frågeställning

Studiens syfte ska undersökas med hjälp av följande frågeställningar:

1. Hur beskrivs de svenska nationella minoriteterna i text i läroböckerna som

är utgivna under Lgr11?

2. Finns det ett maktperspektiv sinsemellan minoriteterna, ifråga om hur

mycket utrymme varje minoritet får i läroböckerna?

3. Hur ser förhållandet ut mellan läroböckernas innehåll och det senmoderna

samhället?
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3. Bakgrund

År 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ratificera två

Europarådskonventionener: Den europeiska ramkonventionen om skydd för

nationella minoriteter (ramkonventionen) och Stadgan om landsdelsspråk eller

minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). Dessa ramkonvektionerna trädde

i kraft juni 2000. I samband med beslutet att ratificera ramkonvektionerna,

erkändes även fem nationella minoriteter, vilka är judar, romer, samer,

sverigefinnar och tornedalingar. Dessutom erkändes fem nationella

minoritetsspråk: jiddisch, romani chib inklusive alla varieteter, samiska inklusive

alla varieteter samt finska och meänkieli. Syftet med ratificering av

konventionerna var att vidmakthålla och främja de nationella minoriteterna och

deras språk, som en del av Sveriges arbete med de nationella rättigheterna

(Riksdagen 2011). Ratificeringen av Europarådets minoritetskonventioner och

därmed erkännandet av fem nationella minoriteter innebär således att Sverige som

land har en skyldighet att skydda, bevara och främja minoriteternas kultur,

religion, tradition och språk. För utbildningsväsendets del innebär ratificeringen

att alla elever ska få undervisning och kunskap om de fem nationella minoriteters

historia, språk och kultur, vilket även står i Lgr11. Vidare i läroplanen står det

även att det är rektorns ansvar att informera skolpersonalen om vilka

internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i

utbildningen (Skolverket 2011a). Rektorn är alltså skyldig att ge sina medarbetare

kännedom om vad ratificeringen av minoritetskonventionerna innebär för skolans

del.

Sveriges riksdag har bestämt fyra kriterier som ska uppfyllas för att man ska få

status som nationell minoritet; gruppen ska ha en uttalad samhörighet som skiljer

sig från övriga befolkningen, gruppen ska även ha en religiös, kulturell eller

språklig särart som inte kan hittas bland den övriga befolkningen, samt ha en

historisk eller långvarig band med Sverige. Dessutom, måste gruppen själv ha en

vilja att behålla och vidmakthålla sin identitet (Länsstyrelsen 2015). Det är alltså
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utifrån dessa fyra kriterier som Sverige erkänt fem nationella minoriteter, som

presenteras kortfattad nedan.

Samer

År 98 e.Kr skrev den romerske historiken Tacitus om ett folk han kallade fenni.

Tacitus bok Germania räknas som den första skriftliga källan där samernas

existens skildras och dokumenteras för första gången (Samer). Historisk har

samerna försörjt sig på jakt, fiske och renskötsel, men på senare tid har även

turism och konst blivit en vanlig sysselsättning för många samer. Samernas

historia är präglad av diskriminering och förtryck, exempelvis förbjöds samiska

barn tala sitt eget modersmål i svenska skolor, och naturområden i Sápmi har

blivit utnyttjade av svenska staten, på bekostnad av renskötsel. Gruppen samer är

inte enbart en nationell minoritet, utan dessa har även status som urfolk enligt

FN:s definitioner. Samernas landområde, som omfattar delar av Sverige, Norge,

Finland och Kolahalvön i Ryssland, kallas för Sámpi (Nordiska museet, Samer).

Sedan 1970-talet har samerna allt mer framträtt med en ökad önskan om etnisk

tillhörighet, exempelvis genom att upprätta egna institutioner. Nordiskt samisk

instituti är ett exempel på en sådan institution, som behandlar frågor rörande bland

annat näringsliv, rättsfrågor samt frågor rörandet det samiska språket (NE, samer).

Sametinget är en annan institution. Sametinget, med kansli i Kiruna, upprättades

1993 och utgör samernas riksdag. Sametinget har 31 folkvalda ledamöter och, i

enlighet med sametingslagen, bevakar frågor gällande samisk kultur i Sverige

(NE, Sametinget).
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Det första samiska landsmötet hölls den 6 februari 1917 i Trondheim, mot

bakgrund av det har samerna sedan 1992 firat sin nationaldag den 6 februari. År

1997 beslutade Sveriges riksdag att samerna är ett urfolk, och har därmed

folkrättsliga krav på särbehandling i landet, exempelvis jakt- och fiskerätt i

sameby. Men samernas förhållande till den svenska staten är ännu idag

komplicerat. Renskötsel, en syssla som är karaktäristiskt för samerna, befinner sig

i en svår situation ekonomiskt och juridiskt. Rennäringen har flera

störningsmoment idag, exempelvis gruvdrift, diverse vattenregleringar och

modernt storskogsbruk (NE, samer).

Judar

Judar har en lång historia och deras ursprung kan spåras till dagens Israel.

(Nordiska museet, Judar). Judar är en hetrogen grupp som finns i många länder

(Nordiska museet.). Judarnas historia är präglad av förtryck och förföljelser.

Historisk har antisemitism varit vardag för judar runt om i världen.

Antisemitismen intensifierade i samband med digerdöden 1348. Judarna har även

blivit utsatta för våldsamma pogromer, särkild i Ryssland efter mordet på tsar

Alexander II 1881, som skylldes på judarna. Under mitten av 1800-talet tog

antisemitismen en ny vändning, som handlade om raslära. I Mellaneuropa

beskrivs judar som en lägre, sämre ras. Den judiska rasen ansågs ha egenskaper

som inte var önskade i samhället. För att motverka rasblandning, med exempelvis

“arierna”, som ansågs som en renare och mer önskad ras, påbörjades en process

att isolera och eliminera judar på ett eller annat sätt. Denna form av antisemitism

nådde sin kulm under Hitlers styre i Tyskland, som slutade med Förintelsen under

andra världskriget. Ca sex miljoner judar, bland annat via gaskamrar, mördades i

förintelselägren (NE, judar).
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I Sverige utfärdades en kyrkolag år 1685, som innebär bland annat att judar som

ville stanna kvar i Sverige var tvungen och konvertera till kristendomen, närmare

bestämd den lutherska läran. Denna kyrkolag upphörde dock vid Aaron Isaacs

anländande till Sverige år 1774, Isaac blev därmed den förste juden som fick bo i

Sverige utan att behöva överge sin religiösa identitet (Manderman 2020). Under

lång tid i Sverige var judarna tvungna konvertera till kristendomen, för att få

stanna i landet. I samband med “allmän religionsfrihet” och “judereglementet” år

1779, fick judarna tillåtelse att bosätta sig i bland annat Stockholm och

Norrköping, samt bygga synagogor. Däremot fick judarna inte gifta med

icke-judar, och inte heller delta i riksdagsmannaval. Judereglemntet avskaffades år

1838, och därefter har en politisk, religiös och social frigörelse skett för judarna i

Sverige (Nordiska museet, Judar).

Sedan slutet av 1800-talet har en judisk rörelse, sionism, växt i syfte att skapa ett

nationellt hem i Palestina för judarna. Sionismen fick år 1917, via

Balfourdeklarationen, internationellt erkännande. År 1948, efter andra

världskriget, utropades den judiska staten Israel. Sedan dess är staten en stark

identitetsskapande faktor för judarna. Däremot fortsätter judar utsättas för

diskriminering och antisemitism lever kvar än idag. Idag är Israel-Palestina

konflikten en utmaning för judarna (NE, judar).

Romer

Romer är som nationell minoritet en sammansatt grupp, som lever i hela Europa,

men som däremot räknar sitt äldsta ursprung till Indien och nuvarande Pakistan.

Historisk har romerna utsatts för diskriminering och förtryck i Sverige,

exempelvis har romer förbjudits till en fast adress i landet och även

tvångssteriliserats (Nordiska museet, Romer).
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Romernas närvaro i Europa har daterat till 1322, på Kreta. Det finns källor som

nämner romer i Böhmen. Generellt bosatte sig romer, som hade utvandrat från

Indien, i den forna Jugoslavien. Till en börja fick romerna ett positivt mottagandet

i Europa, men efterhand intog Europa en annan inställning till romerna. Romer

misstänktes ha tagit med dig böldpesten, en variant av digerdöden, och det spreds

även rykten om att romerna var spioner åt turkarna. Även Gustav Vasa, och senare

hans söner, betraktade romer som spioner. Konsekvenser av ryktet innebär bland

annat att Sverige påbörjade processen att utvisa alla romer ur landet, och i

riksdagen 1617 yrkade prästerskapet på att alla romer skulle utvisas ur landet (NE,

romer). Efter feodalismens upphörande, och när de första nationalstaternas

började byggas upp, inleddes en främlingsfientlig politik som drabbade etniska

minoriteter, däribland romer. Under andra världskriget, under Nazitysland,

kulminerade föröljeröserna av romer. Nazisterna såg romer som en lägre ras, en

grupp som behövde utrotas. Minst en halv miljon romer har mördats under

nazisternas styre (ibid.).

Majoriteten av romer som utvandrade från Indien, romernas ursprungsland,

bosatte sig i före detta Jugoslavien. Under Titos regim fick romer även status som

nationell minoritet. Men när de nya stater bildades, efter Jugoslaviens sönderfall

under 1990-talet, fanns det ingen plats för romerna. Följaktligen skedde en

omfattande förflyttning av romer, och många av de bosatte sig i Sverige (NE,

romer).
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Sverigefinnar

Den enskilda faktorn som karakteriserar sverigefinnar som nationell minoritet är

språket. Under lång tid, fram till år 1809, var nämligen Sverige och Finland ett

och samma land. Efter att Finland blivit självständigt har Sverige fortsatt ta emot

invandrare från Finland, exempelvis under andra världskriget och

arbetskraftsinvandring under 1950- och 1960-talens högkonjunktur i Sverige. De

allra flesta sverigefinnar i Sverige bor omkring Mälardalen och Norrbottens län. I

egenskap av nationell minoritet, har sverigefinnar lagligt rätt att använda sitt eget

modersmål vid kontakt med svenska myndigheter, i förskolan samt inom

äldrevården (Nordiska museet, Sverigefinnar).

Sedan andra hälften av 1900-talet har det skett en etnisk mobilisering av

sverigefinnar (NE, sverigefinnar). Denna mobilisering har varit möjligt bland

annat tack vare bildandet av Sverigefinska riksförbundet 1957, som främjar

sverigefinnarnas kulturella identitet bland annat genom att bevaka deras

modersmål och anordna kulturarrangemang (NE, Sverigefinska riksförbundet).
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Tornedalingar

Likt sverigefinnar, är språket något som är utmärkande för tornedalingar. Finland,

som länge tillhörde Sverige, blev självständig 1809. Efter Finlands självständighet

från Sverige drogs en ny riksgräns längs Torneälven; det gamla Tornedalen,

området på bägge sidor om Könkämä-Muonio-Torne älv klövs mitt itu, där västra

Tornedalen blev svenskt område. Tornedalingar har idag, i egenskap av nationell

minoritet med ett erkänt nationellt minoritetsspråk, lagligt rätt att använda sitt

modersmål vid kontakt med svenska myndigheter, men historiskt har

tornedalingarna förbjudits att använda sitt språk i exempelvis svenska skolor.

(Nordiska museet, Tornedalingar). Den svenska staten hade som ambition att

försvenska tornedalingar, exempelvis genom att endast erbjuda undervisning i

folkskolorna på svenska, samt förbjuda skolor att tilldela elever tvåspråkiga

läroböcker. Först under 1957 fick eleverna tala sitt modersmål under rasterna, och

därefter fick skolorna även köpa in läroböcker på finska. Idag finns det två

organisationer, Tornedalingars Riksförbund och Meän akateemi, som främjar

tornedalingarnas språk och värnar om deras kulturarv (NE, tornedalingar).
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4. Disposition
Studiens första kapitel är en kort inledning till ämnet och sätter forskningsobjektet

i ett sammanhang. Studiens syfte och frågeställningar presenteras under kapitel 2.

För att sätta studiens ämne och frågeställningar i en större kontext, presenteras

tidigare forskning under kapitel 5. Kapitel 6 behandlar det teoretiska ramverket,

och under kapitel 7 redogörs vilka metoder som använts. Kapitel 8 redogörs för

vilka etiska övervägande som författaren övervägt. Studiens resultat redovisas

under kapitel 9, och följande kapitel, kapitel 10, följer en diskussion kopplad till

resultaten. Studiens slutliga kapitel, kapitel 11, behandlar bland annat studiens

styrkor och svagheter, samt förbättringspotential.
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5. Tidigare forskning

För att synliggöra tidigare studier inom området, presenteras här ett brett urval av

tidigare forskning inom området. Det har emellertid varit en utmaning att hitta

tidigare forskning som är av relevans för denna studie. Som Spjut (2020, s.65-66)

påpekar, har få studier, som är av betydelse för denna studies syfte, tagit ett

helhetsgrepp om samtliga nationella minoriteter. Studier som behandlar samer i

olika sammanhang dominerar, dock väldigt ofta med ett historiskt perspektiv. Få

studier tar upp exempelvis judar och sverigefinnar. Dessutom är majoriteten av

tidigare studier uppdragsrapporter av diverse myndigheter, eller studentuppsatser

(ibid.).

Läroböcker har traditionellt, såväl ur ett nationellt som ett internationellt

perspektiv, haft ett androcentriskt perspektiv. Läroböcker reproducerar alltså

majoritetssamhällets berättelser, medan marginaliserade grupper, såsom

minoritetsgrupper, kvinnor och religiösa minoriteter, behandlats ytterst sparsamt

(Mattlar 2014, s.44). Mattlar exemplifierar detta genom att redogöra för hur och

när samer nämns i historieläroböcker. Samer förekommer mest substantiellt i

läroböcker, exempelvis i samband med skatteindrivningen och tvångskristnandet

som skedde under 1600-talet. Den samiska minoriteten inkluderas i berättelsen

blott när de ingår i majoritetssamhällets historiebeskrivning. Minoriteternas

osynliggörande märks inte enbart i text, utan även vid framställningen av kartor

osynliggörs minoriteterna, vilket indikerar, med Mattlars terminologi, tystnadens

kartografi (ibid.). Vidare hänvisar Mattlar (s.46) till en av sina tidigare studier, där

resultatet visade att Norden, vid framställning av kartor under medeltiden och

stormaktstiden, framställer nordkalotten som obefolkad, detta trots att en

finsktalande befolkning sedan medeltiden bott i Norrlandsregionen.

I sin rapport 285 I enlighet med skolans värdegrund? gjorde Skolverket (2006) en

granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell

läggning framställs i ett urval av läroböcker inom ämnen som religion, biologi och

samhällskunskap. Skolverkets granskning har varit av multimodal karaktär, alltså

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
21



att såväl text som bilder har analyserats, med hjälp av textanalys. Innan

Skolverket presenterar resultatet från de olika forskarna, ges en kort inblick av

vad som undersökts inom området innan. I rapporten hänvisas det först till

Therese Karlsson, som 2004 genomförde en granskning av 63 läroböcker inom de

samhällsorienterade ämnen. Ungefär hälften, 30 av 63 böcker, saknade

information om samer och deras kultur helt. I de övriga läroböckerna var

informationen knapphändig och ensidig, exempelvis att samerna representerades

främst av män. En sådan ensidigt presentation av samerna och deras kultur

riskerar ge en förvrängd bild av samisk kultur, menar Karlsson. Antti Ylikiiskilä

är en annan forskare som undersökt minoriteter i läroböcker. Han menar att det

finns stora brister gällande hur läroböcker framställer minoriteter, i sin rapport

fann han att läroböcker förmedlar en stereotypisk och förstelnad bild av

sverigefinländare (Skolverket 2006, rapport 285, s.11).

De olika styrdokument som ska ligga till grund för skolan och undervisningen, det

vill säga kursplanerna och läroplanen, är mycket tydliga gällande elevernas

insikter och kunskaper om de nationella minoriteterna. Trots denna tydlighet, fann

Runblom, genom att använda sig av kvalitativ analys, att majoriteten av de

granskade läroböckerna behandlar de nationella minoriteter kortfattad, eller inte

alls. Endast en lärobok har skildrat samer och deras kultur fullständigt. Den

kortfattade och ensidiga behandlingen är särskilt påtagligt inom

samhällskunskapsämnet, och särskilt när det gäller grundskolans senare årskurser.

Sverigefinnar och tornedalingar nämns inte alls i de granskade läroböckerna.

Romernas situation i Sverige behandlas inte, och judarna nämns i princip endast i

samband med förföljelser. Judarnas bidrag till kulturen nämns ytterst lite (ibid.,

s.22-23). Runblom konstaterar att läroböckerna, utifrån aspekten etnisk

tillhörighet, inte lever upp till de krav som finns i grundskolans kursplan för de

samhällsorienterade ämnen (ibid., s.23). Den kortfattade och ensidiga

framställningen av samer och judar kan leda till att elever som tillhör dessa

grupper inte känner igen sig i ämnesinnehållet. Det faktum att romer,

sverigefinnar och tornedalingar överhuvudtaget inte nämns i de granskade
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läroböckerna, riskerar leda till att elever som tillhör dessa grupper känner sig

exkluderade (ibid., s.43-44). Utifrån resultatet av Skolverkets rapport 285, är det

tydligt att nationella minoriteter får väldigt lite utrymme i läroböckerna, och när

minoriteterna väl nämns, är informationen kortfattad och ensidig. Runblom

konstaterade att det är särskilt påtagligt inom samhällskunskap, däremot inom

religionskunskap är informationen om nationella minoriteters religion och

traditioner något bättre. Skolverkets rapport 285 publicerades år 2006, för 15 år

sedan. I denna studie undersökts ett snarlikt tema: hur nationella minoriteter

framställs i samhällskunskap böckerna.

Harald Runblom (2006), professor vid Uppsala Universitet, har i sin rapport En

granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, som

utgör underlagsrapport till Skolverkets (2006) rapport I enlighet med skolans

värdegrund? som nämnts ovan, undersökt hur etnisk tillhörighet framställs i

läroböcker. Trots att Runblom undersökte och analyserade ett större område,

nämligen begreppet “etnicitet” i läroböcker för flera ämnen och där han även

analyserar läroböcker riktade mot gymnasiet, finns det flera intressanta aspekter

som knyter an till denna studie. Exempelvis finns det en del läroböcker med

följande mening: “Samiska, romani och tornedalsfinska är officiella språk.” Som

Runblom (2006, s.35) påpekade i sin underlagsrapport, hade det varit bättre med

formuleringen “Samiska, romani och tornedalsfinska är nationellt erkända

minoritetsspråk sedan 1 april 2000.” Vidare är det anmärkningsvärt att två

nationellt erkända minoritetsspråk är helt bortglömda, finska och jiddisch (ibid.).

Runblom konstaterade att judar endast nämns i samband med förföljelser. Mattlar

(2014, s.46) fann liknande resultat i sin studie. I en lärobok, riktad till grundskolan

inom ämnet historia, nämns såväl judar som romer endast i samband med de

nazistiska förföljelserna och förintelsen.

I såväl Rundbloms som Forslunds (som nämnts i inledningen) undersökningar har

det funnits ett maktförhållande mellan de fem nationella minoriteterna. Utifrån

deras resultat är det tydligt att det främst är samerna som skildras i läroböckerna
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och får mest utrymme, medan judar och samer får yttersta lite utrymme. En annan

studie som fann liknande resultat, att samer får mest utrymme i relation till övriga

nationella minoriteter, är Spjuts studie (2020, s.68). Förklaringen till detta beror

dels på att samer har ställningen som urfolk, samt att samiska

intresseorganisationer har kunnat påverka läromedelsinnehållet (ibid.) Den andra

minoriteten som får näst mest utrymme i läromedlen är romer, vilket även detta är

i linje med tidigare forskning inom området. I likhet med samerna, är en

förklaring till detta att romska föreningar och intresseorganisationer fått mer gehör

från majoritetssamhället, men även debatten och diskussionen om tiggeri har

aktualiserat romerna mer (ibid.). Spjut fann i sin studie att den grupp som får

minst utrymme är sverigefinnar, detta trots att det är den numerärt största

nationella gruppen i Sverige. När minoriteten väl nämns i läromedlen, benämns de

fel: sverigefinnar benämns som “finlandssvenskar” i ena läroboken och

“sverigefinländare” i en annan lärobok (ibid.). En annan studie som fann snarlika

resultat, alltså att alla minoriteter inte får lika mycket utrymme rent kvantitativ,

utan att det är främst samer och romer som beskrivs mest utförligt, är Johnsson

Harries studie (2016). Johnsson Harrie, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning

mot samhällsämnenas didaktik och verksam vid Linköpings universitet,

undersökte tolv läroböcker utgivna efter läroplansreformen 2011, varv sex av

böckerna är riktade mot årskurs 7-9 inom samhällskunskap. Huvudfokus i den

studien var hur tre begrepp, rasism, främlingsfientlighet och intolerans, behandlas

i läroböckerna. Trots att Jonsson Harries studie har ett annat fokus än denna

studie, är studiens resultat av betydelse här, samt att resultatet stämmer överens

med tidigare forskning inom området. Likt Spjuts undersökning, fann Johnsson

Harrie att det främst är samer och romer som nämns i läroböckerna, medan övriga

minoriteter nämns kortfattat (Johnsson Harrie 2016, s.56). Vidare påpekar

Johnsson Harrie en viktigt aspekt gällande nationella minoriteter, nämligen att det

inte räcker att eleverna får lära sig om minoriteternas särställning i samhället,

eleverna behöver även förstå varför minoriteterna har den ställning som de har.

Detta, enligt studiens författare, är något som läroböcker notoriskt är dåliga på.
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Problemet bottnar i att informationen om minoriteterna är så pass kortfattad, att

eleverna inte får tillräckligt med information om varför minoriteterna har särskilda

rättigheter (ibid., s.54-55). Mattlar (2014, s.47) instämmer med Johnsson Harrie.

Mattlar påpekar att, som en konsekvens av den bristande presentationen om

minoriteterna, kan det bli obegripligt för elever varför de nationella

minoritetsspråken har större rättigheter än andra minoritetsspråk, exempelvis

arabiska. Den bristande informationen om minoriteterna kan även leda till att

elever som tillhör en av minoriteterna, känner sig exkluderade, eftersom “Att få

sin berättelse berättad kan ses som ett erkännande och som en identitetsstärkande

inkludering av minoritetselever” (Mattlar 2014, s.39). Institutet för språk och

folkminnen (2021, s.6) konstaterar i sin rapport att det finns en tydlig samband

mellan svenska folkets kunskap om de nationella minoriteterna, och deras

benägenhet att vara positivt inställda till Sveriges arbete med bevarande och

främjande av minoriteternas språk och kultur.
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6. Teoretisk förankring

Detta avsnitt behandlar läroplansteori och produktorienterade studier, vilka är

studiens teoretiska utgångspunkter. Det som dessa två tillvägagångssätten har

gemensamt, är det att innehållet blir objektet för granskning: den

läroplansteoretiska forskningen granskar och analyserar de styrdokument som ska

ligga till grund för undervisningen, vilket huvudsakligen är läroplanen och olika

kursplaner, och produktorienterade studier undersöker och analyserar innehållet i

läroböcker. Vidare kommer resultatet av den empiriska undersökningen analyseras

utifrån teorier om det senmoderna samhället.

6.1 Läroplansteori
Begreppet läroplansteori innefattar såväl läroplanen som kursplaner, samt olika

skapandefaktorer. Vid läroplansteori måste alltså helheten och omgivande

samhällskontext inkluderas (Spjut 2018, s.57).

Läroplansteori handlar om vad som väljs ut som legitim kunskap att förmedla till

elever, och vilka mekanismer som är inblandade på olika nivåer i systemet för att

viss kunskap ska lyftas fram (Linde 2016, s.100). Linde framhåller att alla

människor bär på en inre mental bild av världen. Denna inre mentala bilden

brukar benämnas som världsåskådning eller livsåskådning hos filosofer, medan

pedagogerna däremot använder sig hellre av termen omvärldsuppfattning. Denna

omvärldsuppfattning påverkas av många olika faktorer, inte minst undervisningen

i skolan och kursverksamhet. Läroplansteori har som syfte att hjälpa oss förstå hur

denna omvärldsuppfattning har skapats av vad andra anser vara betydelsefullt

lärostoff och kunskap (Linde 2016, s.11). Läroplansteorins första fråga är: “Hur

ska vi organisera vårt vetande - så att vi kan lära ut det?”. Läroplansteori söker

svara på frågan vad som är värt att veta, och hur detta vetande bör organiseras för

lärande (Lundgren 2014, s.139)
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Tillkomsten av en läroplan är en lång, komplex process där många olika aktörer

gärna tar upp sina käpphästar. Linde delar upp denna komplexa läroplansprocess i

tre huvudpunkter: formulering, transformering och realisering av läroplanen

(Linde 2016, s.8). Formuleringsarenan handlar om utgivandet av de föreskrivande

läroplanerna, denna process sker alltså på statlig nivå, i riksdagen när olika

politiska partier ska kompromissa. Transformeringsarenan handlar om hur olika

aktörer inom skolan tolkar läroplanen, och slutligen realiseringsarenan som

innebär det som händer i ett klassrum (ibid., s.64). Även Wiliam (2013, s.28-29)

har delat upp läroplanen som fenomen i tre nivåer; den avsedda läroplanen

motsvarar formuleringsarenan, alltså den läroplan som politikerna kompromissad,

den införda läroplanen motsvarar det som Linde benämner transformeringsarenan,

det vill säga det som kommer in i diverse läromedel, och slutligen, den förvärvade

läroplanen, realiseringsarenan, som handlar om vad som verkligen händer när

läraren och eleverna använder läromedel i undervisningen. Läroböcker,

konstaterar Wiliam, har en viktig roll som förmedlare mellan den avsedda och den

förvärvade läroplanen; mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan.

Linde (2016, s.43-43) redogör för tre typer av läroplanskoder, som kan tillämpas

för att beskriva motsättningar i politisk debatt om balans i skolans innehåll:

vetenskapligt rationella koder (1) vars mål är att förmedla en vetenskaplig

världsbild till eleverna å ena sidan, och andra samhälleliga intressen å andra sidan.

Moraltänkande läroplanskod (2) ingår sådant som politisk ideologi, tolerans,

demokrati och multikulturalitet. Den nyttotänkande läroplanskoden (3) innehåller

såväl praktiska färdigheter och yrkeskunnande som hygien, barnvård och annat

som kan anses vara nyttigt för det dagliga livet.

6.1.2 Transformering av läroplanen
Lärare, elever och skolledare är givna aktörer när det kommer till transformering

av läroplanen. Men även det civila samhället är inblandat, där Linde exemplifierar

med läromedelsförlag (Linde 2016, s.64). Innehållet i läroböcker, utifrån ett

läroplansteoretiskt perspektivet, ska inte ses som varken objektivt eller sant, utan
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snarare ska innehållet förstås som någonting bestämt av ett större politiskt och

kulturellt sammanhang (Ekman & Pilo 2012, s.171). Innehållet i läromedel måste

alltså förstås i sin kulturella och politiska kontext. Ekman och Pilo (2012, s.171)

refererar till Michael Walls undersökning om hur läroböcker i historia framställer

Israel-Palestina-konflikten. Vad Walls fann i sin undersökning, var att även

läroböckernas språk förmedlar, avsikt eller oavsiktligt, ställningstagande i

samhällsfrågor. Lundgren (1982, s.13) citerar Kristiansson (1975, s.10): “Med

någon förenkling torde man därför kunna påstå att man när man väljer läromedel

också väljer undervisning”. Samhällskunskap är ett ämne där objektivitet i

undervisningen och läromedel med värdeladdade ord inte är önskvärt. Utan

snarare tvärtom, “vinklade” läromedel är en bra utgångspunkt för diskussioner.

Problemet är alltså inte vinklade läromedel, problemet är att det inte förs

diskussioner gällande de värderingar som läromedlen ger uttryck för (Gustafsson

1982, s.95)

Läroplaner kan inte konkretisera innehållet i undervisningen, utan utgör endast en

ram som lärare måste förhålla sig till. Läromedel däremot, konkretiserar

undervisningens innehåll. Läromedel utgör tolkningar av direktiv och riktlinjer

som finns i läro- och kursplaner (Lundgren 1982, s.11). Läroplaner är politiskt

kompromissade dokument, som i regel är vagt formulerade och opreciserade.

Läromedelsförfattare, som sammanställer läroplanens anvisningar, har därmed

stort tolkningsutrymme (Englund 1982, s.50). En annan konsekvens av de

opreciserade formuleringen i läro- och kursplanen, är att läroplanen kan tolkas på

olika sätt beroende på läromedelsförlag. Detta medför att läromedelsförfattare och

förlag har en stor betydelse för tolkning och konkretisering av svenska kursplaner

(Ryve, Kornhall, Hemmi 2016, s.204) Vidare, menar Englund, speglas olika

preferenser i politisk och ideologisk mening som olika läromedel är uttryck för

(Englund 1982, s.51). Läromedlen, som konkretiserar skolans olika styrdokument

såsom läroplanen och kursplanen, står i en relation till statsmaktens direktiv

(Svingby 1982, s.171). Läromedlen utgör en central förbindelselänk mellan det
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politisk-ideologiska skeendet samt utbildning/undervisning som förmedling av

verklighetsuppfattning och världsbild (Englund 1982, s.39).

Läroboken har en fortsatt dominerande roll i skolan, och används flitigt av

lärarkåren. En vanligt uppfattning, menar Mattlar (2014, s.40) bland lärare, är att

läroboken innehåller ett relevant stoff så att målen som finns i kursplaner kan

uppnås. Emellertid, finns det inget som tvingar ett läromedelsförlag att följa de

exakta skrivningar i vare sig läro- eller kursplanen. I Sverige förekommer det inte

någon statligt granskning av läroböcker, och därmed finns det inte heller något

som förpliktigar läromedelsförlagen att leverera en produkt med ett innehåll som

är i enlighet med skrivningar i läro- och kursplanen. Lärare, elever och andra

berörda aktörer inom skolan får alltså en falsk trygghet när all, eller majoriteten av

undervisningen och kunskapsinhämtningen, kommer från en lärobok (ibid.).

6.2 Produktorienterad forskning
Det finns tre huvudkategorier när det gäller läromedelsforskning:

produktorienterade studier, som handlar om granskningen av läromedel,

användarorienterade studier, som innebär hur läromedel används, och slutligen

processorienterade studier, som avser hur ett läromedel tas fram (Skolverket 2006,

rapport 284, s.7). I denna studie är det framförallt det förstnämnda som är

utgångspunkten. Läroboken i produktorienterade studier blir ett föremål för

granskning och analys. Produktorienterade studier ställer frågor som: Vilka

värderingar bygger innehållet på? Vilken slags bild förmedlas av de företeelser

som tas upp? Finns det bakomliggande koder? (ibid., s.19).

6.3 Det senmoderna samhället
Senmoderniteten, den reflexiva moderniteten, postmoderniteten - det finns många

olika benämningar på den tid vi lever i idag (Bauman 2002, s.153). Giddens själv

kallar den nutida världen för “högmodernitet” (Giddens 1997, s 11). Det

karaktäristiska för det senmoderna samhället, är att alla mönster upplöses och alla

ramar rasas (Bauman 2002, s.153). Vidare kännetecknas det senmoderna
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samhället av att nationalstater nästintill helt avstått från de integrativa funktioner

som nationalstaten under den moderna epoken gjorde anspråk på, och istället

överlåtit dem på krafter som de inte kan kontrollera. Senmoderna samhällets stater

förlorar därmed intresset för ideologisk omvändelse och för kulturpolitik (ibid.,

s.158). Det tomrum som den retirerande nationalstaten lämnat efter sig håller nu

på att fyllas av de neotribala, postulerade eller föreställda, gemenskaper (ibid.,

s.116). En tydlig skiljelinje mellan den moderna staten och den senmoderna staten

idag, är framväxandet av global politik (Held & McGrew 2003, s.29). Den

traditionella uppfattningen av staten, enligt globalister, utgörs av att den är relativt

homogen. Men i takt med växande internationella och transnationella

organisationer, såsom FN och EU, har statens och det civila samhällets form och

dynamik förändrats (ibid.) 1990-talets olika typer av internationell rätt, som

exempelvis Europarådets Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter,

blivit inslag i det som benämns kosmopolitisk rätt. Stater kan alltså inte längre,

med tanke på en växande kosmopolitisk rätt, behandla sina medborgare som de

finner för gott (ibid., s.33). Beslut och händelser på global nivå får konsekvenser

på lokal nivå, och vice versa. I takt med att globalt bindande lagar upprätthålls,

förlorar den senmoderna staten allt mer av sin suveränitet, “[…] dess privilegium

att dra en skiljelinje mellan de inkluderade och de exkluderade […]” (Bauman

2008, s.76).

I det senmoderna samhället råder det nedmontering av de kollektiva,

institutionaliserade och centraliserade ramar för identidesbildning (Bauman 2002,

s.115). Begreppet identitet har numera blivit en prisma, en prisma genom vilken

andra aspekter av livet upptäcks och blir förstådda, exempelvis debatteras kultur

utifrån skillnader mellan individer och grupper, och den politiska processen

teoretiseras allt mer kring frågor om mänskliga rättigheter (ibid., s.171).
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7. Metodbeskrivning och material
De läromedel som analyseras här ska ha koppling till den nuvarande läroplanen

för grundskolan, Lgr 11. Med det avses att läroböckerna är publicerade efter att

Lgr11 trätt i kraft, och därmed bör läroböckerna vara anpassade efter innehållet i

läroplanen. Läroböckerna ska vidare vara riktade mot årskurs 7-9, inom ämnet

samhällskunskap. I Lgr11 förekommer det inte någon definition av läromedel; i

denna studie är det fysiska, förlagsproducerade läroböcker som undersöks.

Läroböckerna kommer väljas ut utifrån principen om lättast tillgång, det har alltså

inte förekommit någon specifik representativitet gällande läroböcker som ska

undersökas, utöver att läroböckerna ska vara utgivna efter att Lgr11 trätt i kraft.

Inför studien har två dominerande förlag inom läroboksproduktion, Gleerups och

Natur & kultur, kontaktas, se bilaga 1, om huruvida det finns en möjlighet till att

få tillgång till deras digitala läroböcker inom samhällskunskap riktade mot åk 7-9.

Utöver dessa två förlag, kommer även ett annan läromedel analyseras, detta

läromedel har använts i en kommunal skola där föreliggande studies författare

vikarierat. Antalet är begränsat till tre läroböcker, detta för att möjliggöra en

noggrann analytisk undersökning.

Analysen av läroböckerna, med utgångspunkt i läroplanen och kursplanen,

kommer analysera hur Sveriges fem erkända minoriteter beskrivs och vad som

står om dessa minoriteterna i läroböckerna. Analysen kommer alltså inte handla

om på vilket sätt läroböckerna kan bidra till elevernas lärande. Läroböckerna

kommer att analyseras utifrån vissa kriterier, dessa kriterier är i form av frågor,

som ställs till läroböckerna. Dessa frågor är inspirerade av Runbloms

underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?

(2006, s.14).
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1. I vilken uträckning omtalas det faktum att Sverige år 2000 undertecknade

Europarådets konvention för skydd av nationella minoriteter

(sverigefinnar, judar, romer, samer, tornedalingar)?

2. I vilken utsträckning behandlas sverigefinnars, judars, romers, samers

respektive tornedalingars aktuella situation i Sverige?

3. Vad säger lärobokstexter explicit om nationella minoriteter?

Inom forskningsvärlden är det syftet, studiens syfte, som avgör metoden

(Denscombe 2018, s.22). Metoden blir därmed forskarens karta, och med hjälp av

kartan kan forskaren få sina frågeställningar besvarade. Med hjälp av kartan kan

studiens publik orientera sig. För att läsaren ska kunna bedöma studiens

reliabilitet och validitet, kan det inte accentueras nog hur viktigt det är att

forskaren redogör för sitt angreppssätt. Den forskningsansats som utgör denna

studiens karta, kan betecknas som kvalitativ. Angreppssättet motiveras av studiens

frågeställningar, som söker undersöka hur nationella minoriteter presenteras och

beskrivs i läroböcker utgivna under Lgr11, riktade mot åk 7-9 inom

samhällskunskapsämnet.

Data inom kvalitativ forskning begränsar sig inte till enbart skriven text, utan

kvalitativ forskning inrymmer även visuella bilder och artefakter (Denscombe

2018, s.393). I denna studie används ordet text i vid bemärkelse, som alltså

innefattar såväl skriven text som visuella bilder. Även om denna studie är av

kvalitativ karaktär, kommer vissa kvantitativa inslag att förekomma, i syfte att

synliggöra hur stort utrymme de olika minoriteterna får i relation till varandra. En

kvantitativ bildanalys undersöker hur många bilder per nationell minoritet som

finns i den valda läroboken, som redovisas i en tabell (bilaga 2).

I denna studie utgör dokument, alltså läroböcker, underlag för datainsamling.

Valet av detta vetenskapliga förhållningssätt grundar sig på studiens avsikt att

utifrån induktiv, kvalitativ metod undersöka hur mycket utrymme Sveriges

nationella minoriteter får i läroböckerna. Att använda sig av en induktiv ansats

menas enligt Alvesson och Sköldberg  (2008) att forskaren drar en generell
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slutsats utifrån en mängd enskilda fall. Enligt Denscombe (2018, s.394) är

dokument som underlag för datainsamling vanligt inom kvalitativ data.

Innehållsanalys som metod kommer att tillämpas för att analysera insamlade data.

Innehållsanalys har den fördelen att den kan användas oavsett om rådatan är i

form av skrift eller bild (Denscombe 2018, s.402). Med hjälp av innehållsanalys

finns det möjlighet att synliggöra bakomliggande, implicita sidor av det som

förmedlas genom text och bild (ibid., s.403). Kvalitativ innehållsanalys gör det

alltså möjligt att undersöka och diskutera både det manifesta och det latenta; det

explicita och det implicita. Innehållsanalysen avser att svara på i vilken

utsträckning och på vilket sätt Sveriges fem nationellt erkända minoriteter

omnämns.

7.1 Läroböckerna

Följande läroböcker i samhällskunskap åk 7-9 utgör studieobjekt i föreliggande

studie:

1. Christina Friborg, Anna Holmlin Nilsson, Henrik Isaksson, Monika Linder

(2014). Gleerups samhällskunskap 7-9, digital. Malmö: Gleerups

Utbildning AB

2. Kaj Hildingson, Karin Wergel, Pär Sahlin (2019). SOL NOVA Samhälle 7,

digital. Stockholm: Natur & kultur

3. Lars Olsson, Frank Lundberg (2013). Samhällskunskap B åk 7-9. Malmö:

Interskol

Fortsättningsvis, för att underlätta läsningen av föreliggande studie, kommer

läroböckerna refereras som A (Gleerups förlag) , B (Natur & kultur förlag), C

(Interskol förlag).
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8. Etiska överväganden

Som Denscombe påpekar (2018, s.322) innebär användningen av dokumentära

källor, här läromedelstext och läromedelsbilder, avsaknad av sannolikhet för

etiska problem, exempelvis krävs det inte informerat samtycke i de fall bilderna

innehåller levande människor. Detta eftersom sådana dokumentära källor,

läroböcker, är publika och innebär inte någon risk för deltagare. Dessutom

kommer det insamlade data från lärobokstext, vilken är offentligt tillgängligt,

råder det full transparens gällande var data kommer ifrån. I studien förekommer

emellertid inte externa deltagare och därmed utesluter fysiska, psykologiska och-

personliga skador mot deltagarnas intresse. Föreliggande studie behandlar alltså

inte känslig information eller känsliga personuppgifter, men med det sagt, har

etiska aspekter i denne studie beaktats. Vetenskapsrådet (2002, s.6) nämner fyra

allmänna huvudkrav på forskningen, i syfte att skydda deltagarna, vilka är

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen

nyttjandekravet. Forskaren måste alltså informera deltagare om den aktuella

forskningens syfte, deras roll i studien och framförallt, att deltagarna har rätt att

avbryta sin medverkan. Vidare skriver Vetenskapsrådets forskningsetiska

principer (200, s. 7-13) att alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas

och avrapporteras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras av

utomstående.
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9. Resultat

I denna del av studien analyseras tre läroböcker i samhällskunskap för årskurs 7-9.

Samtliga läroböcker är utgivna under Lgr11. Läroböckerna har presenterats under

avsnitt 7.1.

1. I vilken uträckning omtalas det faktum att Sverige år 2000
undertecknade Europarådets konvention för skydd av nationella
minoriteter (sverigefinnar, judar, romer, samer, tornedalsfinnar)?
I lärobok A (Friborg, Holmlin-Nilsson, Isaksson & Linder 2014, ID:a858) under

rubriken Befolkningens sammansättning står det att år 1999 erkände Sverige fem

nationella minoriteter, vilka är sverigefinnar, judar, romer, samer och

tornedalingar. Däremot får läsaren ingen vidare bakgrund, läroboken nämner

alltså inget om att Sverige ratificerat Europarådets konvention för skydd av

nationella minoriteter. Däremot, under rubriken Skydd av de nationella

minoriteternas rättigheter (ibid., ID:a706) att svenska statens arbete med

minoriteternas skydd och rättigheter utgår från artikel 27 i FN:s konvention om

medborgerliga och politiska rättigheter.

I lärobok B (Wergel, Sahlin & Hildingson 2019, s.84-86) står det att år 1999

erkände Sverige samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar som

nationella minoriteter. Vidare i texten får läsaren veta att året därefter började

Europarådets ramkonvention att gälla, och lärobok B ger även en djupare

beskrivning av vad ramkonventionen innebär för Sverige och för de fem

nationella minoriteterna, exempelvis att Sverige måste skydda deras språk och

sprida kunskap om minoriteternas historia och kultur.

I lärobok C (Lundberg & Olsson 2013, s.91) står det att Sverige har erkänt fem

nationella minoriteter, samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar, dels

för att uppfylla artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska

rättigheter, dels för att uppfylla Europarådets konvention om nationella

minoriteter. Däremot står det inte när Sverige ratificerade Europarådets

konvention om nationella minoriteter.
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2. Vad säger lärobokstexter explicit om nationella minoriteter?
Lärobok A är den lärobok av de granskade läroböckerna som behandlar

minoriteterna minst, detta gäller dock inte minoritetsgruppen samerna. Under

avsnittet Befolkningens sammansättning nämns samtliga fem minoriteterna, men

minoriteterna presenteras med 1-4 meningar var, och innehållet är fokuserad på

minoriteternas språk. Avsnittet inleds med att läroboken redogör för vilka kriterier

det finns för att för att en grupp ska bli erkända som nationella minoriteter,

därefter nämns minoriteterna vid namn, samt att deras språk är erkända som

officiella minoritetsspråk. I inledningen får läsaren även veta om samernas

särställning som urfolk. Om judar står det att gruppen har bott i Sverige sedan

slutet 1700-talet, deras språk jiddisch talas av omkring 3 000 människor i landet

men att ett fåtal har det som modersmål. Läroboken går vidare med romer, där

läsaren får veta att de funnits i Sverige i åtminstone 500 år, och att de historiskt

varit utsatta för diskriminering och förtryck. Vidare presenteras romernas språk,

romani chib. Om sverigefinnar och tornedalingar står det:

Sverigefinnar är alla de som bor i Sverige och härstammar från Finland och har finska

som modersmål. Tornedalingar kommer från Tornedalen i norra Skandinavien och de tala

meänkieli, ett språk nära besläktat med finska. (Friborg, Nilsson, Isaksson & Linder 2014,

ID:a858)

De ovannämnda meningar är allt som finns gällande sverigefinnar och

tornedalingar. Texten fokuserar på minoriteternas språk, och inte deras historia,

kultur och religion. Samerna däremot får väldigt mycket utrymme i lärobok A;

under samma avsnitt, “Befolkningens sammanställning”, beskrivs Samerna med

12 meningar, samernas särställning som urfolk förklaras på ett djupgående sätt,

och läsaren får även läsa om Sametinget. Vidare i texten finns det en bild på

sameflaggan med tillhörande bildtext, där flaggans olika färger och symboler

förklarar och sätts in i ett sammanhang. I texten finns det även en bild på samiska

sångerskan Sofia Jannok, samt ett videoklipp som skildrar samerna (ibid.,

ID:a858). Under avsnittet Skydd av de nationella minoriteternas rättigheter (ibid.,

ID:a706) nämns de fem nationella minoriteterna igen, men fokus ligger på att
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beskriva minoriteternas rätt till sitt eget språk. Samerna däremot får ett extra

stycke där deras ställning som urfolk beskrivs, samt FN:s urfolksdeklaration

nämns. Samerna behandlas ytterligare i samband med ett fördjupningsavsnitt

(ibid., ID:a7271). I avsnittet nämns Girjas sameby och dess stämningsansökan

mot den svenska staten gällande vem som ska ha upplåtelsen till småviltsjakten

och fiske på samebyns område. Till fördjupningsavsnittet finns även ett

frågebatteri där eleverna får reflektera och fundera över textens innehåll.

Om samerna i lärobok C står det att gruppen räknas som ett av världens

ursprungsfolk, och att gruppens område kallas för Sápmi, som sträcker sig över

Sverige, norra Norge, Finland och över Kolahalvön i Ryssland. Vidare står det att

samerna har historiskt utsatts av diskriminering, och läroboken exemplifierar detta

genom att påtala om att samiska barn inte fick tala samiska i skolan under en stor

del av 1900-talet (Lundberg & Olsson 2013, s.91). Läroboken konstaterar att

sverigefinnar är den numerärt största gruppen av de nationella minoriteterna, samt

att gruppen är den äldsta minoritetsgruppen i landet, eftersom Sverige och Finland

under 600 år var ett enda land. Vidare står det att många finländare kom till

Sverige som arbetskraftsinvandring under andra världskriget (ibid., s.92). Om

tornedalingar får läsaren veta att gruppens språk heter meänkieli, det är en grupp

finländare som var bosatta på bägge sidor av Torneälven när Sverige och Finland

fortfarande var ett land, men att när Sverige förlorade Finland, blev påföljden att

den finska dialekten på den svenska sidan av Torneälven kom att skiljas från den

finska sidan (ibid.) Om judar skriver läroboken att Sveriges dåvarande kung,

Gustav III, tillät under 1700-talet en judisk församling bildas i Stockholm. Genom

en grundlagsförändring år 1870 fick samtliga judar i landet fullständiga

medborgerliga rättigheter. Judar presentation avslutas med att läroboken nämner

att omkring 4 000 personer i Sverige talar jiddisch (ibid., s.93) Romer har bott i

Sverige i över 500 år, och deras historia i landet karaktäriseras av diskriminering,

förtryck och fördomar, men att gruppen fortfarande diskrimineras i flera av

Europas länder. Läroboken konstateras avslutsningvis att utöver judar, även romer

mördades i de nasistiska koncentrationslägren (ibid., s.93-94).
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Under rubrik Samer - Sveriges urfolk, får läsaren i lärobok B veta att samerna har

levt i stora delar av Norden och den nordvästra delen av Ryssland i tusentals år.

Vidare står det att många samer ser sig som en grupp som bor i landet Sápmi, och

att här bor det omkring 80 000 samer. Omkring 3 000 samer försörjer sig på

renskötsel, men att övriga samer har andra arbeten. Men renskötsel är inte bara ett

ordinarie arbete, utan renar och renskötsel har även en viktig plats i den samiska

kulturen (Wergel, Sahlin & Hildingson 2014, s.87). Läroboken går vidare med att

redogöra för hur samerna diskriminerats och blivit förtryckta. Enligt läroboken är

språket en viktig del av en människas identitet, men att många länder i världen har

förbjudit och förbjuder minoriteterna att använda sitt eget språk. Lärobok B

exemplifierar genom att beskriv hur den svenska staten förbjöd samiska barn att

använda sig eget modersmål i skolan under början av 1900-talet. Under samma

period blev samiska barn diskriminerade eftersom de hade kortare skoldagar, och

att majoritetssamhället såg ner på samiska seder. Konsekvenserna av detta är

påtagliga än idag, då många äldre samer varken kan läsa eller skriva på sitt eget

modersmål (ibid., s.87-88). Myndigheterna i Stockholm, och stora företag, har

även tvingat samer, som historiskt varit nomader, att förflytta sig, för att

myndigheterna ansåg att naturtillgångarna i Sápmi tillhörde hela landet (ibid.,

s.88). Lärobok B har ett extra avsnitt om samerna, där samernas särställning som

urfolk redogörs, exempelvis att samiska barn kan välja gå på sameskolan, och att

svenska staten måste bevara och utveckla samerna kultur. Dessutom får läsaren

veta att samerna har en egen riksdag, Sametinget (ibid., s.89).

Lärobok B konstaterar att sverigefinnar är den största gruppen av samtliga

nationella minoriteter i Sverige, och att sverigefinnar är alla de personer som har

finska som modersmål och är bosatta i Sverige. Läsaren får veta att de allra flesta

sverigefinnar bor i Norrbotten, Dalarna, Mälardalen, Västmanland och

Göteborgstrakten (ibid., s.90). Under åren 1157-1809 var Sverige och Finland ett

och samma land. Men i samband med det finska kriget, förlorade Sverige Finland,

som togs över av Ryssland, och en ny gräns drog genom Tornedalen. Det var först

år 1917 som Finland blev självständigt. Men allt sedan Finlands självständighet,
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har finländare fortsatt flytta in till Sverige, främst som arbetskraftsinvandring.

Många finska svedjebönder och gruvarbetare kom till Sverige på 1500-1600-talen.

I samband med andra världskriget, kom ytterligare en våg av finska

arbetskraftsinvandring. Dessutom, var det många finska föräldrar som skickade

sina barn till Sverige, omkring 70 000 barn, då föräldrarna ville rädda sina barn

från kriget. Men många finländare betraktades som andra klassens medborgare,

fördomar var vardag för de finska arbetskraftsinvandrare, och de diskriminerades

genom att de exempelvis sällan blev valda inom kommunpolitiken (ibid., s.90-91).

Avsnittet om sverigefinnar avslutas genom att lärobok B påminner läsaren om att

finska är ett av fem nationella minoritetsspråken i Sverige, och därför har

sverigefinnar rätt till att använda sitt eget modersmål vid kontakt med svenska

myndigheter och rättsväsende (ibid.)

Om tornedalingar skriver lärobok B att tornedalingar är de personer som bor i

Torne älvs breda dalgång i Lappland och Norrbotten, de personer som identifierar

som tornedalingar och som talar språket meänkieli. Läroboken hänvisar till

Svenska Tornedalingars Riksförbund, men uppskattar att omkring 70 000 personer

talar meänkieli, men att de flesta även talar svenska (ibid., s.92). Till skillnad från

sverigefinnar, har gruppen tornedalingar inte flyttat till Sverige från Finland, utan

dessa har bott i Sverige länge, redan under 1200-talet levde människor i

Tornedalen (ibid., s.92). När Sverige förlorade mot Ryssland år 1809, delades

området vid Torne älv: den östra delen tog över av Ryssland, medan tornedalingar

på den västra delen förblev svenska medborgare. Sedan Finlands självständighet

år 1917, sträcker sig Tornedalen över Sveriges och Finlands gränser. I Tornedalen

har många olika kulturer möts: den svenska, finska, samiska och den tornedalska

kulturen. Tornedalen är alltså ett mångkulturellt område (ibid). Under slutet av

1800-talet började svenska statens diskriminering gentemot tornedalingarna, då

svenska staten ville försvenska området. Tornedalingarnas modersmål, meänkieli,

kom att förbjudas, och elever kunde exempelvis straffas om de talade sitt eget

modersmål i skolan. Med tiden kom dock Sveriges inställning gentemot

tornedalingar och deras språk att ändras, exempelvis kom läroböcker på finska att
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bli tillåten i skolan. Däremot visade det sig att finska skilja sig från

tornedalingarnas eget språk, meänkieli. Det var först år 1999 som meänkieli blev

ett erkänt nationellt minoritetsspråk i Sverige, och erkännandet innebär

exempelvis att tornedalingar har till till att använda sitt modersmål vid kontakt

med svenska myndigheter, men även föräldrar kan begära att få barnomsorg helt

eller delvis på meänkieli (ibid., s.93).

Avsnittet om judar i lärobok B inleds med att läsaren får veta att judar kommer

ursprungligen från Mellanöstern, och omkring 18 000 judar bor i Sverige idag.

Vidare skriver författarna till läroboken att gruppens samhörighet, i Sverige, inte

bygger på religionen, utan att judarnas samhörighet snarare är kopplad till deras

gemensamma historia, kultur och språk, eftersom många judar i Sverige inte lever

ett religiöst liv. Därefter redogör läroboken hur judar under 1600- och 1700-talet

utsattes för diskriminering från svenska staten, exempelvis genom reglerna i

“judereglementet” samt att judarna blev tvungna konvertera till kristendomen.

Läroboken redogör även för begreppet antisemitism, och hur judar inte bara i

Sverige blev diskriminerade och förtryckta, utan även i övriga världen. När pesten

på 1300-talet härjades i Europa, pekades judar ut som ansvariga för sjukdomens

spridande, och under nazisternas styre i Tyskland 1933-1955 mördades sex

miljoner judar (ibid., s.95). Läsaren får även veta, på begäran av Sverige, att

Tyskland och Österrike införde “judepass”, detta för att Sverige inte ville få in

främmande element bland sin befolkning. Under rubriken Språk och rättigheter

avslutnings, redogör läroboken för judarnas språk, jiddisch, vad som kännetecknar

den och att deras språk är en av fem nationella minoritetsspråk i Sverige (ibid.,

s.96).

Gällande romer står det att de ursprungligen kommer från Indien, och det är en

folkgrupp som inte är hetrogen, utan gruppen är uppdelade i mindre undergrupper

med egna kulturer och traditioner. Sedan mitten av 1990-talet har många romer

kommit till Sverige från forna Jugoslavien, men även EU-medborgarnas rätt till

frihet mellan medlemsländerna har lett till ökad romsk befolkning i Sverige.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
40



Avsnittet om romer fortsätter med att läsaren får veta att romer blev hänsynslöst

förföljda och förvisade av Europeiska länder, eftersom det fanns misstanke från

kyrkan att romerna var spioner för det muslimska osmanska riket (ibid., s.97).

Under nazisternas styre i Tyskland, ansågs gruppen romer som en lägre ras, och

hundratusentals romer mördades i koncentrationsläger under andra världskriget

1939-1945. Men det dröjde ända till 1981 innan dåvarande Västtyskland erkände

romska offer under Förintelsen. Vidare skriver författarna att det råder en felaktig

bild av att romer har “vandringen i blodet”, med avseende på romernas ständiga

förflyttningar i Sverige. I själva verket fanns det regler som förbjöd romerna att

stanna längre än tre veckor i samma kommun. Konsekvenserna av svenska statens

diskriminering gentemot gruppen romer innebar bland annat att romska barn inte

hade rätt till att gå i skolan, och att föräldrarna hade svårt få ett fast jobb.

Dessutom, tvingade svenska sten romer att sterilisera sig, för att förhindra att den

romska minoriteten växte (ibid., 98-99). Trots att romer, efter mycket kämpande,

fick rättigheter som rösträtt och rätt till utbildning 1959, fortsatte Sverige att

föröka få romerna överge sin kultur och sitt språk. I likhet med avsnittet om judar,

avslutas romernas presentation med ett avsnitt som behandlar romernas språk, och

språkets särställning i egenskap av nationellt minoritetsspråk. Avslutningsvis

påpekar läroboken att många svenska ord är inlånade från romskan (ibid., s.99)

3. I vilken utsträckning behandlas sverigefinnars, judars, romers,
samers respektive tornedalingarnas aktuella situation i Sverige?
Lärobok C ger inte läsaren någon information om samtliga minoriteternas aktuella

situation i Sverige. Däremot konstaterar läroboken hur många människor i

respektive grupp bor i Sverige (Lundberg & Olsson 2013, s.91-94). Inte heller

lärobok A skriver hur minoriteternas aktuella situation ser ut idag i Sverige, med

undantag för samerna. Under rubriken Nationella minoriteter (Friborg,

Holmlin-Nilsson, Isaksson & Linder 2014, ID:a858) får läsaren veta många samer

idag arbetar med renskötsel och fiske, samt att minoritetsgruppen samerna har en
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egen riksdag, Sametinget. Dessutom påpekar läroboken att samerna inte bara vill

bevara sitt språk och sin kultur, utan målet är att även föra den samiska kulturen

vidare till kommande generationer. Samernas aktuella situation behandlas i

samband med ett fördjupningsavsnitt, under rubriken Girjas sameby (ibid.,

ID:a7271), där läroboken redogör för processen och tvisten mellan svenska staten

och Girjas sameby.

Lärobok B ger en lång historisk bakgrund gällande romers situation i Sverige,

men deras aktuella situation i landet behandlas kortfattad; många romer vittnar än

idag om att de blir diskriminerade när de söker bostad och arbete (Wergel, Sahlin

& Hildingson 2019, s.99). Däremot får romska organisationer, genom

minoritetslagstiftningen, ekonomiskt bidrag, i syfte att bevara och utveckla den

romska kulturen (ibid.) I likhet med romer, har Sverige idag en skyldighet att

stödja verksamhet som söker bevara och utveckla den judiska kulturen och

språket (ibid., s.96). Vidare konstaterar läroboksförfattarna att antisemitismen i

Sverige har ökat under de senaste åren, exempelvis att många synogagor har

attackerats och nazistiska hakkors har målats på judiska skolor (ibid.)

Tornedalingars och sverigefinnar aktuella situation behandlas ur ett

språkperspektiv; att tornedalingar och sverigefinnar har rätt att få använda sitt eget

språk i kontakt med barn- och äldreomsorg samt myndigheterna (s.91-92). Även

samernas aktuella situation i Sverige behandlas ur ett språkperspektiv, exempelvis

att idag har alla samiska elever rätt att studera sitt modersmål i skolan (ibid., s.88).

Utöver språket, nämner läroboken att många samer idag försörjer sig på renskötsel

(ibid., s.87).
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10. Diskussion
Samtliga läroböcker som granskats nämner något om de fem nationella

minoriteterna, men skillnaden i omfattning är stor. I lärobok A och C beskrivs

minoriteterna på ett ytligt nivå, dessutom fokuserar dessa två läroböcker på att

berätta om nationella minoriteters språk och hur många som talar respektive

språk, en aspekt som faller under kursplanen för ämnet svenska. Utifrån analysen

av läroböckerna i denna studie, kan det konstateras att de grundläggande mål för

grundskolan inte uppnås efter att eleverna genomgått högstadiet, mot bakgrund av

den informationsbrist och den onyanserade bilden av minoriteterna som som finns

i läroböckerna. Alltså, det kan konstateras att två av tre granskande

samhällskunskaps läroböcker publicerade i enlighet med skrivningar i Lgr11 inte

motsvarar de mål och intentioner som finns i de gällande styrdokument. Studiens

resultat stämmer med tidigare resultat inom området, som behandlats under

kapitel 5. Alltså, läroböcker i samhällskunskap riktade mot högstadiet behandlar

Sveriges nationella minoriteter på en ytlig nivå, och att det råder ett ojämlikhet i

omfattning av minoriteterna i läroböckerna. Något som är tydligt i läroböckerna,

är att det skiljer sig mellan de olika minoritetsgrupperna i omfattning och i

framställandet av dem. Tornedalingar och sverigefinnar lyser med sin frånvaro.

Resultatet visar att minoriteterna sverigefinnar och tornedalingar främst ses som

språkliga minoriteter i de granskade läroböckerna, även om lärobok B ger en mer

historisk bakgrund. Detta konstaterar även Mattlar i sin studie (2014, s.40). Judar

och romer får något mer utrymme, men i jämförelse med samerna får även dessa

två minoriteter lite utrymme. I lärobok A exempelvis finns även ett

fördjupningsavsnitt om samerna. Kopplad till studiens andra frågeställning,

huruvida ett minns ett maktperspektivet i fråga om minoriteternas utrymme i

läroböcker, är det ingen tvekan om att så är fallet. Återigen är denna skillnad

särskilt påtagligt för lärobok A. Lärobok A fokuserar på att uppfylla centralt
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innehåll i kursplanen, men inte det som står i läroplanen. I kursplanen för

samhällskunskap i grundskolan, står det att eleverna ska få kunskap om “samernas

ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär

(Skolverket, 2011b).” Denna mening i kursplanen är alltså något som lärobok A

behandlat utförligt. Övriga nationella minoriteter behandlas däremot kortfattat och

där ligger fokuset på minoriteternas språk. Lärobok C behandlar samtliga

minoriteter kortfattad och på en ytligt nivå. Precis som Johnsson Harrie (2014,

s.54-55) och Mattlar (2014, s.39) påpekar, är en konsekvens av den bristfälliga

beskrivning av minoriteterna i läroböckerna, att eleverna inte förstår varför just

dessa fem minoriteter har särskilda rättigheter, jämfört med exempelvis arabiska.

Lärobok B däremot ger en mer utförlig information om varje enskild minoritet

som bättre svarar mot målet om att eleverna ska kunna förstå vad minoriteternas

särställning och rättigheter innebär, gentemot sina konkurrenter som exempelvis

lärobok A. Lärobok A uppfyller alltså inte kraven som finns i varken läroplanen

eller kursplanen för samhällskunskap 7-9 (undantag för samerna, där läroboken

behandlade gruppen samerna utförligt i flera sammanhang). Övriga minoriteterna

har fått en mening var, men där var det fokus på minoriteternas språk, vilket hör

till kursmålen för ämnet svenska. Författarna i lärobok B väjer inte för att beskriva

den svenska kolonisationspolitiken i norra delen av landet, med kulturella

tvångsåtgärder när det gäller minoriteternas språk. Svenska statens historiska

diskriminering och förtryckt gentemot samtliga fem nationella minoriteter lyser

dock med sin frånvaro i lärobok A och C.

Skolan är ett av samhällets många institutioner, och dominerande mönster som

finns i samhället, härskar även i skolan (Linde 2016, s.14). Alltså, innehållet i

läroplaner speglar förändringar i samhället och de rådande värden. Cleo

Cherryholmes, en läroplansteoretiker inom pragmatismen och som har ett

poststrukturalistiskt tänkande, menar att undervisningens mål är solidaritet och

mänsklig värdighet. Skolan som institution ska alltså verka som en tillåtande,

demokratisk och kritisk institution (ibid., s.36). Cherryholmes tankar kring
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undervisningens mål stämmer överens med den moraltänkande läroplanskoden;

som innebär bland annat att skolans uppgift är att förmedla ett demokratiskt

tänkande och skapa tolerans för multikulturalitet. Linde (2016, s.52) påpekar att i

skolans värld ligger betoningen på olika sociala kompetenser, såsom empati och

förmåga att leva i ett mångkulturellt samhälle. Men det som håller på att hända, är

att även om läroplansdebatten och skolpolitikens strävande riktad mot att fostra

den kommande demokratiska medborgaren sker löpande, sker detta genom att de

värden som samhället vill förmedla och förankra, fastställs centralt i

läroplansdokument och behandlas som ideologiska dogmer. Dessa värden blir

dock svåra att granska och diskuteras inte kritiskt av eleverna.

Det rådande senmoderna samhället präglas av postpolitik. Alltså, att det finns

politiska strider överallt, även inom utbildningsväsendet. Framförallt när det

gäller innehållet i skolans olika styrdokument. Läroplaner är politiskt

kompromissade dokument, det är alltså folkvalda politiker som bestämmer vad

som är legitim kunskap att förmedla till kommande generationer. Nuvarande

läroplanen, Lgr11, innehåller skrivningar som innebär att elever efter

genomgången grundskola ska besitta kunskaper om Sveriges fem nationella

minoriteter.

Bauman (1994, s.80-81) som parafraserar Arendt, skriver om hur judar har varit

ett “icke-nationellt element i en värld med befintliga nationer”. De moderna

nationens gränser var alltså för trånga för judar (och även övriga minoriteter för

den delen). Nationella staters perspektiv på nationellt folk var för snäv för

minoriteternas identitet. Minoriteterna i den moderna staten har alldeles egna

traditioner och sedvänjor. Precis på samma sätt som allting annat i det moderna

samhället, måste denna olikhet framställas, separeras och underbyggas med

rationella argument, administreras och övervakas (ibid., s.87). Denna separation

av de “icke-nationella folket” (ibid., s.80) och övervakandet är särskilt påtagligt

för judar, samer, tornedalingar, sverigefinnar och romer, exempelvis det faktum att

samtliga minoriteter varit begränsade i utförandet av sina sedvänjor och även
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förbjudits använda sitt modersmål i skolan. Judereglementet exempelvis

kontrollerade vilka orter i Sverige som judar fick bosätta sig, och de fick inte

heller gifta sig med icke-judar. Romer har blivit övervakade genom att de inte fick

bosätta sig i en kommun längre än tre veckor. Samer, tornedalingar och

sverigefinnar har förbjudits använda sig modersmål.

I takt med växande internationella och transnationella organisationer, såsom FN

och EU, har statens och det civila samhällets form och dynamik förändrats (Held

& McGrew 2003, s.29). 1990-talets olika typer av internationell rätt, som

exempelvis Europarådets Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter,

blivit inslag i det som benämns kosmopolitisk rätt. Stater kan alltså inte längre,

med tanke på en växande kosmopolitisk rätt, behandla sina medborgare som de

finner för gott (ibid., s.33). Beslut och händelser på global nivå får konsekvenser

på lokal nivå, och vice versa. Den snäva definitionen av nationell-folk som fanns

under det moderna samhället, har alltså i det senmoderna samhället utvidgats. Den

moderna staten som länge haft monopol gällande övervakandet av sina

medborgare, har i det senmoderna samhället förlorat sin suveränitet. I takt med

växande internationella och transnationella organ, har den senmoderna statens

definition av nationellt-folk tvingats utvidgas till att omfatta en mer hetrogen bild

av medborgare. I den moderna nationalstaten utövades vål från få framgångsrika

etniciteter mot en mängd mindre och olyckliga etniciteter, våldet utövades mot

dem som ville bli egna nationer, men aldrig blev det. Historien kom att skrivas av

segraren, och eftersom minoriteterna aldrig segrade, fick de inte heller chansen att

skriva sin egen historia. Den moderna nationalstatens seger gentemot

minoriteterna och utplåningen av deras kulturella identitet, kom att återberättas

som en upplyftande historia om framsteg och civilisering. Men, i takt med att

globaliseringen hela tiden undergräver nationalstaternas suveränitet, är det inte

längre möjligt för den senmoderna nationalstaten att tvångsassimilera sina etniska

minoriteter och utplåna deras särskilda identiteter (Bauman 2002, s.257). Politik
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med tvångsassimilering och förtryckandet av lokala traditioner och dialekter är

alltså inte längre ett lämpligt alternativ för dagens nationalstater (ibid., s.258).

Bauman menar att begreppet identitet har blivit en prisma genom vilken andra

aspekter av livet blir förstådda. Han exemplifierar med att kultur diskuteras utifrån

skillnader mellan grupper, samt att politiska processer allt mer teoretiseras kring

frågor om mänskliga rättigheter, alltså rättigheter till en särskild rättigheter

(Bauman 2002, s.171). För skolans del, märks detta tydligt genom exempelvis

skrivningar i olika styrdokument som ger elever rättighet till undervisning på

deras modersmål, barnomsorg ska i den kommunen kunnas erbjudas på

barnets/föräldrarnas modersmål.

Resultatet av föreliggande studie är i linje med tidigare forskning inom området,

som presenterats under kapitel 5. Resultatet i denna studie visar att det har skett

nästintill ingen förändring av läroböckernas innehåll gällande Sveriges fem

nationella minoriteter sedan de tidigare studierna genomfördes. Skolverkets

rapport I enlighet med skolans värdegrund? som publicerades 2006, fann att

majoriteten av de granskade läroböckerna behandlar de nationella minoriteterna

kortfattad, vilket är fallet även i denna studie, där två av tre läroböckerna har

kortfattad information om minoriteterna. Som en konsekvens av den bristande

presentationen om minoriteterna i samhällskunskaps läroböcker kan det bli, precis

som Mattlar (2014, s.47) och Johnsson Harrie (2016, s.54-55) påpekar, obegripligt

för eleverna om varför just dessa minoriteter har särskilda rättigheter och en

särskild ställning i Sverige. Vidare har föreliggande studie funnit att de granskade

läroböckerna inte ger lika mycket utrymme till samtliga minoriteterna rent

kvantitativt, där samer och romer får mest utrymme och sverigefinnar respektive

tornedalingar får minst utrymme. Även detta är i linje med tidigare forskning, i

såväl Rundbloms som Forslunds  undersökningar har det funnits ett

maktförhållande mellan de fem nationella minoriteterna gällande kvantitet och

deras närvaro i de granskade läroböckerna. I deras undersökningar beskrivs samer

och romer mer utförligt jämfört med sverigefinnar och tornedalingar. Även Spjuts
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studie (2020) konstaterar att de granskade läroböckerna ger mer utrymme till

samer och romer jämfört med övriga minoriteterna, och där sverigefinnar får

minst utrymme. Vidare har även Johnsson Harries studie (2016) funnit liknande

resultat, Sveriges fem nationella minoriteter får inte lika mycket utrymme rent

kvantitativt.
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11. Slutord
Som läsare av denna studie är det viktigt att tänka på två aspekter; först och främst

bör man ha i åtanke att det är svårt att hitta och utveckla data som går att

generalisera. De läroböcker som utgjort studieobjekt i föreliggande studie är

endast några exempel av läroböcker som finns ute i skolorna. För det andra, trots

att läroboken har behållit sin starka plats i skolan, är det många lärare som

använder sig av kompletterande material, såsom artiklar och filmer. Precis som

Selander (1988, s.11) påpekar är läroboken bara en av flera möjliga former för hur

ett pedagogiskt innehåll kan gestaltas i skolan. Det hade varit på sin plats att även

göra en mindre intervjustudie med lärare om hur de går tillväga när läroboken har

bristfärdig information om ett ämnesområde. Hur lärare resonerar kring Sveriges

fem nationella minoriteter i sin undervisning, utifrån skrivelserna i Lgr11, är en

viktigt aspekt att undersöka. Läroplanen, som är ett politiskt dokument (Linde

2016, s.155), och som ska ligga till grund för lärarnas undervisning, kan endast

sätta ramar som varje enskild lärare måste förhålla sig till. Med dessa ramar, är det

sedan i praktiken den enskilde lärarens tolkning av vad som anses vara viktigt

innehåll i undervisningen. Till sin hjälp har läraren en lärobok, och trots att

digitaliseringen har tagit sig in i klassrummet, används läroböcker fortfarande

flitigt. Ensidiga läroböcker riskerar skapa en känsla av orättvis särbehandling och

kan osynliggöra vissa minoritetsgrupper. En lärobok, även om den inte granskas

av staten, är en form av operationalisering av läroplanen. Med detta sagt, är det få

lärare som bedriver sin undervisning enbart med hjälp av läroboken, utan

undervisningen bedrivs med hjälp av olika läromedel och material som

kompletterar varandra. Detta innebär att även om en del läroböcker saknar

information om nationella minoriteter, innebär det inte att eleverna inte får

information och kunskap på annat håll. Samhällskunskapsämnet är ett skolämne

som är relativt svagt strukturerad, och i sådana ämnen har läroboken en mindre

dominerande roll som i exempelvis naturorienterade ämnen. Inom ämnen som

samhällskunskap, används fler olika typer av läromedel i undervisningen, vilket
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innebär att de olika läromedlen kompletterar varandra. Därmed är det liten risk att

undervisningen saknar fullständigt information eller blir alltför ensidigt (Englund

2006, s.7).

Föreliggande studie har även som ambition att förse lärare, såväl nya som redan

verksamma lärare, med kunskap och redskap som mina blivande kollegor kan

utnyttja. Som Ammert (2011, s.17) påpekar, har läroböcker en fortsatt central roll

i undervisningen. Det förekommer emellertid ingen kontrollerad, kontinuerlig

granskning av läromedel som används i skolan, eftersom den statliga

granskningen upphörde 1991. Detta innebär att läraren själv måste avgöra vilka

läromedel som är relevanta och lämpliga, och för detta krävs det kunskap om hur

man kan ta sig an en sådan uppgift (ibid.). Det som föreliggande studie även söker

upplysa läsaren om, är att tänka på hur nationella minoriteter framställs, inte

enbart om de framställs eller inte. För precis som Boréus (2015, s.164) skriver, har

språkanvändningen och andra sociala praktiker betydelse för meningsskapande,

detta eftersom innebörden av att exempelvis vara en bonde skapas inte blott

genom att personen arbetar inom jordbruket, utan också genom hur vi, samhället,

talar och skriver om bonden, samt hur denne framställs och avbildas.

Som läsare bör man ha i åtanke att granskningen omfattar endast ett fåtal

läroböcker, och att det därmed inte går att generalisera resultaten till att gälla alla

läroböcker inom samhällsvetenskap. Det här ämnet kräver vidare forskning;

undersökningar som analyserar flera läroböcker för att få en bredare uppfattning

om hur olika läroböcker som finns på marknaden framställer minoriteterna hade

varit önskvärt. Dessutom, precis som Englund (2006, s.7) påpekar, använder

samhällskunskapslärare diverse typer av läromedel i sin undervisning, vilket

innebär att det krävs mer forskning kring de olika kompletteringsmaterial som

samhällskunskapslärarna använder sig av, och undersöka deras innehåll gällande

Sveriges fem nationella minoriteter. I takt med ökad digitalisering inom skolans

värld, tillkommer även nya typer av läromedel, digitala läroböcker exempelvis

brukar även innehålla rörliga bilder och kortare videoklipps, som ger andra

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
50



möjligheter för elevernas kunskapsinhämtning kring minoriteterna, men även nya

objekt att studera ur ett forskningsperspektiv.
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Bilagor

Bilaga 1

Bilaga 2
Tabell över antal bilder

Lärobok Antal bilder per minoritetsgrupp

Samhällskunskap B 7-9 Samer: 1 bild på sameflaggan, 1 bild
på renskötsel
Sverigefinnar: 0 bilder
Tornedalingar: 1 bild på Torneälv
Judar: 1 bild från Chanukka firande i
Malmö,
Romer: 1 bild på romskt tältläger i
Sverige, samt 1 bild på Rosa Taikon

SOL Nova 7, digital Samer: 6 bilder relaterade till samerna
i olika sammanhang.
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Sverigefinnar: 1 bild på två män i
samband med svedjebruk, samt 1 bild
på finska krigsbarn i Stockholm 1944.
Tornedalingar: 1 bild på en skolklass i
Tornedalen.
Judar: 1 bild på Aaron Isaac samt 1
bild på en kycklingsoppa.
Romer: 1 bild på flaggan, 1 bild på
Rosa Taikon.

Samhällskunskap 7-9, digital Samer: 1 bild på Sofia Jannok, 1 bild
på sameflaggan
Sverigefinnar: 0 bilder
Tornedalingar: 0 bilder
Judar: 0 bilder
Romer: 0 bilder
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