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Varför en publikation om läromedel och varför 
döpa den efter Pippi Långstrump? 

Ria Heilä-Ylikallio & Anna Slotte-Lüttge  

 

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f. och modersmålsdidaktikerna 
vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet har ett långvarigt och gott samarbete 
som bland annat resulterat i flera medlemspublikationer. Den här publikationen 
har läromedel i modersmål och litteratur som övergripande tema. Att granska 
och dryfta läromedel kändes aktuellt åren 2011 och 2012 i lärarutbildningen av 
olika orsaker som vi översiktligt återger i det följande.  

De siffror över modersmålslärares användning av läromedel som presenterades 
av Jan Hellgren år 2011 i utvärderingen av elevers prestationer i modersmål och 
litteratur i åk 9 väckte vårt intresse. Enligt Hellgren väljer 42 % av 
modersmålslärarna i svenskspråkiga skolor att inte använda någon lärobok 
(använder läroböcker ”inte alls eller väldigt lite”), medan motsvarande siffra i de 
finskspråkiga skolorna är 4 %. Vi behövde alltså veta mer om detta. Hur 
resonerar våra modersmålslärare då de väljer bort läroboken? Utbudet, eller det 
smalare utbudet, på svenskspråkiga läroböcker överlag aktualiserades också i 
samband med rapporteringen av den senaste PISA- undersökningen. Vidare hade 
Utbildningsstyrelsen via Erik Geber år 2011 tagit fram ny information om 
läromedel i rapporten Läromedelssituationen våren 2010 för de finlandssvenska 
grundskolorna och gymnasierna. På finskt håll i landet valde även Äidinkielen 
Opetustieteen Seura att ägna sin årsskrift 2012 åt läromedelsforskning. I skriften 
aktualiserar ordförande och professor Katri Karasma lärarstuderandenas viktiga 
roll som läromedelsforskare. År 2012 fusionerades våra två största 
finlandssvenska läromedelsförlag till Schildts & Söderströms, vilket väckte 
diskussion i medierna. En sammanslagning av läromedelsförlagen föreslogs 
redan i den utvärdering av läromedel som Staffan Selander rapporterade år 2006 
för Svenska kulturfondens räkning. Vasabladet hade en längre serie under år 
2012 där läromedel presenterades och granskades ur olika synvinklar av 
dåvarande kulturchef Bertel Nygård. Vi samarbetade även med honom i 
rapporteringen och till exempel Heta Pentsinen som skrivit sin avhandling pro 
gradu om ett läromedel i litteraturundervisning fick även möjlighet att presentera 
sin undersökning i Vasabladet. 

Då denna publikation planerades 2012 fanns det alltså många tecken på att 
läromedel på ett eller annat sätt var aktuella i samhället och det kändes riktigt för 
oss modersmålsdaktiker vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet att speciellt 
rikta lärarstuderandenas intresse mot kritisk granskning av läromedel och annan 
läromedelsforskning. Arbetet med denna publikation sammanföll därtill med 
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utgivningen av nya svenskspråkiga läroböcker i modersmål och litteratur, vilket 
förstås inte händer varje år: Boken Ordval Ask, som kom ut 2011 kompletterades 
våren 2012 med Ordval Embla och strax efter att den första versionen av 
artiklarna för denna publikation var skrivna utkom Logga in. Samtliga har 
årskurserna 7–9 som målgrupp. 

Det är uttryckligen lärarstuderande som bidragit med texter och analyser i den 
här publikationen. De allra flesta av skribenterna var blivande ämneslärare i 
modersmål och litteratur, som gjorde sina pedagogiska studier för lärare i Vasa 
och/eller Helsingfors vårterminen 2012. Även klasslärarstuderande med 
modersmål och litteratur som biämne samt en doktorand med speciellt intresse 
för läromedel i grammatik medverkar. Bidragen är skrivna inom ramen för 
fackuppsatser i modersmålets didaktik och seminarierna leddes av 
akademilektor, docent Anna Slotte-Lüttge som också är publikationens 
huvudredaktör. 

Anna Slotte-Lüttge har även ett eget intresse för läromedelsforskning, explicit 
mot läromedel i användning. Hon samarbetar bland annat med professor Liisa 
Tainio vid Helsingfors universitet inom ramen för forskningsprojektet, Textmix, 
där även lektor Tom Wikman medverkar. Wikman disputerade år 2004 med en 
avhandling om jakten på den goda läroboken, och hans forskning har lämnat 
spår i många av kapitlen i den här publikationen. Publikationens andra redaktör, 
professor Ria Heilä-Ylikallio, ägnar sig inte direkt åt läromedelsforskning men 
däremot har hon en långvarig erfarenhet av att vara läromedelsförfattare; sedan 
år 2004 har Heilä-Ylikallio tillsammans med tre författarkolleger gett ut 
sammanlagt fem läroböcker, inklusive lärarhandledningar, i serien 
Litteraturboken för årskurs 1–6.  Illustrationerna i denna publikation är gjorda av 
Tintin Rosvik, en ung konstnär och abiturient vid Vasa övningsskola. 

I publikationen dryftas läromedel i modersmål och litteratur ur olika perspektiv. 
De tretton texterna är indelade i två delar, där analyser av existerande läromedel 
i modersmål och litteratur står i fokus i den första delen, medan lärares, elevers 
och läromedelsförfattares synpunkter på läromedel inom ämnet ges utrymme i 
den senare delen. Vidare har läroplanerna en synlig roll i publikationen i och 
med att många av skribenterna också intresserar sig för hur innehållet i 
läromedel svarar mot läroplanen. Studentexamen syns också i analyserna av 
gymnasiestuderandes syn på läromedel som kommer fram via fokus-
gruppintervjuer. 

Läromedel, både nyutkomna och något äldre, utgör också underlag för analyser i 
publikationer. Här granskas läromedel avsedda för elever åk 1 till och med 
gymnasiet. Även illustrationerna i läromedlen analyseras. Läromedel kan 
definieras på olika sätt, till exempel som en resurs för lärande och undervisning, 
med hänvisning till denna publikation och Nationalencyklopedin. Det som 
kännetecknar läromedlen i den här publikationen är, att de för det allra mesta 
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handlar om traditionella pappersböcker. Digitala läromedel är nästan helt 
osynliga i publikationen. De nämns egentligen endast i Birgitta Fagerholms 
kapitel om gymnasiestuderandes tankar om läromedel, och då uttrycker 
åtminstone en av eleverna en viss kritik mot digitala medier. Att beskriva och 
definiera läromedel, andra kunskapskällor, pappersböcker, rutiga häften eller 
digitala resurser kan leda till överraskande stora pedagogiska frågor, vilket också 
framgår i publikationen. Till exempel Fagerholm skriver att ett 
livskunskapsämne inte kan stängas in i ett format om det skall leva och ge rum 
för kreativitet och gränsöverskridning. 

Multimodala perspektiv skrivs tydligt fram i publikationen. Skribenterna 
hänvisar till läroplansgrunderna i sina kommentarer om synen på ett vidgat 
textbegrepp i modersmålsundervisningen. Så ägnas också bilderna och 
illustrationerna intresse i publikationen. Bilder och karaktärer i läromedel 
granskas också ur ett genusperspektiv och Hanna Vilén finner, i det läromedel 
hon undersökt, rätt traditionella genusmönster. I sin analys saknar Vilén 
karaktärer med utländskt utseende och utländska namn. Kommentarerna är 
viktiga inte minst med tanke på att läromedlen är de enda böcker som många av 
eleverna någonsin har eller kommer att ha läst (med hänvisning till Ammert, 
2011). 

I publikationen görs också jämförelser med finska läromedel, till exempel 
jämförs böckerna Lentävä lause och Ordval Ask och Ordval Embla för 
årskurserna 7–9. Maria Andersson identifierar i sin analys av kultursyn och 
kulturforstran att nordisk kultur är föga förvånande betydligt mindre 
representerad i det finska läromedlet än i de svenska. Men ett undantag fanns: 
Pippi figurerar på bild i alla granskade böcker, såväl de svenska som den finska. 
Detta tyckte vi var en så skojig iakttagelse att vi valde att namnge publikationen 
efter Pippi. Pippi på läromedel i modersmål och litteratur fick den heta. Att 
läromedel egentligen sedan kan vara vad som helst, det vill säga bestå av det 
undervisningsmaterial läraren och eleverna kommer överens om – enligt 
forskaren Niklas Ammert – passar också in på Pippi. För henne har allt alltid 
varit möjligt, tänker vi, och menar att nästan vad som helst kan bli vad som helst 
bara man anstränger sig lite och har fantasi. Att ”ha pippi på något” 
kännetecknar också en forskares perspektiv på låt oss säga läromedel, att 
egentligen veta väldigt mycket om väldigt lite. Hoppas du kära läsare hittar både 
inspiration och kritiska funderingar i publikationen. 
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Kultur- och identitetsfostran i modersmål och 
litteratur 

Integrering av temaområdet ”Kulturell identitet och 
internationalism” i finska och finlandssvenska 
läromedel 

Maria Andersson 
 

I den finländska grundskolan utgör Modersmål och litteratur ett mycket centralt 
läroämne, både i en instrumentell, fostrande och identitetsskapande mening 
(Utbildningsstyrelsen 2011, 15). Detta blir framträdande i Grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 (Utbildningsstyrelsen 
2004, 44) där ämnet Modersmål och litteratur (Svenska som modersmål), 
presenteras som ”ett livskunskapsämne och ett centralt färdighets-, kunskaps- 
och kulturämne” med hjälp av vilket eleverna ska utvecklas till språkligt 
självsäkra, reflekterande och aktiva samhällsmedborgare. Därtill framhävs det 
att modersmålet ska ”stärka den personliga och kulturella identiteten”. 
Motsvarande ämnessyn framträder också i beskrivningen av Finska som 
modersmål (Suomi äidinkielenä1), enligt vilken undervisningen ska bygga på 
”elevens språkliga och kulturella färdigheter och erbjuda möjligheter till 
mångsidig kommunikation, läsning och skrivning med vars hjälp eleven bygger 
upp sin identitet och självkänsla”2 (Utbildningsstyrelsen 2004, 57). Både 
läroplanen för svenska och för finska som modersmål förmedlar med andra ord 
en liknande bred och omfattande ämnessyn på modersmål och litteratur. 
Svenskan och finskan utgör dock två vitt skilda språk med olika kulturtraditioner 
vilket synliggörs i de två separata läroplanerna. Den svenska läroplanen tar fram 
för allt fasta på den finlandssvenska och nordiska kulturen medan den finska i 
högre grad lyfter fram det finska språket och kulturarvet. Detta innebär att 
modersmål och litteratur i svensk- och finskspråkiga skolor, innehållsmässigt 
skiljer sig åt, vad gäller kulturell och identitetsbyggande fostran.  

Trots modersmålets identitetsskapande tyngdpunkt är identitets- och 
kulturfostran ingalunda ett område som kan avgränsas till enbart läroämnet 
modersmål och litteratur. Tvärtom framgår det tydligt i avsnittet ”Integrering 
och temaområden” i läroplanens allmänna del, att Kulturell identitet och 

                                                            
1 I denna studie citerar jag den svenska översättningen av läroplanen för Finska som 
modersmål i den löpande texten medan de finska citaten återges i form av fotnoter.  
2 ”Opetuksen tulee perustua myös oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin taitoihin ja 
kokemuksiin ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen viestintään, lukemiseen ja 
kirjoittamiseen, joiden avulla oppilas rakentaa identiteettiään ja itsetuntoaan” 
(Opetushallitus 2004, 46).  



 
10 

internationalism3 är ett temaområde som ska integreras i flera läroämnen i 
grundskolan. Sammanlagd presenterar läroplanen för den grundläggande 
utbildningen sju dylika temaområden4. Under varje temaområde anges, i 
punktform, områdets centrala innehåll och målsättningar vars syfte är att 
integreras i flera läroämnen för att svara på ”de utmaningar som möter eleven i 
dagens samhälle” (Utbildningsstyrelsen 2004, 36).  Kulturell identitet och 
internationalism utgör således det andra temaområdet i läroplanen med bland 
annat ”den egna kulturen, hembygdens kultur, det finländska, det nordiska, och 
det europeiska” samt ”andra kulturer och kulturell mångfald” som centralt 
innehåll. Temaområdets övergripande målsättningar hänger samman med att 
eleven ska lära känna och uppskatta sin egen kultur och kulturidentitet i en 
kontext, men också ”bekanta sig med andra kulturer och livsåskådningar” för att 
”få beredskap att fungera i ett mångkulturellt samhälle och i internationellt 
samarbete”.  (Utbildningsstyrelsen 2004, 37).   

 

Om studien  
I denna studie granskar jag modersmålets identitetsskapande funktion utifrån 
både den ämnesspecifika läroplanen och utifrån temaområdet Kulturell identitet 
och internationalism. Studiens syfte är att jämföra framställningen och 
integreringen av temaområdet kulturell identitet och internationalism i 
finlandssvenska och finska läromedel i modersmål och litteratur för årskurs 7–9. 
Genom en jämförande läroplans- och läromedelsgranskning eftersträvar jag att 
synliggöra eventuella olikheter i kultur- och identitetsfostran i den finska och 
finlandssvenska modersmålsundervisningen. Läroplansgranskningen är en 
jämförande studie med fokus på kultur och läromedelsgranskningen sker i form 
av en kartläggning av bildanvändningen. Centrala frågeställningar för min studie 
är således: 

 

Vilken identitets- och kultursyn förmedlas i modersmål och litteratur?  

Hur synliggörs kultursynen och kulturell identitet läromedlets bildurval? 

 

Som material för studien ligger nyutkomna läroboksserier i modersmål och 
litteratur för årskurs 7–9. Det svenska materialet består av Söderströms förlags 
böcker Ordval Ask, Handbok i modersmål och litteratur för åk 7–9 (Björkqvist, 

                                                            
3 I den finska läroplanen benämns det andra temaområdet Kultturi-identiteetti ja 
kansainvälisyys. (Opetushallitus 2004, 28–39) 
4 De sju temaområdena: 1) Att växa som människa, 2) Kulturell identitet och 
internationalism, 3) Kommunikation och mediekunskap, 4) Deltagande, demokrati och 
entreprenörskap, 5) Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling, 6) Trygghet och 
trafikkunskap samt 7) Människan och teknologin 
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Palmén & Sund 2009) och Ordval Embla, Handbok i modersmål och litteratur 
för åk 7–9 (Björkqvist & Sund 2012) och det finska materialet av förlaget Editas 
serie Lentävä Lause, Äidinkieli ja kirjallisuus 7 (Joenpelto, Tainio & Vahala 
2008), Lentävä Lause, Äidinkieli ja kirjallisuus 8 (ibid. 2010a) och Lentävä 
Lause, Äidinkieli ja kirjallisuus 9 (ibid. 2010b). Valet av dessa läroböcker i 
modersmål och litteratur grundar sig på att både Editas Lentävä Lause-serie och 
Söderströms Ordval Ask5, i utbildningsstyrelsens rapport Läromedelssituationen 
våren 2010 för de finlandssvenska grundskolorna och gymnasierna 
(Utbildningsstyrelsen 2011, 20–23) omnämns som exempel på nya läromedel 
med en modern framtoning.  

Innan jag går in på skillnaderna i identitets- och kulturfostran mellan den 
svenska och finska modersmålsundervisningen i Finland diskuterar jag 
läromedelsgranskning på ett mer allmänt plan för att sedan granska skillnader i 
läroplanen för svenska och finska som modersmål. Efter läroplansjämförelsen 
går jag in på läroplansgranskningen och avslutar studien med en 
sammanfattande diskussion. 
 

Perspektiv på läromedelsgranskning  
Användning av läromedel utgör idag en central del av undervisningen i olika 
stadier och olika ämnen. Läroböckerna har med andra ord fortsättningsvis en 
dominerande ställning i undervisningen trots att det med tiden, i och med en 
medierad skolvardag, blivit allt vanligare med användning av alternativa 
kunskapskällor. Ett ökat kunskapsflöde har också gjort att synen på läromedel 
förändrats, från att ha betraktats som ett rättesnöre till att behandlas mer som en 
referens (Ammert 2011, 26). Att läroboken trots detta fyller en viktig funktion i 
både undervisningen och samhället är något som Niklas Ammert (2011) 
konstaterar i artikeln ”Om läromedel och studiet av dem”. Ammert presenterar i 
artikeln olika analytiska perspektiv att närma sig läromedel på och beskriver mer 
ingående ett strukturellt och funktionellt läroboksperspektiv. Ur strukturellt 
läroboksperspektiv fokuserar forskaren på olika faktorer som inverkat på 
läromedlets tillkomst, exempelvis i form av ”styrdokument, marknadskrav, 
politiskt klimat, vetenskapliga rön och paradigm” (2011, 29). Enligt detta 
perspektiv formas läroboken således i en viss kontext och utifrån 
omkringliggande krav som läroboksförfattaren måste ta i beaktande för att boken 
ska sälja. Kontextens relevans för läromedlets tillblivelse konkretiserar Ammert 
genom att beskriva hur exempelvis Sovjetstaten använde historieundervisningen 
för att styra invånarnas människosyn och politiska uppfattning (2011, 30).  

Ur ett funktionellt perspektiv fokuserar forskaren i sin tur på vad läromedlet 
förmedlar. Utifrån detta perspektiv utgår man från att läroböckerna bidrar till 
undervisningens socialiseringsprocess genom att med bild och kunskapsurval, 

                                                            
5 Ordval Embla utkom 2012 och fanns således inte med när undersökningen gjordes. 
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förmedla en viss bild av samhället. Detta påverkar och formar i sin tur elevens 
identitet, människo- och kultursyn samt förhållande till makthavarna och staten 
(2011, 33–37). Det som ur både ett strukturellt och funktionellt perspektiv gör 
läromedelsgranskning relevant, är att en läromedelsanalys avslöjar 
underliggande tendenser i samhället.  

I denna studie tillämpas huvudsakligen ett funktionellt perspektiv eftersom jag 
utgår från att läromedlen förmedlar en viss kultursyn och därmed bidrar till 
elevens identitets- och kulturfostran. I min studie fokuserar jag dock inte på 
textinnehållet utan på i vilken mån bildurvalet representerar läroplanens mål för 
identitets- och kulturfostran. I och med att jag jämför läroboken med ett 
bakomliggande krav som läroplanen kan undersökningen också delvis 
kategoriseras som strukturell. För att kunna jämföra läroböckerna med 
styrdokumentet undersöker jag inledningsvis vilken identitets- och kultursyn 
som i läroplanen för modersmål och litteratur på svenska och finska förmedlar.   
 

Identitets- och kulturfostran i läroplanerna 
Ämnet modersmål och litteratur har, som nämnts i det inledande kapitlet, ett 
omfattande innehåll och en viktig identitets- och kulturfostrande funktion både 
på svenska och finska. Men hur ser de faktiska formuleringarna ut i läroplanen 
för årskurs 7–9 och hur skiljer sig mål och innehåll för svenska och finska som 
modersmål?   

I både läroplanerna för finska och svenska som modersmål är strukturen den 
samma med motsvarande övergripande mål och innehåll enligt tematisk 
rubricering. För undersökning av kultur och identitet återfinns de mest 
intressanta punkterna för både mål och centralt innehåll, under rubriken ”Språk, 
litteratur och kultur” i läroplanen för svenska som modersmål. I läroplanen för 
finska som modersmål rubriceras motsvarande tema ”Elevens förhållande till 
språket, litteraturen och kulturen fördjupas”6 under mål och ”Förhållandet till 
litteraturen, språket och kulturen”7 under centralt innehåll. Under mål listar både 
den svenska och finska läroplanen sex stycken målsättningar, medan antalet 
punkter under centralt innehåll skiljer sig åt, med tolv punkter i den svenska och 
tio i den finska.  

De sex målsättningarna under ”Språk, litteratur och kultur” 
(Utbildningsstyrelsen 2004, 53) för svenska som modersmål lägger, inte helt 
oväntat, särskild vikt vid det svenska språket och ”dess struktur och grammatik, 
varieteter och utveckling”. Utöver att öka elevernas respekt för språklig variation 
inom svenskan, framhäver också läroplanen att eleverna i modersmål och 
litteratur ska utveckla ”språklig tolerans” i allmänhet och också bekanta sig med 
                                                            
6 ”Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee” 
(Opetushallitus 2004, 54) 
7 Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin” (Opetushallitus 2004, 55) 
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”olika kulturer genom litteratur, teater och andra medier”. Detta ska särskilt 
uppnås genom att läsa skönlitteratur från ”Finland, Norden och andra länder”.   

Under ”Elevens förhållande till språket, litteraturen och kulturen fördjupas” 
(Utbildningsstyrelsen 2004, 65) i läroplanen för finska som modersmål, 
framhävs i sin tur det finska språket och dess ”struktur, varieteter och 
förändring”8. Också här framkommer det att eleven i modersmålsundervisningen 
ska ”utveckla tolerans gentemot språklig variation och olika språk”9 och därtill 
vidga elevens syn på olika kulturer. En fördjupad kultursyn ska eleverna bland 
annat få genom att ”fördjupa sin litteraturkännedom och lära sig om olika skeden 
i den finländska skönlitteraturen och om olika länders klassiker”10.  

I målsättningarna för temat ”Språk, litteratur och kultur” framhävs med andra 
ord, i både läroplanen för svenska och finska som modersmål, kunskapen om det 
egna modersmålet och toleransen till andra språk och kulturer. Det som skiljer 
målsättningarna åt är den svenska läroplanens betoning av läsning av nordisk 
skönlitteratur som överhuvudtaget inte omnämns i den finska läroplanen. 

Under centralt innehåll för ”Språk, litteratur och kultur” (i finska som 
modersmål: ”Förhållandet till litteraturen, språket och kulturen”) återfinns 
tydligare skillnader mellan svenska och finska som modersmål än under 
målsättningarna. Vad gäller likheter mellan läroplanerna kan dock åter själva 
kunskapen om modersmålet, om språkliga varieteter och genremedvetenhet, 
lyftas fram som centrala. Skillnaderna blir i sin tur påtagliga i hur specifika 
språkligt kulturella fenomen omnämns. I läroplanen för svenska som modersmål 
klassar jag tre kulturrelaterade punkter som speciellt intressanta för min 
jämförelse. Förenande för dessa punkter är att de alla lyfter fram den nordiska 
eller specifikt finlandssvenska kulturen som centralt innehåll i modersmål och 
litteratur. Innehållsmässigt betonar läroplanen bland annat att eleven ska få 
grundläggande kunskap om ”den språkliga situationen i Finland och Norden 
samt i ett globalt, demokratiskt perspektiv”, att eleven ska läsa skönlitteratur från 
”Finland, Norden och andra länder” och dessutom ”läsa och bearbeta nordiska 
myter och sagor och centrala verk inom finlandssvensk litteratur” 
(Utbildningsstyrelsen 2004, 56).  

I läroplanen för finska som modersmål, kan de tre svenska punkterna med fokus 
på nordisk och finlandssvensk kultur, finna sin motsvarighet i specifika 
hänvisningar till den finska kulturen. I den finska läroplanen 
(Utbildningsstyrelsen 2004, 66) framhävs det att eleven ska få ”grundläggande 
kunskap om språksituationen både i Finland och i världen” och att 
undervisningen i modersmål och litteratur ska ge en ”grund för litterär 
allmänbildning: att få kunskap om viktiga verk och om deras författare och om 

                                                            
8 ”…sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta” (Opetushallitus 2004, 54) 
9 ”kasvaa suvaitsevaiseksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan.” (Opetushallitus 2004, 54)  
10 ”hänen kirjallisuudentuntemuksensa syvenee, ja hän oppii tuntemaan Suomen 
kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden klassikkoja” (Opetushallitus 2004, 54) 



 
14 

Kalevala, den folkliga traditionen och de centrala epokerna i finländsk 
litteratur”11.  

I en jämförelse mellan innehållet i den svenska och finska 
modersmålsundervisningen kan man åter, likt gällande målen, konstatera att den 
svenska läroplanen starkt lyfter fram den nordiska aspekten och Finland som en 
del av Norden, medan den finska poängterar finsk kultur, utan att nämna 
Norden. I läroplanen för svenska som modersmål framstår således både den 
finlandssvenska och finska kulturen som delar av en nordisk kultur. Läroplanen 
nämner också specifikt att eleven ska få kännedom om både finsk, 
finlandssvensk och nordisk litteratur samt om litteratur från ”andra länder”. I 
läroplanen för finska som modersmål nämns visserligen (som ovan citerat) att 
eleven ska känna till språksituationen i Finland och världen, vilket både kan 
tänkas omfatta det finlandssvenska och nordiska, men själva begreppen svenska, 
finlandssvenskhet eller Norden förekommer inte. Framom att se Finland som en 
del av Norden, presenterar läroplanen i finska som modersmål i högre grad 
Finland som en ”del av världen”.  

 

En granskning av kultursynen i läroplanerna för svenska och finska som 
modersmål visar att det finns skillnader i identitets- och kulturfostran i finska 
och svenska skolor i Finland. Den svenska modersmålsundervisningen fostrar 
till en finlandssvensk och nordisk kultur med ett nordiskt kulturarv medan den 
finska fostrar till en finsk kultur och ett finskt kulturarv. Den stora skillnaden i 
identitets- och kulturfostran blir därmed synen på Finland och finländsk identitet 
som antingen en del av Norden och en nordisk identitet eller som en bärande 
helhet i växelverkan med övriga världen.    

Trots dessa skillnader i ämnesbeskrivningen av modersmål och litteratur är 
grundskolans läroplan i övrigt så gott som enstämmig på svenska och finska. 
Detta innebär att också temaområdena är väldigt lika i den finska och svenska 
läroplanen. Den enda skillnaden mellan läroplanerna vad gäller temaområdet 
”Kulturell identitet och internationalism” är att den svenska, utöver en finsk, 
europeisk och nordisk kultur, dessutom nämner ”finlandssvensk” kultur. 
Formuleringen av målsättningarna för temaområdet är dock närmast identisk, 
nämligen att eleven ska lära sig betrakta ”den finska kulturidentiteten som en del 
av en specifikt finsk, nordisk och europeisk kultur12” (Utbildningsstyrelsen 
2004, 37). Utifrån jämförelsen mellan läroplanerna i svenska och finska som 
modersmål ovan, kan man konstatera att modersmålet integrerar temaområdet i 
aningen olika utsträckning på svenska och finska. De största skillnaderna kan 
konstateras i framställningen av den ”egna” kulturidentiteten medan båda 
                                                            
11 ”perustiedot Suomen ja maailman kielitilanteesta…”  och ”kirjallisen yleissivistyksen 
pohjan luomista: tietoa keskeisistä teoksista ja niiden kirjoittajista sekä Kalevalasta, 
kansanperinteestä ja Suomen kirjallisuuden päävaiheista” (Opetushallitus 2004, 55) 
12 ”näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja 
eurooppalaista kulttuuria” (Opetushallitus 2004, 39) 
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läroplanerna starkt framhäver förståelsen för och kunskapen om andra kulturer 
och språk. Enligt både läroplanen för svenska och finska som modermål har 
således modersmålet ett stort ansvar för fostran till ”internationalism” och 
respekt för övriga kulturer.  
 

Från läroplan till läromedel  
Som Niklas Ammert (2011, 31) konstaterar i artikeln ”Om läroböcker och 
studiet av dem” har bokförlagen av bland annat rent marknadsmässiga skäl ett 
stort intresse att uppfylla läroplanens krav. Därmed kan man anta att 
läroböckerna i modersmål och litteratur eftersträvar att, som läroplanen påtalar, 
förmedla en mångsidig kultursyn så att eleven inte bara utvecklar sin egen 
kulturella identitet utan också möter andra kulturer i modersmålsundervisningen. 
Något som styrdokumenten däremot inte ger några exakta direktiv för är hur 
detta ska göras i praktiken. Det är således upp till läromedelsförfattarna att 
avgöra hur både det egna kulturarvet och ett internationellt kulturarv ska 
förmedlas i läromedlen.  

Läroämnet modersmål och litteratur är dock som nämnt inte det enda läroämnet 
som bär ansvar för identitets- och kulturfostran i undervisningen. Vad gäller 
tidigare läromedelsgranskningar med fokus på förmedlingen av människo- och 
kultursyn, har majoriteten av dessa studerat läromedel i skolans 
samhällsvetenskapliga ämnen som exempelvis historia, samhällslära och 
religion. Dessa läromedelsgranskningar åskådliggör hur läromedelsförfattare 
både mer och mindre framgångsrikt lyckats integrera identitets- och 
kulturfostran i läromedel. I de mindre lyckade fallen har försöken till ett 
mångkulturellt läroboksperspektiv snarare lett till social distansering, i form av 
exempelvis stereotypisering och exotisering av andra kulturer (Elmerth 2008), 
än till en ökad kulturell förståelse. Ett exempel på detta utgör bland annat den 
svenska utredning Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och 
andrafierande praxis (Kamali & Sawyer 2006) i vilken en aktuell 
läromedelsgranskning av svenska läromedel i samhällsvetenskapliga ämnen 
uppdagat att läromedlen alltför ofta skapar en diskrepans mellan ett ”normalt vi” 
och ”onormalt de”. Enligt undersökningens redaktör Masoud Kamali (2006, 13) 
skapas ofta ”de onormala andra” genom att icke-svenska och icke-västerländska 
kulturer framställs som exotiska, underlägsna eller helt enkelt ignoreras i bland 
annat bildurvalet. Att ett västerländskt perspektiv dominerar kultursynen i 
läromedel är också något som forskaren Kenneth Nordgren (2011) konstaterar i 
sin studie av hur interkulturell kompetens förmedlas i svenska läromedel. Denna 
undersökning gör Nordgren genom att kvantitativt räkna bilderna på geografiska 
områden i historieböcker och utifrån det bestämma böckernas ”interkulturella 
potential”. Räkningen av bilder motiverar Nordgren genom att konstatera att 
läromedelsförlagen idag ”lägger stora resurser på layout och bildutrymme” 
(2011, 141).   
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I denna studie undersöker jag kultursynen i modersmålsläroböcker genom att, 
likt Nordgren, fokusera på bildvalet. I motsats till Nordgren väljer jag dock att 
inte göra en kvantitativ räkning av hur bilderna fördelas geografiskt av två skäl. 
För det första ser jag att avgränsningen av en bild är problematisk då bilder och 
utsmyckningar flyter in i varandra, för det andra för att jag är intresserad av 
böckernas kultursyn i allmänhet och en bild i en modersmålbok inte 
nödvändigtvis avslöjar geografisk placering. Istället diskuterar jag, likt 
Margareta Wallin Wictorin (2011) i artikeln ”Bilder i läroböcker” det allmänna 
intrycket som bilderna i läroböckerna ger och väljer att lyfta fram bilder som är 
intressanta ur ett identitets- och kulturfostrande perspektiv. Därför fokuserar jag 
på bilder som tydligt ger uttryck för de ”kulturella kategorier” som uttrycks i 
temaområdet Kulturell identitet och internationalism, nämligen ”finlandssvensk, 
finländsk, nordisk och europeisk kultur” samt ”andra kulturer” och jämför dessa 
med den finsk- och svenskspråkiga läroplanens direktiv för kulturrepresentation. 
Nedan följer en granskning av Söderströms Ordvalserie och Editas Lentävä 
Lause-serie. 
 

Ordval Ask och Ordval Embla 

Som boktitlarna avslöjar har Söderströms förlag valt en nordisk framtoning på 
läroböckerna Ordval Ask och Ordval Embla13. Också böckernas omslagsbilder 
refererar till nordisk naturidyll med den finska konstnären Venny Soldan-
Brofeldts Skärgårdslanskap (1900) på Ordval Ask och den svenska konstnären 
Carl Larssons På vikingatåg i Dalom (1900) på Ordval Embla. Till sin 
omfattning består Ask av 178 sidor medan Embla är mer omfattande med 267 
sidor. Innehållsmässigt koncentrerar sig Ask på kunskap om språk och delas in i 
fyra övergripande rubriker som tematiskt sammanfattas i ”– om att läsa, – om att 
skriva, – att beskriva språket” och ”– att läsa skönlitteratur”. Embla har i sin tur 
ett bredare innehåll med de övergripande rubrikerna ”Myter och sagor, Norden i 
dag, Våra medier, Norden i historien” och ”Europeisk litteraturhistoria”. 
Sidmässigt ges kapitlet ”Norden i dag” mest utrymme och tillsammans med 
kapitlet ”Norden i historien” tillägnas uttalade nordiska teman dryga 150 sidor 
av innehållet i Embla. Författarna till Ask och Embla har med andra ord valt att 
speciellt ta fasta på läroplanens betoning av nordisk kultur i läroboksserien vilket 
gör att man också kan förvänta sig en liknande fördelning i bildurvalet. I både 
Ask och Embla finns det överlag rikligt med bilder, i medeltal en bild per sida. 
Den dominerande bildtypen är fotografier men i både Ask och Embla 
förekommer också flera tecknade illustrationer av varierande stil och också 
några bilder på konstverk och skulpturer. Bland de vanligaste bildmotiven finns 
framför allt unga och friska människor, men också bilder på äldre författare samt 
djur- och naturmotiv. 

                                                            
13 Ask och Embla var enligt nordisk mytologin de första människorna på jorden.   
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Om man närmar sig bilderna i Ask och Embla utifrån kategorierna 
”finlandssvensk, finsk, nordisk, europeisk och övrig världen” kan man 
konstatera att det inte är helt oproblematiskt att skilja kategorierna från varandra. 
Speciellt kategorierna finlandssvenskt och finskt flyter in i varandra i och med 
att exempelvis president Tarja Halonen (Björkqvist, Palmén & Sund 2009, 42), 
Mannerheim (2009, 101), mumintroll (2009, 15), Fazers blå (Björkqvist & Sund 
2012:129) och finländsk natur (flera belägg) likaväl kan representera det finska 
som det finlandssvenska. På motsvarande sätt kan också flertalet djur- och 
naturmotiv klassificeras som både nordiska och finländska. Bilder som däremot 
uttryckligen ger uttryck för finlandssvensk kultur återfinns i Emblas avsnitt om 
Svenskfinland (2012, 30–50) där både Ålands och Svenskfinlands flaggor finns 
avbildade. Finlandssvenska bildmotiv förekommer också i Emblas ”Våra 
medier”-avsnitt där det både finns bilder av radio X3M:s symbol (2012, 141) 
och av finlandssvenska dagstidningar (2012, 145–148). Ytterligare har Embla 
åtskilliga bilder av finlandssvenska författare som exempelvis Bo Carpelan 
(2012, 60), Hannele Mikaela Taivassalo (2012, 61) och Jessica Parland-von 
Essen (2012, 135). Däremot har varken Ask eller Embla en enda bild på en 
finskspråkig författare eller annan finsk kulturpersonlighet, även om finsk kultur 
synliggörs indirekt genom bilder på produkter med finsk text (t.ex. Reissumies 
2012, 50), vägskyltar (2012, 49) och finska webbplatser t.ex. www.ruutu.fi 
(2012, 143). Den enda bilden som direkt kan relateras till ett finskt litteraturarv i 
både Ask och Embla är en pärmbild på Kalevala (2012, 177) i Emblas avsnitt 
”Norden i historien”. Men även om Lönnrots Kalevala nämns i den löpande 
texten är det inte den som finns på bilden utan istället den svenska lättsamma 
kalevalaversionen Kalevala för lata skriven av Anders Larsson. 

Som förväntat är den nordiska kategorin välrepresenterad i framför allt Embla 
men också i Ask i form av bilder på exempelvis Mette-Marit och Kronprins 
Hakon (2009, 21), Svenska Dagbladet (2009, 94) och Strindberg (2009, 145). I 
Embla representeras det nordiska av en mängd bilder på författare och 
kulturpersonligheter från olika länder i Norden, böcker på nordiska språk och 
andra nordiska motiv såsom bilder från nordisk mytologi. På motsvarande sätt 
framträder också ett europeiskt kulturarv i Ask och Embla genom bilder på 
kända, både verkliga och fiktiva, personer i en europeisk tradition som Platon 
(2009, 144), Anne Frank (2009, 53) och Huckleberry Finn (2009, 151) i Ask och 
ett drygt fyrtiosidigt avsnitt med åtskilliga bilder om europeisk litteraturhistoria i 
Embla.  

Både det nordiska och europeiska kulturarvet är med andra ord väl representerat 
i Söderströms Ordvalserie. En kategori som däremot ges betydligt mindre 
synlighet i bildurvalet är ett utomeuropeiskt kulturarv, det vill säga det som 
läroplanen benämner ”andra kulturer”. Till denna kategori räknar jag bilder där 
personer med annan etnisk bakgrund än ”vita européer” synliggörs. Dessutom 
innefattar kategorin bilder av motiv med utomeuropeisk härkomst. I Ask finns tre 
bilder som passar in i denna kategori, nämligen två bilder på mörkhyade kvinnor 
och en bild på ett lejon. Den första kvinnan finns med på fotografiet av Mette-
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Marit och kronprins Hakon med bildtexten ”Kungliga ovationer till Martti 
Ahtisaari i Oslo 2008” (2009, 21) och den andra i en tecknad seriestripp under 
rubriken ”Vad säger vi när vi lyssnar” (2009, 33). Lejonet fungerar i sin tur som 
illustration till substantivböjning. I Ask är bildbeläggen på andra kulturer med 
andra ord väldigt få, men de bilder som finns ingår på ett naturligt sätt i 
kontexten. 

I Embla finner kategorin andra kulturer aningen fler belägg än i Ask. Bland 
dessa kan bland annat nämnas en illustration från Tusen och en natt (2012, 15) i 
samband med sagoavsnittet, två mörkhyade kulturpersonligheter i samband med 
avsnittet ”Sverige” och fyra fotografier i relation till ”Våra medier”. De 
representerade kulturpersonligheterna är rapartisten Timbuktu (2012, 66) och 
poeten Johannes Anyuru (2012, 69) som i boken företräder svensk 
populärkultur. Nyhetsbilderna avbildar i sin tur bland annat soldater bland 
palmer (2012, 123), en gråtande afghansk pojke barfota i snön (2012, 122) samt 
en asiatisk flicka på ett nyhetsurklipp ur Vasabladet (2012, 184). Bland 
nyhetsbilderna är den afghanska pojken mest iögonfallande eftersom den, enligt 
Masouds Kamalis definition uttrycker ”de underlägsna andra” genom att avbilda 
ett afghanskt barn i nöd. Bildtexten tar dock ställning till bilden genom att 
uppmana eleverna att reflektera över varför tidningar använder sig av dylika 
bilder och varför vi reagerar starkt på motsvarande motiv.    

En granskning av vilken kulturell identitet bilderna i den finlandssvenska 
Ordvalserien förmedlar, ger resultatet att både det finlandssvenska, nordiska och 
europeiska är välrepresenterade kulturkategorier. Bildbeläggen för finska och 
andra kulturer är däremot få. Speciellt häpnadsväckande är att bilder på utpräglat 
finska kulturpersonligheter helt saknas. Bildurvalet av Kalevala för lata framom 
en bild av det egentliga nationaleposet ger överlag intrycket av en nonchalant 
inställning till finsk kultur.   
 

Lentävä Lause, Äidinkieli ja kirjallisuus 7–9 

Bokserien Lentävä Lause består i motsats till Ordvalserien av tre läroböcker, en 
för varje läsår. I alla tre böcker i serien sammanfattas det centrala innehållet i tre 
övergripande rubriker. I Lentävä Lause 7, som består av 245 sidor, är rubrikerna: 
”Opiskelun avaimia”, ”Kertominen” och ”Mistä on kertomukset tehty”, i 
Lentävä Lause 8 som är 276 sidor lång, är rubrikerna ”Vaikuttamisen avaimia”, 
”Media vaikuttaa” och ”Kirjallisuus vaikuttaa” och slutligen i Lentävä Lause 9, 
med 304 sidor, är rubrikerna ”Avaimia pohtivaan tekstiin”, ”Kieli ja kulttuuri” 
och ”Kirjallisuus ja kulttuuri”14. I stora drag påminner fördelningen av innehållet 
i Lentävä Lause således om innehållet i Ordvalserien med en tematisk indelning 

                                                            
14 I egen fri svensk översättning lyder avsnittsrubrikerna: ”Nyckeln till studierna, 
Berättande och Berättelsernas byggstenar” i Lentävä Lause 7, ”Nyckeln till inverkan, 
Mediernas inflytande, Litteraturens inflytande” i Lentävä Lause 8 och ”Nyckeln till 
reflekterande text, Språk och kultur, Litteratur och kultur” i Lentävä Lause 9.   
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i språk-, medie- och litteraturkunskap. Men i och med att det sammanlagda 
sidantalet nästan är det dubbla för Lentävä Lause-serien (sammanlagt 825 sidor) 
jämfört med Ordvalserien (sammanlagt 445 sidor), behandlar de finska 
läroböckerna fler ämnen mer ingående än vad de svenska läroböckerna gör. 
Detta blir bland annat påtagligt i de finska läroböckernas fokus på kultur i 
läroboken för årskurs 9. Ett större sidantal ger också utrymme för fler bilder, 
även om Lentävä Lause-böckerna likt Ordvalserien i medeltal har en bild per 
sida. Den dominerande bildgenren är fotografier men serien har också många 
illustrationer och flera bilder på målningar och konstverk än de svenska 
läroböckerna. Det dominerande motivet är också i de finska läroböckerna bilder 
på unga friska människor. Dessa uppträder också på pärmbilden på två av 
läroböckerna medan läroboken för årskurs 7 pryds av flygande 
varmluftsballonger.      

På motsvarande sätt som gällande bildurvalet i de svenska läroböckerna, 
överlappar de kulturella kategorierna varandra också i de finska läroböckerna. 
Något som däremot redan vid första anblicken skiljer läroboksserierna från 
varandra är den stora representationen av finsk kultur i Lentävä Lause-seriens 
bildurval. I alla tre böcker finns det bilder på åtskilliga finskspråkiga 
kulturpersonligheter, framför allt i form av representanter för populärkultur som 
exempelvis Antti Tuisku (Joenpelto, Tainio & Vahala 2008, 19) och Maria 
Kallio (2008, 56) i Lentävä Lause 7, PMMP (Joenpelto, Tainio & Vahala 2010a, 
9) och Ultra Bra (2010a, 211) i Lentävä Lause 8 och Mariska (Joenpelto, Tainio 
& Vahala 2010b, 70) och Lauri Tähkä (2010b, 155) i Lentävä Lause 9. Utöver 
finska popartister och tv-kändisar innehåller böckerna därtill flera bilder av 
finska författare och konstnärer vilket blir speciellt framträdande i litteratur och 
kulturdelen i boken för årskurs 9 som illustreras av flera kända målningar av 
bland annat Akseli Gallen-Kallela (2010b, 236), Eero Järnefelt (2010b, 223) och 
Tyko Sallinen (2010b, 247)15. Det är också i läroboken för årskurs 9 som de 
enda bilderna med tydlig anknytning till finlandssvensk kultur förekommer i 
form av bilder på Edith Södergran (2010b, 253), Kjell Westö (2010b, 287) och 
en scen ur den filmatiserade versionen av Lars Sunds Colorado Avenue (2010b, 
135). Därtill finns det ytterligare bilder på både Johan Ludvig Runeberg och 
Fredrika Runeberg samt nationalromantiska författare som både kan representera 
finsk och finlandssvensk kultur.   

 

Representationen av nordisk kultur är föga förvånande betydligt mindre än i 
Ordvalserien. Ändå finns det enstaka bilder som kan kopplas till Norden i varje 
Lentävä Lause bok. Pippi figurerar exempelvis på bild i alla böcker och 
därutöver finns det bilder på H.C. Andersens Den fula ankungen (2010a, 178) 

                                                            
15 Här bör dock påpekas att konstnärerna, likt nationalskalderna och författarna från det 
1800-talet och det tidiga 1900-talet inte kan kategoriseras som ”typiskt finska” eller 
”finlandssvenska” i och med att svenska var det enda officiella språket i Finland fram till 
1863. 
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samt andra bokpärmar som Bert (2008, 112) och Populärmusik från Vittula 
(2010b, 130). Europeisk kultur ges i sin tur ungefär motsvarande bildutrymme 
som i de svenska läroböckerna. Det som däremot blir speciellt påtagligt i 
Lentävä Lause-serien är den stora mängden bilder som kan förankras i en 
nordamerikansk populärkultur. I alla tre böcker finns det flertal bilder av 
filmstjärnor och tv-kändisar från USA som exempelvis James Bond (2008, 37), 
Indiana Jones (2010a, 145), Batman (2010a, 147) och Simpsons (2010a, 151) 
samt övriga kända personer som Oprah Winfrey (2008, 26), Hillary Clinton 
(2010a, 31) och J.F. Kennedy (2010a, 32). Det sammanlagda antalet 
”amerikanska” bilder är nästan lika stort som antalet bilder på finska kändisar, 
åtminstone i Lentävä Lause för årskurs 7 och 8. I Lentävä Lause 9 ges finsk 
kultur ett betydligt större bildutrymme i och med fokusen på finsk 
litteraturhistoria.  

Slutligen har kategorin andra kulturer ett betydligt större bildbelägg i de finska 
läroböckerna än i de svenska. Redan bilder av personer med annan hudfärg och 
utomeuropeiskt ursprung är fler än representationen av finlandssvenska och 
nordiska författare tillsammans. Utöver bilderna på personer från olika håll i 
världen finns dessutom bilder på exempelvis kinesiska tidningar (2010a, 104), 
en indisk Bollywoodreklam (2010a, 154) och japansk manga (2010b, 107).     

Angående bilderna i den finska bokserien Lentävä Lause kan man 
sammanfattningsvis konstatera att de bäst representerade kulturerna är den 
finska, europeiska och amerikanska medan de nordiska och finlandssvenska ges 
minst utrymme. Förövrigt är representationen av kulturell mångfald betydligt 
mer framträdande än i de finlandssvenska böckerna.   
 

Sammanfattande diskussion 
En jämförande läroplans- och läromedelsgranskning påvisar att kultursynen och 
därmed kulturfostran skiljer sig mellan läroämnena svenska och finska som 
modersmål. En granskning av läroplanerna visar att kultursynen som läroplanen 
i svenska som modersmål förmedlar i högre grad bygger på ett nordiskt 
kulturarv än läroplanen i finska som modersmål som lyfter fram den finska 
kulturen. I den svenska modersmålsundervisningen i grundskolan fostras eleven 
således framför allt till en nordisk och finlandssvensk identitet medan den finska 
modersmålundervisningen i högre grad fostrar till ett finskt kulturarv i samspel 
med övriga världen. Läromedelsgranskningen av Söderströms Ordvalböcker och 
Editas Lentävä Lause-böcker klargör i sin tur att förlagen både i ord och bild 
tagit fasta på läroplanernas riktning för kulturfostran. En studie av bildurvalet 
intygar att Ordval Ask och Ordval Embla ger nordisk kultur ett stort 
bildutrymme medan Lentävä Lause 7–9 låter den finska kulturen stå centralt i 
bildurvalet. Ett påfallande resultat i bildgranskningen är däremot de svenska 
läromedlens minimala representation av finsk kultur och de finska läromedlens 
stora representation av nordamerikansk kultur. Utgående från bildmaterialet 
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fostrar Ordvalböckerna således till en nordisk, men också finlandssvensk och 
europeisk kulturtradition genom att synliggöra dessa i bildurvalet, medan finsk 
kultur och andra kulturer inte uppmärksammas märkbart. Lentävä Lause-
böckerna fostrar i sin tur till en finsk, men också europeisk och amerikansk 
kulturtradition samtidigt som de för fram mångkultur och internationalism. 
Däremot lämnas det nordiska och finlandssvenska relativt oberört. Utifrån detta 
kan man konstatera att läroböckerna huvudsakligen styrs av den ämnesspecifika 
läroplanen medan temaområdet Kulturell identitet och internationalism 
integreras i olika utsträckning, vilket synliggörs i att de olika kulturella 
kategorierna får varierande antal bildbelägg. Att den amerikanska kulturen får så 
många bildbelägg i den finska läroboksserien är dock häpnadsväckande eftersom 
den kulturen varken betonas i den ämnesspecifika läroplanen eller i 
temaområdet. På denna punkt finner man den främsta skillnaden mellan vad de 
svenska och finska läromedelsförfattarna uppfattar tillhöra ”vår kultur”. Det som 
förenar bildurvalet i de svenska och finska läromedlen är att båda främst för 
fram den ”egna kulturen” utan att märkbart uppmärksamma varandras kulturer. 
Detta kan uppfattas som oroväckande med tanke på att läroplanen framhäver att 
modersmålet också ska fostra till ett tolerant förhållningssätt till andra kulturer 
och inte öka klyftan mellan vi och de, det vill säga i detta fall mellan ”vi 
finlandssvenskar” och ”finnarna” eller ”vi finländare” och ”finlanssvenskarna”. 
Å andra överlappar kategorierna som nämnt varandra och det kanske 
överhuvudtaget inte är ändamålsenligt att skilja finlandssvenskt och finskt från 
varandra eftersom majoriteten bilder kan tänkas stå för båda kulturerna. Därtill 
är upplevelsen av kulturell tillhörighet något relativt som kan variera utifrån 
sammanhanget, vilket också är fallet med bildkategorisering. Slutligen är det 
inte enbart modersmål och litteratur som bär ansvaret för grundskoleelevernas 
kulturfostran och för min studie skulle det därför vara speciellt intressant att 
jämföra mina resultat med den kultursyn som förmedlas i undervisningen i 
svenska och finska som andra inhemska språk.   

Avslutningsvis kan det påpekas att läroböckerna jag granskat representerar ett 
urval bland ett större läroboksutbud. Därtill tenderar modersmålslärare att 
använda sig av en hel del övrigt material utanför boken och bland svenska 
modersmålslärare är det hela 42 % som enbart använder sig av eget material och 
inte någon lärobok (Hellgren 2011, 65). Oberoende av läromedel är varenda 
lärare dock förpliktigad att följa läroplanen och min studie visar att denna ger 
olika riktlinjer för kulturfostran mellan svenska och finska som modersmål. 
Skillnader i modersmålets kulturfostran blir ytterligare framträdande i min 
granskning av bildurvalet i serierna Ordval och Lentävä Lause som visar att 
finska och finlandssvenska läromedel i olika utsträckning synliggör olika 
kulturer.  
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I grammatikdidaktikens kalejdoskop  

Med fokus på ett nyutkommet funktionellt 
finlandssvenskt läromedel 

 

Caroline Doktar 

Inledning 
För dig som jobbar som lärare kanske tanken på grammatik snarast är att det är 
något dammigt och onödigt som finns gömt högst uppe på bokhyllan. För mig 
som doktorand i grammatikdidaktik är det allt annat: det är snarare något 
konkret och konstruktivt som finns till för både lärare och elever. Min situation 
just nu utgörs av att jag befinner mig i ett brytningsskede mellan att skriva 
licentiatavhandling (Doktar, u.a.) om grammatikdidaktik där jag undersöker 
olika befintliga läromedel och att i en undersökning för en doktorsavhandling 
själv vara med i processen för att tillverka ett grammatikdidaktiskt läromedel. I 
licentiatavhandlingen (ibid.) undersöker jag dessutom läromedel för årskurs ett 
och två medan jag i doktorsavhandlingen har tänkt rikta in mig på årskurs tre till 
fem. Detta på grund av att det verkar som om läromedelsförfattarna noga 
övervägt vilken grammatikdidaktik årskurserna ett och två behöver, vilket jag 
undersöker i min licentiatavhandling (ibid.). Däremot har jag en känsla av att 
alla läromedel inte är lika heltäckande vad gäller grammatikdidaktik från årskurs 
tre till fem och av den orsaken vill jag nu undersöka en läromedelsserie för just 
årskurs tre till fem. Denna undersökning utgör följaktligen en liten del i det 
större projektet om grammatikdidaktik och försöker snarast bygga en bro mellan 
den ännu inte färdiga licentiatavhandlingen (ibid.) och den kommande doktors-
avhandlingen.  

 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att analysera den grammatikdidaktik som 
finns i en nyutkommen funktionell läromedelsserie i Svenskfinland. 

Redan i syftet för denna undersökning nämner jag orden nyutkommen och 
funktionell, samtidigt som jag talar om en läromedelsserie i Svenskfinland. 
Tyvärr är detta något som begränsar kraftigt, vilket jag vet efter att ha gjort en 
upptäcktsfärd genom grammatikdidaktik i nyutkomna läromedel i tidskriften 
Arena (Doktar, 2011). De två läromedel som där utgjorde min upptäcktsfärd var 
även de nyutkomna och finlandssvenska, men dessa läromedel hade, enligt min 
tolkning, en formalistisk syn på hur grammatiken kunde läras. Min förhoppning i 
fortsättningen är att nya finlandssvenska läromedel vore funktionella, eftersom 
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funktionell undervisning är något som även föreskrivs i Grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004  (i fortsättningen: GGU, 
2004). 

 

Grammatikdidaktikens hur- och vad-fråga 
Först i detta avsnitt ser jag på grammatikdidaktikens hur-fråga och därmed 
funktionell grammatikdidaktik. Därefter kommer jag att skriva fram min syn på 
vad grammatik är eller kan vara, men jag ser hela tiden på grammatiken ur ett 
didaktiskt perspektiv. Slutligen ser jag genom min bild av grammatiken på GGU 
2004 och därefter på grammatikdidaktikens vad-fråga överlag. 

I den funktionella grammatikundervisningen betonas innehåll och kommunika-
tionssituation (Malmgren, 1988). Tanken bakom funktionella övningar är att 
eleverna bäst lär sig sitt modersmål genom direkt användning (Sletta, 1980). I 
och med funktionalisering är inte kommunikativ användning och inlärning 
åtskilda, utan i stället får eleverna läsa och skriva i meningsfulla sammanhang, 
där de använder språkliga redskap (Malmgren, 1988). Heilä-Ylikallio och Østern 
(2001), vilka även jag stöder mig på, ser vidare på en följd av en funktionell 
grammatiksyn som den laborativa, utforskande och experimentella grammatiken. 

Sundman (1985) för fram att grammatik också kan övas muntligt, något jag 
gärna håller med om. En slutsats från min licentiatavhandling (Doktar, u.a.) är 
att grammatikdidaktiken vanligen är funktionell så länge den är muntlig, därför 
att läraren då vanligen tar hänsyn till både innehåll och kommunikationssituation 
på ett bra sätt. Många gånger när skrivandet kommer in bland grammatiken för 
yngre elever blir skrivandet tårta på tårta av en muntlig övning, det vill säga det 
finns ingen kommunikationssituation för skrivandet utan det blir enbart ett 
skrivande för att. 

Även GGU (2004, 44) för fram funktionell undervisning bland annat på följande 
sätt: ”Inom undervisningen i modersmål och litteratur och även vid samarbete 
med andra ämnen strävar man efter en integration av flera olika färdigheter i ett 
funktionellt sammanhang.” 

Garme (2008, 54) framhåller att ”Det laborativa, undersökande sättet att förhålla 
sig till språk fortsätter naturligtvis i språkutvecklande anda under hela 
skoltiden.” De första åren i skolan handlar det mycket om att göra eleven 
medveten om den intuitiva språkkunskapen, därefter blir den systematiska 
kunskapen om språk synlig (Aase, 2008). 

”När eleverna gjort sina upptäckter får de antagligen själva behov av att veta vad 
’det kallas’ och då, men inte förr, introduceras också t.ex. grammatisk 
terminologi” (Garme, 2008, 56). Liberg (2009) skriver om tre grader av språkligt 
fokusskifte, det vill säga tre grader av att upptäcka språkets formsida: 
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1. Den första graden går ut på att stöda lärandet, d.v.s. fokus skiftar från innehåll 
till form. 

2. Den andra graden går ut på att stöda lärandet och höja den språkliga medvet-
enheten. I denna grad av fokusskifte diskuteras formen med vardagsspråkets 
hjälp. 

3. Den tredje graden går ut på att synvinkeln är densamma som i den andra 
graden, men nu används lingvistiska termer. 

Småningom kan lärare följaktligen ta in terminologin eftersom den är ganska 
praktisk att använda med de äldre eleverna (Garme, 2008). Det vill säga då – 
men inte förr – går läraren över till den tredje graden av språkligt fokusskifte 
enligt Libergs (2009) sätt att uttrycka saken. 

Det är tacksamt att göra jämförelser med elever om grammatik, eftersom då står 
elevernas egna reflektion i centrum (Garme, 2008). I detta jämförande 
perspektiv ger Garme (2008, 54) ett exempel och ställer frågan ”På vilket sätt 
liknar orden ’lagar, borstar, ostar, skojar, maskar och andar’ varandra?” Detta är 
en fråga som en lärare egentligen kan ställa till elever oberoende av ålder, men 
till exempel med de elever som går i årskurs tre till fem fungerar det bra att 
använda termer då man diskuterar kring frågan, naturligtvis i den mån läraren 
introducerat termerna. Nu kommer jag emellertid att lämna hur-frågan ett tag för 
att se på vad grammatik är eller kan vara. 

När jag ser på grammatiken ser jag den ur ett didaktiskt perspektiv och när jag 
undersöker grammatiken är analysmaterialet läromedel, därför strävar jag mot en 
bild av grammatiken som ligger just nära dessa områden. På grund av detta 
behövs följaktligen en grammatik med en utsikt över didaktiken. Här tar jag nu 
hjälp av Strömqvists (1993) uttalande att lärare med en bred bild av grammatik 
får fler grammatikintresserade elever. Det här betyder att jag inte enbart vill 
stöda mig på en traditionell bild av grammatiken, utan jag vill även hitta en 
bredare syn på den svenska grammatiken. Detta gör att jag tar hjälp av Svenska 
Akademiens Grammatik (i fortsättningen: SAG, 1999) som sätter fonologin och 
grafonomin på samma nivå, men jag utgår ifrån och modifierar en bild av 
grammatiken som är gjord av Andersson (1994). Andersson (ibid.) anser att både 
ordbildnings- och ordböjningsläran det vill säga det som normalt kallas 
morfologi och det som t.ex. SAG (1999) kallar syntax och textlära kan gå 
samman under ett och samma paraplybegrepp, nämligen syntax. Maagerø (1999) 
går ännu ett steg längre och anser att det traditionella grammatikbegreppet 
egentligen nästan kan ersättas med begreppet syntax. Anderssons bild av 
grammatiken innehåller med andra ord inte bara det han kallar syntax, utan även 
fonetik, fonologi, semantik och pragmatik, vilket sedan speglar sig mot 
lexikonet. Här nedan (figur 1) har jag försökt teckna den breda bilden av 
grammatiken som bygger på Anderssons (1994, 14) grammatik, men denna har 
breddats, enligt SAG (1999), till att också innehålla den skriftliga 
motsvarigheten till talets fonologi, d.v.s. grafonomi. 
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Figur 1. Min bild av grammatiken, byggd på Anderssons (1994, 14) figur 
 

Med denna bild av grammatiken försöker jag nu hitta olika infallsvinklar av 
grammatiken i GGU 2004. Med andra ord vill jag veta vad som anges som mål 
och centralt innehåll i GGU (2004) i årskurs tre till fem som även kan räknas in 
under rubriken grammatik enligt min bild av den, som inte består endast av 
ordklasser och satsdelar, det vill säga syntax utan även de andra delområdena 
inom den breda bilden av grammatik jag tecknat ovan. Dock märker jag att det 
är relativt svårt att dra gränsen mellan vad som är grammatik och vad som inte är 
det, åtminstone med min relativt breda bild av grammatik. 

Bland målen för årskurs tre till fem på sidan 48 i GGU (2004) märker jag bland 
annat att tolkandet ges utrymme i GGU 2004, vilket snarast kan ses som något 
semantiskt-pragmatiskt inom grammatiken. Vidare ska eleven utvidga sitt ord- 
och begreppsförråd, vilket kan ses som en utvidgning av elevens lexikon. Också 
meningsbyggnaden ska utvecklas, vilket då snarast syns inom syntaxens område. 
Dessutom ska eleven ”lära sig iaktta och tillämpa grunderna för skriftspråkets 
och talspråkets normer” (ibid.) något som kan räknas in under fonologins och 
grafonomins område. Slutligen nämns bland målen att eleven även ska ”lära sig 
att beskriva grundläggande språkliga begrepp och strukturer” (ibid.) 

Bland det centrala innehållet för årskurs tre till fem i GGU (2004) nämns inom 
grafonomi och fonologi ”att se de tydligaste skillnaderna mellan talat och skrivet 
språk” (ibid., 50). Inom grafonomin märks ”att få övning i grundläggande 
rättstavning” samt ”att skriva flytande med ledig och tydlig skrivstil” (ibid., 49). 
Inom syntaxens område skrivs i GGU (2004) fram ”att använda styckeindelning, 
rubriker och mellanrubriker” (ibid.) samt ”att känna till ordklasser, ordböjning 
och meningsbyggnad samt begreppen subjekt och predikat” (ibid., s. 50). Det 
centrala innehållet för eleven i GGU 2004 inbegriper även pragmatiska 
kvaliteter som ”att se skillnaden mellan viktiga helheter och mindre viktiga 
detaljer i en text och att komprimera innehållet i en text” (ibid., 49). Slutligen 
finns även helt allmängrammatiska fenomen som sprider sig ut över många av 
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de nämnda nivåerna så som ”att lära känna standardspråkets normer” (ibid.), ”att 
observera språket och dess funktion” (ibid., 50) och ”att klassificera ord och 
laborera med språket enligt olika kriterier” (ibid.). 

Här kan nämnas att Ekvall (2011) inte ifrågasätter den systemisk-funktionella 
grammatikens16 pedagogiska värde, men hävdar att den traditionella 
grammatiken också är funktionsduglig för textanalys i skolan. Detsamma gör jag 
och understöds också i det synsättet av GGU 2004. Ekvalls (2011) studie innebär 
en hel del iakttagelser och diskussion för försökselever om de tre öppna 
ordklasserna substantiv, verb och adjektiv i inledningen till Ronja Rövardotter 
och sedan en analys av den text som både försökselever och kontrollelever 
skrivit.  Enligt hennes studie (ibid., 90) ”framstår försökselevernas berättelser 
alltså som språkligt mer avancerade än kontrollelevernas.” Hennes (ibid.) studie 
uppmuntrar till mer textanalys i något som hon kallar mellanåren, vilket får mig 
att tänka på årskurserna tre till sex.  

 

Metod och material 
Den kunskapsansats jag närmast ansluter mig till är hermeneutiken, där jag 
snarast ser hermeneutiken ur det perspektiv som Westlund (2009) beskriver den, 
som en allmän tolkningslära. Detta innebär att jag tolkar de pedagogiska texterna 
för att förstå dem ur ett grammatiskt perspektiv, ur den grammatiska 
förförståelsen som jag tecknade i föregående avsnitt. Följaktligen är detta inte en 
hermeneutisk brukstextanalys, sådan som t.ex. Hellspong (2001) beskriver den, 
även om jag helt klart försöker förstå ett perspektiv i en typ av brukstexter. För 
att närmare beskriva min metod är den snarast en studie med kvalitativ 
deskriptiv metod, där jag för in data i olika kategorier utifrån min förförståelse 
av vad grammatik är. Det är med andra ord jag själv som konstruerat 
analysmodellen på basis av en grammatikmodell av Andersson (1994). 

För denna studie har jag valt serien Litteraturboken som mitt material. Närmare 
information om exakt vilka böcker jag undersöker återfinns i Tabell 1. Orsaken 
till att jag valt just serien Litteraturboken är att den är relativt ny och finlands-
svensk. Dessutom har författarna till serien valt att använda sig av funktionellt 
arbete med de texter som ingår i serien, något som både forskare och GGU 
(2004) föreskriver enligt redovisningen för grammatikdidaktikens hur-fråga 
ovan.  

                                                            
16 Den systemisk-funktionella grammatiken kan i detta skede sägas vara nyare än den 
traditionella grammatiken, däremot ungefär lika bred som min bild av grammatiken, men 
den rör sig med andra begrepp och termer än både den traditionella grammatiken och 
min utvidgade bild av grammatiken. För denna artikel är detta det du som läsare behöver 
veta om denna grammatik, men för ytterligare läsning om den systemisk-funktionella 
grammatiken finns till exempel Holmberg och Karlsson (2006), Berge, Coppock och 
Maagerø (1999) samt på engelska Halliday och Matthiessen (2004). 
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Tabell 1. Studiens material: Serien Litteraturboken 3 och 4 
Författare/redaktörer  Elevbok Lärarhandledning Åk 

Ria Heilä-Ylikallio, Anna-Lena 
Østern, Hannah Kaihovirta-
Rosvik och Brita Rantala 

Huvudet 
kallt 
(2007) 

Åtta riktmärken 
(2007)  
(i fortsättningen ÅR) 

3–4 

Anna-Lena Østern, Ria Heilä-
Ylikallio, Hannah Kaihovirta-
Rosvik och Brita Rantala 

Troll-
trumman 
(2009)  

Tusen trollformler 
(2010)  
(i fortsättningen TT) 

4–5 
(ren-
tav 6) 

 

I skrivande stund har ännu inte nästa Lärarhandledning i serien Litteraturboken 
utkommit. Lärarhandledningen Noll tolerans till Litteraturboken Vems Romeo? 
Vems Julia? inbegrips därför inte i denna undersökning. Dessutom kan det 
hända att dessa böcker ligger utanför min avgränsning, det vill säga utanför 
årskurs tre till fem. 

Jag har studerat ÅR och TT och försökt hitta de olika övningar som finns i 
lärarhandledningarna och som representerar olika grammatikdelar enligt min 
grammatiksyn ovan. Detta har jag gjort för att senare kunna tolka de resultat jag 
erhållit. 

 

Resultat 
I det följande kommer jag att ge korta inblickar i vad som finns bland uppgifter-
na i lärarhandledningarna. Tyvärr kan jag på grund av utrymmesbrist inte ge 
långa utdrag ur handledningarna, men jag hoppas ändå att dessa korta inblickar 
ger läsaren en viss insyn i det material jag undersökt. 
 

Fonetik 

• Vokaler och konsonanter (TT, s. 79) 
 

Fonologi 

• Olika prat (ÅR, s. 34) 

• Pratprogram: Stor och liten röst (ÅR, s. 74) 

• Runometer (TT, s. 53) 

• Metrik (versmått) (TT, s. 54) 

• Hexameter – prosa (TT, s. 92–93) 
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Grafonomi 

• Skriv (av) på danska (ÅR, s. 55) 

• Stor begynnelsebokstav och särskrivningar (TT, s. 83) 
 
Syntax 

• Rubriksättning och styckeindelning (ÅR, s. 77) 

• Diskutera ordval och mönster i ordklasser i egenskrivna dikter (TT, s. 
45) 

• System för substantiv med stor begynnelsebokstav i textutdraget 
Vargbröder (TT, s. 67) 

 
Semantik 

• Uttrycket ’huvudet kallt’, dess betydelse och motsvarighet på finska 
(ÅR, s. 66) 

• Jämförelse av danska och svenska på betydelsenivå (ÅR, s. 55) 

• Beskrivning av föremål/verktyg och personer (TT, s. 53) 

• Uttrycket ’med stor värdighet’ (TT, s. 90) 

• Uttrycket att vara ’lugn som en filbunke’ (s. 83–84) Vad är en filbunke? 
(TT, s. 91) 

 
Pragmatik 

• Tolkning av mognad och utveckling (ÅR, s. 44) 

• Ordspråket ’Tala är silver men tiga är guld’ (ÅR, s. 53) 

• Tolkning av om barn och vuxna kan säga samma saker på samma sätt 
(ÅR, s. 53) 

• Tolkning av vad om menas med allt (TT, s. 45) 

• Tolkning av vad författaren vill säga med inledningen i Kalevala (TT, s. 
53) 

• Tolkning av vad en älg som simmat blir samt ett försök att översätta 
gåtan till finska (TT, s. 85) 

 
Lexikon 
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• Jämförelse av danska och svenska på ordnivå (ÅR, s. 55) 

• Båtterminologi: slagvattnet, vättar, durken... (TT, s. 96) 
 
Övrig grammatik 

• Magnetiska uppmaningar av laminerade ord (ÅR, s. 70) 

• System i barnspråk: ’Här finns hingen som är klok!’ (ÅR, s. 66) 

• Att översätta dikter: problem som kan uppstå (TT, s. 54) 

• Urspråk: Att lyssna om, transkribera och försöka förstå systemet i ett 
urspråk, enstaka ord osv. (TT, s. 75) 

• De samiska språkens antal och språkfamilj (TT, s. 79) 

• Beskrivning av samiskan (TT, s. 83) 

• Beskrivning av färiskan (TT, s. 87) 

 

Resultatdiskussion 
Något jag blir glad av att se i mitt resultat är att det de facto står något under alla 
de olika mellanrubrikerna i resultatavsnittet. Det innebär att lärarhandledningar-
na rör sig med en liknande bild av en bred grammatik som jag, även om de 
kanske inte uttryckligen använder sig av ordet grammatik. I det närmaste 
kommer jag nu att diskutera mina resultat utgående ifrån den teori jag skrev in 
som min förförståelse i avsnittet Grammatikdidaktikens hur- och vad-fråga. Jag 
inleder med att diskutera olika grammatikdelar i förhållande till GGU (2004) och 
därefter diskuterar jag resultaten i förhållande till övriga teorier. På grund av att 
texten skall bli mer sammanhållen och inte upprepande har jag här valt att föra 
ihop några av de olika områdena inom grammatiken till litet större helheter. 
 

Fonetik–fonologi–grafonomi 

Eftersom böckerna dels innehåller skriftspråk och dels med hjälp av 
lärarhandledningarna leder utanför elevböckerna i form av film och andra 
estetiska uttryckssätt kan det hända att eleverna ser de tydligaste skillnaderna 
mellan skriftspråk och talspråk. Att eleverna dessutom enligt lärarhandledningen 
till exempel ska transkribera kommunikationen i filmen Unna och Nuuk gör att 
eleverna antagligen också reflekterar över skillnaderna mellan skriftspråk och 
talspråk. 

Vad gäller det centrala innehållet ”att få övning i grundläggande rättstavning” 
(GGU, 2004, 49) beror det i arbete med ÅR och TT rätt mycket på vad läraren i 
klassen betonar. Men i lärarhandledningen betonas inte rättstavningen på andra 



 
32 

ställen än att eleverna ska hålla koll på när det behövs stor begynnelsebokstav 
och när detta bryter mot normen, vilket görs i en av de texter de möter. 
Dessutom diskuteras särskrivningar i samband med en av texterna. 

Vad gäller att skriva flytande med ledig och tydlig skrivstil verkar det som om 
författarna anser att flytet kommer av de många skrivuppgifter som eleverna blir 
tilldelade i ett funktionellt sammanhang. Angående ledigheten och tydligheten i 
skrivstil är det även läraren som här bör vara uppmärksam.  
Syntax 

Styckeindelningen kommer tydligt fram i en av uppgifterna, där även rubriker 
och mellanrubriker diskuteras (ÅR, s. 77). Att eleverna torde känna till 
ordklasserna verkar i TT (s. 45, 67) solklart, eftersom de där bl.a. ska diskutera 
mönster i ordklasser i egenskrivna dikter. De förväntas även diskutera systemet 
med stor begynnelsebokstav för substantiv i ett textutdrag. Däremot 
framkommer det inte hur eleverna erhållit eller kunde erhålla denna kunskap om 
ordklasser, till exempel vad ett substantiv är: inte i ÅR och inte heller i TT. Vad 
gäller ordböjningen diskuteras den inte i lärarhandledningarna. När det gäller 
meningsbyggnad nämns inte den i lärarhandledningarna heller. Däremot nämns 
satsbyggnad, vilket är en del av meningsbyggnaden. I Trolltrumman finns en 
text som inte består av någon komplett sats eftersom texten är poesi och i 
allmänhet består av nominalfraser och även lek med en bokstav, nämligen ’a’. 
Däremot nämns just satsbyggnad i ”Översikt över Trolltrummans texter” (TT,  s. 
8), i samband med den poetiska texten i Trolltrumman. I TT ges dock inga 
specifika förslag hur det är tänkt att läraren och eleverna kan jobba kring 
satsbyggnad i denna text. Inte heller i TT (s. 79–80) längre fram där det ges 
förslag på hur lärare och elever kunde jobba med texten ges några idéer om hur 
de här kunde undersöka principerna för satsbyggnad. Utgående från att det 
centrala innehållet i GGU (2004) dessutom är att utveckla meningsbyggnaden 
borde här finnas både undersökningar och hjälp för eleverna att arbeta med sina 
egna texter. Begreppen subjekt eller predikat nämns inte i någon av dessa lärar-
handledningar och jag har heller inte märkt att dessa begrepp laboreras med på 
något sätt.  

 
Semantik–pragmatik 

Olika sätt att tolka texter är något som helt klart är genomgående i lärarhandled-
ningarnas diskussionsförslag. Här diskuteras vad som menas med olika uttryck 
och vad t.ex. en författare vill säga med en viss inledning. Här ges också 
möjligheten att jämföra med andra språk så som finska och danska. Dessutom 
ges förslag på språklek i form av en ordgåta och en tillhörande uppmaning om 
att översätta gåtan till finska, vilket helt klart kan ge en del utvecklande 
huvudbry för eleverna. 
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Lexikon 

Texterna i elevböckerna i sig verkar inte vara valda för att alla elever ska förstå 
alla ord från början, vilket antagligen ger en del orddiskussioner i klass. Utöver 
detta faktum ges dessutom förslag om att till exempel jämföra danska och 
svenska på ordnivå och att diskutera båtterminologi. 
 

Övrig grammatik 

Bland målen i GGU (2004, 48) nämns ”att lära sig att beskriva grundläggande 
språkliga begrepp och strukturer” något som helt klart syns i lärarhandledningar-
na till de undersökta läromedlen. Det handlar till exempel om att beskriva 
systemet i Eddies språk (ÅR, s. 66) och att beskriva samiskan och färiskan (TT,  
s. 83, 87). Vad gäller det centrala innehållet som ”att lära känna standardspråkets 
normer”, ”att observera språket och dess funktion” samt ”att klassificera ord och 
laborera med språket enligt olika kriterier” (GGU, 2004, s. 49–50) kan jag 
konstatera att det centrala innehållet tas om hand på ett relativt bra sätt i ÅR och 
TT, men självklart finns det alltid rum för förbättringar. 

 

Övrig resultatdiskussion 

Med grund i den studie Ekvall (2011) gjort, finns det grund för att undra om 
textanalysen kunde få större plats i ett nyutkommet finlandssvenskt läromedel i 
ämnet modersmål och litteratur17? Ett annat fenomen är den systematiska kun-
skapen om språk som Aase (2008) framhåller: Här kan åtminstone det sägas 
finnas en plats för förbättring genom till exempel att i lärarhandledningen visa 
hur de traditionella grammatiska systemen och termerna kan introduceras. 

När det är fråga om de tre graderna av språkligt fokusskifte (Liberg, 2009) 
noterar jag att ÅR och TT många gånger tar in den tredje graden av språkligt 
fokusskifte, den som innebär att, lingvistiska eller litteraturvetenskapliga termer 
används. Vanligen föregås detta av att eleverna bekantar sig med texten och 
upptäcker olika saker. Detta kan exemplifieras med termen runometer i TT s. 53, 
där eleverna (och läraren) förutom att få veta att det handlar om runometer också 
tillsammans ska göra faktaklot om Kalevala, beskriva föremål och personer och 
så vidare. Eleverna får följaktligen först bekanta sig med texten och sedan 
kommer termen, så småningom. 

Redan på sidan 10 i ÅR använder författarna rubriken Funktionellt arbete med 
texterna. Det vill säga redan här har författarna tagit ställning för att skriva ett 
funktionellt läromedel, något de helt klart lyckas med. Efter att ha läst igenom 

                                                            
17 Modersmål och litteratur i Finland motsvaras i Sverige främst av ämnet svenska. 
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ÅR och TT ett antal gånger märker jag att alla uppgifter betonar innehåll och 
kommunikationssituation. Lärarhandledningarna integrerar ofta med andra 
ämnen så som till exempel bildkonsten. Många gånger diskuteras grammatiken 
endast muntligt för att inte bli en tautologi i först muntlig och sedan skriftlig 
form.  

 

Metoddiskussion 
Eftersom jag använder mig av ett egentillverkat analysinstrument har jag lagt 
märke till att detta kan ändras mycket beroende på hur jag som forskare ser på 
vad grammatik exakt är och vad som inte är det. Dock försöker jag att inte dra 
allt för långtgående slutsatser eftersom mitt analysinstrument inte är helt 
entydigt.  

I det närmaste kommer jag nu att diskutera trovärdigheten och därefter tillförlit-
ligheten i min forskning. Enligt Larsson (2005) kan trovärdigheten delas in i 
olika kriterier som dock överlappar varandra i viss mån. För min diskussion 
använder jag mig av några av Larssons (ibid.) kriterier. Min studie ger 
teoritillskott om denna läromedelsserie på flera olika sätt som visats här ovan. I 
och med att jag ger inblickar i lärarhandledningarna anser jag att läsaren har en 
möjlighet att se om jag har belägg för det jag hävdar, vilket visar på empirisk 
förankring. Jag märker att min tolkning även kan göra att jag bortsett från vissa 
delar i ÅR och TT om än omedvetet. I och med att publikationerna finns 
tillgängliga kan i princip vem som helst kan göra en egen tolkning. Tolkning blir 
ändå alltid beroende av det tolkande subjektet och den förförståelse som det 
tolkande subjektet grundar sin tolkning på.  

Vad gäller tillförlitligheten anser jag att jag tillmötesgått den genom att bl.a. 
förklara mina val av teorier i avsnittet Grammatikdidaktikens hur- och vad-
fråga. Jag kommunicerar resultaten så noggrant jag kan med förbehåll för att 
denna studie är av det kortare slaget.  

 

Utsikter mot framtiden 
Jag har i arbetet med denna studie kommit fram till att det dels finns mycket gott 
i de undersökta läromedlen, så som funktionella uppgifter och texter som verk-
ligen talar med eleverna ur många perspektiv, dels att det finns utvecklings-
potential inom vissa områden av grammatikdidaktiken. Min utsikt och 
förhoppning i framtiden är att kunna göra verklighet av den utvecklingspotential 
som finns, med utgångspunkt i dessa goda texter och funktionella uppgifter.  

Precis som jag nämner när jag diskuterar mitt syfte finns det olika nyutkomna 
läromedel: både formalistiska och funktionella. Att jag denna gång ville 
undersöka ett funktionellt läromedel har att göra med min egen inställning till 
ämnet Modersmål och litteratur, men också andra forskares och GGU:s (2004) 
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inställning till ämnet. Både forskare och GGU (2004) föreskriver numera en 
funktionell undervisning i ämnet och därför gör det mig också glad att den 
undersökta läromedelsserien har gått in för att göra ett funktionellt läromedel. 

Förhoppningen för min del är nu att få sätta igång med en undersökning för en 
doktorsavhandling där jag är med i processen för tillverkning av ett grammatik-
didaktiskt läromedel. Utvecklingspotentialen i de undersökta läromedlen innebär 
att det kunde gå att utvidga läromedlen till att även förstärka dem på syntaxens 
område och att i utvidgningen ta med ännu fler förslag till språklaboration. 
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Finlandssvenska inslag i två läroböcker i 
modersmål och litteratur 

Ann-Charlotte Fröberg 
 

Inledning 
Det finlandssvenska i Finland är aktuellt och den finlandssvenska utbildningen 
är om möjligt ännu mera i hetluften. Resultaten av den senaste PISA-
undersökningen har lett till att ljuset riktas mot den finlandssvenska skolan 
(Jyväskylä universitet, 2011). Jan Hellgren (2011) har gjort en undersökning 
Modersmål och litteratur i årskurs 9 – En utvärdering av inlärningsresultat i 
modersmål och litteratur i årskurs 9 våren 2010 vari han med hjälp av 
provuppgifter analyserar kunskapsnivån i ämnet modersmål och litteratur hos de 
finlandssvenska niorna. De resultat han kommer fram till stämmer delvis 
överrens med den bild PISA-undersökningen ger av den finlandssvenska skolan. 
De rapporter som görs och den mediala uppmärksamhet som den 
finlandssvenska skolan får just nu leder till att intresset för forskning kring 
skolan ökar och därmed intensifieras intresset även för de finlandssvenska 
läroböckerna. Denna undersökning är en del av den processen. 

Identitet är en aspekt som nämns i läroplanerna från både 1994 och 2004. I 
Grunderna för grundskolans läroplan 1994 (Utbildningsstyrelsen 1994, 45) står 
det att elevens språkliga och kulturella identitet ska utvecklas genom ämnet 
modersmål. På motsvarande vis står det i Grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen 2004 (2004, 44) att ”modersmålsämnets uppgift är 
vidare att stärka den personliga och kulturella identiteten…”. En intressant 
infallsvinkel gällande ämnet identitet är vilken identitet som avses i den äldre 
respektive den nyare läroplanen. I den äldre står följande: ”för majoriteten av 
grundskoleeleverna är den finländska kulturen och samhörigheten med de övriga 
nordiska länderna grunden för kulturidentiteten. I synnerhet språket har en viktig 
ställning då identitet formas” (1994, 14). Detta tyder på att läroplanen avser en 
relativt homogen grupp finländare som har liknande bakgrund. I läroplanen från 
2004 står följande om elevernas bakgrund: ”i flertalet finlandssvenska skolor har 
eleverna varierande språkbakgrund, och färdigheterna i skolspråket, svenskan, 
kan vara mycket varierande inom samma årskurs” (2004, 44). Denna 
formulering visar på att läroplanen utvecklas och anpassas efter den utveckling 
som sker. Idag är det inte endast den finsk-svenska konstellationen som är 
verklighet, utan i dagens skolklasser finns det elever med andra etniska 
bakgrunder. Detta är en aspekt som är relevant och som behandlas ingående i 
boken Språk och identitet i undervisningen – Inga konstigheter av Sahlström, 
Forsman, Hummelstedt-Djedou, Rusk, Pörn & Slotte-Lüttge (2013). 
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Selander skriver i Skolans blick och textens röst – om svenskspråkiga läromedel 
för den finlandssvenska grundskolan i Finland att identitetsfrågan blir mest 
aktuell i möten med andra kulturer. Vi har inte endast en identitet, utan den vi 
har anpassas och utvecklas bland annat av sociala, kulturella och språkliga 
mönster. (Selander 2006, 25.) Detta gör att elevens identitet kan påverkas 
utgående från exempelvis modersmålsundervisningen och de läroböcker som 
används. Läromedlen i ämnet modersmål och litteratur är utformade på olika sätt 
vilket gör att de identitetspåverkande inslagen kan variera i omfång och 
uttryckssätt.  
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att ta reda på ifall det finns explicita och/eller 
implicita finlandssvenska inslag i läroböckerna Mitt språk (Andersén-Wilhelms, 
Ehnström, Slotte, 1992) och Ordval: Ask (Björkqvist, Palmén, Sund, 2009) som 
används i årskurs 7–9. Identitetsutvecklingen hos eleverna är en ständigt 
pågående process och de läromedel som används i skolan kan stödja denna 
utveckling. I detta forskningsarbete undersöks huruvida de funna 
finlandssvenska dragen i läroböckerna kan appliceras i den valda 
analysmodellen, och således eventuellt stödja elevens finlandssvenska identitet. 
Analysmodellen presenteras i metodkapitlet. Eftersom det skiljer 17 år mellan 
första upplagan av Mitt språk och av Ordval: Ask är även en tidsmässig 
jämförelse av intresse. Har de finlandssvenska dragen i läroböckerna förändrats 
under denna tid? Läroböckerna har skrivits enligt olika läroplaner, kan detta 
påverka förekomsten av explicita och implicita finlandssvenska inslag? 
 

Material 
Valet av läroböckerna gjordes utgående från att Mitt språk fortfarande används 
frekvent trots att nyare lärböcker har utkommit, medan Ordval: Ask 
representerar en av de nyaste läroböckerna inom ämnet (Utbildningsstyrelsen 
2011, 169).  

Läroböckerna skiljer sig en del från varandra. Mitt språk utkom medan den förra 
läroplanen (1994) var aktuell och har efter den första utgivningen tryckts upp i 
två nya omgångar. Mitt språk är tänkt att användas från årskurs 7 till årskurs 9 
och därmed är den en ganska kompakt lärobokbok på 384 sidor. Den innehåller 
alla de olika avsnitt som ska gås igenom under elevens högstadietid, det vill säga 
information om olika typer av språk, om hur man söker fakta, om hur man ska 
tala, språkvarianter, om hur man ska skriva, skönlitteratur, språkkännedom, 
språkhistoria och nordiska språk.  

Ordval: Ask (2009) är en relativt nyutgiven handbok i modersmål och litteratur 
som under 2012 har kompletterats med Ordval: Embla (Björkqvist & Sund 
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2012). Tillsammans utgör dessa två läroböcker en kompletterande helhet, men 
det är endast Ordval: Ask som har analyserats i denna undersökning. De helheter 
som finns i Ordval: Ask är följande: ’Det är ju bara prat’ som behandlar olika 
sätt att tala i olika situationer, ’Sätt det på pränt’ som handlar om det nedskrivna, 
’Vidgade perspektiv’ är ett avsnitt som främst behandlar grammatik, och 
’Rimmar det illa?’ är litteraturcentrerat. Eftersom Ordval: Ask är nyutgiven 
följer den de riktlinjer som har satts upp i den senaste läroplanen, 2004. 
 

Teori och metod 

Läroplanerna 

Läroplanen är det styrdokument som ligger till grund för de finlandssvenska 
läromedlen som skapas. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen 2004 (2004, 53–56) står det att centrala verk inom finlandssvensk 
och nordisk litteratur ska behandlas, att den nordiska språkgemenskapen ska 
främjas dessutom ska elevernas förståelse för vilken betydelse modersmålet har 
för identitetsutvecklingen ökas. Därtill ska eleven få en insikt i modersmålets 
betydelse för människan och lära sig att uppskatta sin kultur men även andra 
språk och kulturer. Ämnet modersmål och litteratur är ett livskunskapsämne och 
ett kulturämne som ska sträva efter att stärka elevernas personliga och kulturella 
identitet (ibid., 44).  

I den föregående läroplanen, Grunderna för grundskolans läroplan 1994, står 
det att ämnet modersmål är ett livskunskapsämne och ett kulturfostrande ämne 
som ska vidareutveckla elevens språkliga och kulturella identitet. Eleven ska bli 
hemmastadd i den finlandssvenska språk- och kulturgemenskapen samt få en 
öppenhet gentemot kulturell pluralism. Genom litteraturen får eleven kunskap 
om Finlands och andra länders litteratur och kultur och samtidigt underbyggs 
elevens personlighetsutveckling, kunskapssökande och kulturella identitet. 
(1994, 42–43.) 

De två läroplanerna är således på många vis likadana, de förespråkar stödjandet 
och stärkandet av elevens identitet, de betonar litteraturen och ämnet modersmål 
(och litteratur) är ett livskunskaps- och kulturämne. Synen på elevernas 
bakgrund skiljer sig dock från varandra. I läroplanen från 1994 utgås det ifrån att 
majoriteten av eleverna är en del den finländska kulturen, medan läroplanen från 
2004 påpekar att det i de finlandssvenska skolorna finns elever med annan 
språk- och kulturbakgrund än den finländska. 

Selander (2006, 122) skriver att man i läroböcker kan framhäva det 
finlandssvenska genom att ge karaktärerna svenskklingande namn och låta dem 
bo på svensktalande områden. Genom att skriva om händelser och företeelser 
som är bekanta för eleverna ger man texterna en koppling till elevernas 
verklighet.  
 



 
42 

Analyskategorier 

För att kunna peka på företeelser, normer och sedvänjor som är typiskt 
finlandssvenska behövs riktlinjer och kategorisering. Hansén skriver i 
Finlandssvensk rapport: Läroböcker och identitet – Det finlandssvenska inslaget 
i våra läromedel att han i sin undersökning har utgått från faktorer, som han till 
viss del har modifierat, och därefter har han kategoriserat de finlandssvenska 
inslagen i de undersökta läroböckerna i tre grupper: 1. territoriella, geografiska 
kriterier, 2. etnisk-historiska kriterier och 3. socio – språkligt – kulturella 
kriterier (1985, 20–22, 38). Även om Hanséns undersökning är av kvantitativ art 
och denna underökning är kvalitativ tog jag beslutet att följa samma indelning. I 
hans analys ingår flera ämnen än enbart modersmål och de läroböcker han har 
fokuserat på användes på lågstadiet men detta inverkar på inte den undersökning 
jag ska göra. Det faktum att hans undersökning har några år på nacken påverkar 
inte de analyskategorier som jag använder mig av och därför har jag valt att 
använda Hanséns undersökning som utgångspunkt för denna undersökning.  

De kategorier som används i denna undersökning är direkt tagna från Hanséns 
undersökning och de beskrivningar som följer är hans egna;  

1. Territoriella, geografiska dimensioner – avser de fyra områden där 
huvuddelen av finlandssvenskarna bor: Nyland, Åboland, Österbotten, 
Åland.  

Textavsnitt som skildrar ett finlandssvenskt område, finlandssvenska 
förhållanden, händelser och dylikt ur ett geografiskt perspektiv. Denna 
kategori avser texter som behandlar tvåspråkiga områden ur ett allmänt 
perspektiv men där det finlandssvenska finns med på ett indirekt sätt. 

2. Etnisk-historisk dimension – avser finlandssvenskarna som en folkgrupp, 
folkgruppens historia, faktorer som konstituerar finlandssvenskarna som en 
etnisk grupp 

Stoff som behandlar den svenska inflyttningen till Finland och den svenska 
befolkningsgruppens historia. Historiska händelser och företeelser och 
skildringen av kända personer som i olika avseenden förknippas med den 
svenska befolkningsgruppens historia. 

I denna kategori tangeras finlandssvenskarnas historia, företeelser och 
händelser som i något avseende anknyter till finlandssvenskarnas historia 
eller till det området som idag utgör Svenskfinland. Den gemensamma 
härstamningen, de gemensamma rättigheterna och en gemensam framtid är 
viktiga aspekter. 

3. Socio-språkligt-kulturell dimension – avser finlandssvenska institutioner 
med språklig autonomi 

Textavsnitt som skildrar finlandssvenska sociala miljöer och institutioner 
som familjer, skolor, arbetsmiljöer och finlandssvenskt samhällsliv. Därtill 
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skildring av kulturella aktiviteter, såsom sång- och musiklivet, fester och 
dylikt. 

Till denna kategori hör textavsnitt som skildrar händelser och företeelser på 
ett allmänt plan, men som anknyter till finlandssvenskarna och 
finlandssvenskheten på ett indirekt sätt. Dessutom textavsnitt i ämnet 
modersmål signerade i den löpande texten av finlandssvenska författare men 
där innehållet inte berör finlandssvenska företeelser. Det gemensamma 
språket, sedvänjorna och normerna behandlas inom denna kategori. 

Utgående från de ovan nämnda kategorierna och underkategorier analyserar jag  
läroböckerna och därifrån ger jag exempel på varje kategori. Exemplen på 
kategorierna relaterar jag till den nuvarande läroplanen, 2004, eller den 
föregående läroplanen, 1994, beroende på vilken som var aktuell när boken 
utgavs första gången. Hansén talar i sin metodbeskrivning enbart om analys av 
textavsnitt, men i denna undersökning kommer jag att undersöka även bilder, 
kartor och diagram.  
 

Analys 
I detta kapitel kommer jag att systematiskt gå igenom läroböckerna Mitt språk 
och Ordval: Ask enligt de tidigare nämnda kategorierna och exempel ut 
läroböckerna kommer att ges. Strukturen som följs för analysen är följande: 
inom varje analyskategori kommer jag först att analysera Mitt språk och därefter 
görs samma analys på Ordval: Ask. Jag kommer att ge två exempel ur varje 
kategori för varje lärobok och sist i varje kategori kommer en kort konklusion.  
 

1. Den territoriella, geografiska dimensionen  

Kategori ett, den territoriella, geografiska dimensionen, åskådliggörs i Mitt språk 
bland annat genom en karta på sid 65 där det finlandssvenska språkområdet 
finns utmärkt med hjälp av dåvarande kommungränser (1992). Genom att 
visualisera kartan får eleverna grepp om att Svenskfinland finns längs kusten och 
därtill får de kunskap om ungefär hur långt de finlandssvenska kommunerna 
sträcker sig i olika vädersträck. 

På sid 70 finns det tabeller som behandlar svenskspråkiga och tvåspråkiga 
kommuner i Finland. Kategorierna i tabellen är uppdelade enligt län vilket 
möjliggör jämförelser områden emellan. Precis som med hjälp av kartan i 
föregående exempel möjliggörs med detta exempel en konkret bild av 
finlandssvenskarna och deras spridning i landet.  

I Ordval: Ask finns det inte tydliga exempel på kategori ett där ett avgränsat 
territorialområde beskrivs. Det närmaste man kommer denna kategori är följande 
exempel: På sid 141 finns ett foto på Diktarhemmet i Borgå. Det är i bildtexten 
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informationen om huset ges, i den ovanstående texten behandlas inte 
Diktarhemmet, utan finlandssvenska författare.  

Det visade sig att kategorin ’territoriella, geografiska dimensioner’ inte hade 
speciellt många exempel i vare sig Mitt språk eller i Ordval: Ask. I Mitt språk 
fanns ändå bättre exempel som var tydligare anknutna till den territoriella, 
geografiska dimensionen. Selander (2006, 122) att läroböckerna gärna ska 
koppla till elevens verklighet för att den personliga identiteten på så vis lättare 
utvecklas. Om eleven inte anser att Diktarhemmet i Borgå är en del av hans eller 
hennes verklighet kan man fråga sig ifall detta finlandssvenska drag är 
identitetsfrämjande. 
 

2. Den etnisk-historiska dimensionen 

I Mitt språk behandlas ’Svenskan i Finland’, Svenska dagen och ’Typiska drag i 
det finlandssvenska språket’ på sid 69–75. Dessa företeelser är viktiga för den 
finlandssvenska kulturen och identiteten (Selander 2006, 220–223). Det faktum 
att det enligt läroboken finns en hypotes om varifrån finlandssvenskarna 
kommer kan en gemenskap finlandssvenskarna emellan skapas. 

Vårt litterära arv är en företeelse som förenar finlandssvenskarna. På sid 187 
nämns flera finlandssvenska författare som har skapat en vi-känsla genom sina 
böcker. Zacharias Topelius Björken och stjärnan lästes för över hundra år sedan 
och den läses ännu idag. På samma sida nämns även den stora finlandsvenska 
klassikern, Tove Jansson och hennes berättelser om Mumintrollen.  Dessa 
författare är kända för finlandssvenskarna, men även utanför Finlands gränser. 

I Ordval: Ask förekommer få exempel på kategori nummer två. I samband med 
genomgången av olika diktformer finns det på sid 165 en bild på Asaguden Tor. 
Bilden är kopplad till avsnittet som handlar om Fornyrdislag. Här gör författarna 
till läroboken en tydlig koppling till vår historia och den tro som var rådande 
före kristendomens ankomst till Sverige. 

På sid 166–167 behandlas hexametern där J. L. Runeberg nämns som en av 
författarna som skrev enligt detta versmått. Även Dikter av Edith Södergran tas 
upp i samband med lyriken, denna gång med betoning på allitteration och 
assonans. Dessa skribenter finns inte längre bland oss, men deras verk lever 
kvar. Detta gör att de fortsätter att påverka generation efter generation av läsare. 

Det finns exempel den etnisk-historiska dimensionen i såväl Mitt språk som i 
Ordval: Ask. I Ordval: Ask är det dock endast litteraturorienterade aspekter som 
passar in i denna kategori, medan det i Mitt språk även finns en specifik 
finlandssvensk historisk anknytning. I läroplanen från såväl 2004 som 1994 står 
det att kunskapen om den finländska och den nordiska litteraturen ska främjas 
och detta görs genom nämnda exempel.  
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3. Den socio - språkligt - kulturella dimensionen 

I Mitt språk består sidorna 223–249 av olika typer av prosatext skrivna av 
finlandssvenska författare. Därtill finns frågor till varje text vilka kan fungera 
som diskussionsunderlag eller inspiration för eget skrivande. Genom att ge 
eleverna tillgång till texter skrivna av finlandssvenska författare blir de dels 
medvetna om vilka författare som finns och vad de har skrivit men 
förhoppningsvis väcks även en lust att läsa mera på modersmålet. 

Det finns många olika typer av evenemang som är en del av den finlandssvenska 
kulturen, men som inte nödvändigtvis delas av den finskspråkiga befolkningen. 
Ett exempel på detta är Stafettkarnevalen och på sid 159 finns ett foto taget från 
detta evenemang. Stafettkarnevalen är så mycket mera än en idrottstävling för 
grundskolan och gymnasiet. Elever lär sig samarbeta kring ett visst mål, de lär 
sig planera och de lär sig att visa glädje eller hantera besvikelse. Detta 
evenemang tillsammans med många andra, till exempel Skolmusik, lär eleverna 
färdigheter de behöver i livet men som inte nödvändigtvis kan läras ut innanför 
klassrummets fyra väggar. I läroplanen från 1994 står det att modersmålsämnet 
ska sträva efter att ”vidareutveckla elevernas språkliga och kulturella identitet” 
(1994, 45).  

I Ordval: Ask har författarna valt att inte vara alltför tydliga med de 
finlandssvenska inslagen i läroboken. Det finns finlandssvenska drag, men det 
kan gott och väl hända att de går en ouppmärksam läsare förbi. På pärmbilden 
till läroboken finns skärgård och segelbåtar, någonting som är starkt förknippat 
med det finlandssvenska. Detta är således en del av vårt kulturarv. 

Författarna till läroboken har valt att inkludera finlandssvenska författare, Hagar 
Olsson och Solveig von Schoultz, när de beskriver hur man hittar i ett 
uppslagsverk, sid 78. I läroboken finns en tavla av en av Finlands kändaste 
konstnärer Helene Schjerfbeck, s 171. Tavlan kan användas som exempel när 
teorin kring varför elementen ’motiv’ och ’tema’ är viktiga i texter, vilket 
behandlas i den närliggande texten.  

Den socio-språkligt-kulturella dimensionen är tydligare i Mitt språk än i Ordval: 
Ask genom sina exempel på de finlandssvenska inslagen. I båda läroböckerna 
behandlas finlandssvenska författare, men i Mitt språk ges utdrag och frågor, 
medan författarna smygs in på olika ställen i Ordval: Ask. I läroplanerna nämns 
modersmålsämnet som ett livskunskapsämne och det är denna faktor som främst 
präglar denna kategori. Det skapar en större förståelse och bättre minnesbilder 
hos eleverna att få uppleva kulturella evenemang än att endast få läsa om dem.  
 

Konklusion  
Många av de finlandssvenska inslagen i läroböckerna är inte nämnda i själva 
analysen eftersom de är svåra att antingen placera in i endast en kategori eller att 
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överhuvudtaget placera in i någon av de existerande kategorierna. Det vore 
möjligt att skapa egna kategorier utgående från analysen, och jag tror att det 
hade kunnat ge andra infallsvinklar. 

I både Mitt språk och i Ordval: Ask finns foton tagna från olika platser i 
Svenskfinland, i de exempel som ges till olika textavsnitt finns ofta en 
finlandssvensk ort angiven och i båda läromedlen finns olika finlandssvenska 
företeelser som till exempel Mumintrollet insatt på passande ställen. Detta tyder 
på att författarna till de två analyserade läromedlen vill förmedla en form av 
finlandssvenskhet till eleverna, de har bara valt att göra detta mera eller mindre 
tydligt. Det faktum att läroboksförfattarna till Ordval: Ask och Ordval: Embla 
har valt att ge böckerna just dessa namn som anspelar på nordisk mytologi sätter 
en tydlig prägel på läroböckerna.  

Läroboken Ordval: Ask behandlar inte finlandssvenskhet lika explicit som Mitt 
språk gör. Det finns kopplingar till författare, platser och finlandssvenska 
företeelser i båda läroböckerna, men sättet de framställs på i Mitt språk är 
tydligare. Detta är således en tydlig skillnad läroböckerna emellan. Eftersom 
Mitt språk och Ordval: Ask är skrivna utgående från olika läroplaner är en 
möjlig förklaring till skillnaderna böckerna emellan att de har olika synsätt på 
exempelvis det finlandssvenska. I läroplanen från 1994 utgår man ifrån en 
homogen grupp finlandssvenska elever medan läroplanen från 2004 utgår ifrån 
en heterogen grupp elever. Detta påverkar synen på det finlandssvenska och 
således också på de markörer som kan stödja den finlandssvenska identiteten hos 
eleverna. Läroböckerna är således anpassade till olika grupper med olika 
förutsättningar vilket syns i utformningen av dem och speciellt på det explicita 
och implicita finlandssvenska. I Mitt språk är exemplen oftare explicita, t.ex. 
”Sju teser om finlandssvenskheten” på sid 72, medan exemplen i Ordval: Ask är 
mera implicita, t.ex. bilden på statyn av Mannerheim i samband med 
egennamnen på sid 101. Förändringar i samhället, exempelvis immigration, 
påverkar alla och de skillnader som råder gällande explicita och implicita 
finlandssvenska drag kan vara en del av detta. 

De skillnader som finns läroplanerna emellan angående ämnet modersmål (och 
litteratur) är till syvende och sist ganska små. Förutom synen på elevernas 
bakgrund följer de båda läroplanerna långt samma linje. Det betonas bland annat 
att ämnet modersmål (och litteratur) är ett kulturämne, elevernas identitet ska 
stödjas och kännedomen om Finland ska stärkas. Eftersom det saknas stora 
skillnader mellan läroplanerna är det inte möjligt att utgående från den här 
undersökningen dra paralleller mellan skillnaderna i läroplanerna och i 
läroböckerna.  

 

Kopplingen till elevernas verklighet är inte alltid så stark i de undersökta 
läroböckerna. I läroplanen (2004, 52–53) står det att eleven ska utveckla olika 
kompetenser både i och utanför klassrummet, vilket medför att relevansen för 
eleven är viktig. Reichenberg (2006, 220–221) skriver att för att eleven ska vara 
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engagerad och motiverad är det viktigt att stoffet känns angeläget och 
meningsfullt. I Mitt språk och Ordval: Ask finns olika evenemang så som 
Stafettkarnevalen nämnda och kartan över Svenskfinland kan förhoppningsvis få 
eleverna att känna igen sig, men förutom dessa är kopplingarna till elevernas 
verklighet ganska svaga. Det faktum att eleverna kommer från olika hem med 
olika bakgrund gör att skolans uppgift att ge alla elever samma möjligheter blir 
allt viktigare, varför det är av relevans att ta upp exempelvis finlandssvenska 
författare och konstnärer. Vissa elever får kanske denna kunskap hemma, medan 
andra inte får den. Om endast bekanta saker tas upp i undervisningen vidgas inte 
elevernas vyer, och modersmålsämnets kärnpunkt som livskunskapsämne 
förlorar sin betydelse. De saker som tas upp i undervisningen borde göras 
relevanta och intressanta för eleven eftersom detta främjar lusten till lärandet.  

Avslutning 
Den finlandssvenska identiteten är i likhet med alla andra identiteter svår att 
sätta fingret på. I de analyserade läroböckerna har läroboksförfattarna gjort 
försök till att på olika sätt ge eleverna möjlighet att skapa en finlandssvensk 
identitet. Vissa saker som anses vara fullständigt självklart för en infödd 
finländsk elev, är inte nödvändigtvis en självklarhet för en elev som har flyttat 
till Finland. Samma sak gäller olika företeelser och händelser, är det som 
betraktas som typiskt finlandssvenskt verkligen så självklart för alla? 

Valet av metoden för genomförandet av denna undersökning kan diskuteras. De 
kategorier som användes är inte alldeles enkla att applicera på läroböckerna och 
frågan är hur mycket man egentligen får ut av dessa kategorier. Det är möjligt att 
en annan analysmodell med andra kategorier hade gett andra resultat, men det 
förkastar inte denna undersökning. Det finns ännu möjlighet att utveckla denna 
undersökning och på så vis bredda den kunskap som finns inom området.  

Läroböckernas betydelse för eleverna och deras lärande är en intressant aspekt 
som borde undersökas mera. En utförlig analys av detta ämne skulle uppskattas 
av såväl läromedelsförfattare, lärare och föräldrar. Detta är ett ganska outforskat 
område och således finns det en lucka i vetenskapen som borde fyllas.  
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Argumentation i gymnasiets läroböcker för 
modersmål och litteratur 

Eva Funck 
 

Inledning och syfte 
Att kunna ta ställning är i dagens västerländska samhälle en förutsättning för en 
ansvarstagande medborgare och enligt grundera för gymnasiets läroplan (2003, 
26) är det just till ansvarstagande medborgare vi vill fostra våra elever. För att ta 
ställning krävs att man för sig själv kan överväga, och för andra motivera sina 
val. Med andra ord har eleverna goda förutsättningar att bli aktiva 
ansvarstagande samhällsmedlemmar om de skickas ut ur skolan med en god 
argumentationsförmåga. 

I samband med skrivandet av min avhandling pro gradu (Funck: manuskript 
under arbete) har jag märkt att kapitlen om skriftlig argumentation i gymnasiets 
läroböcker för modersmål och litteratur blivit allt längre under de senaste åren 
och undrat vad det kan bero på. 

Utgående från grundera för gymnasiets läroplan kommer jag att i denna essä 
granska orsaken till att argumentationen har fått en större plats i gymnasiets 
läromedel. Jag kommer även att granska kapitlen om argumentation närmare och 
undersöka vilka delområden som har utvidgats, kommit till eller fallit bort.  

Genom att använda forskning om elevuppsatser belyser jag samtidigt vilka 
områden inom argumentation eleverna behärskar eller inte behärskar, för att på 
så sätt få en bild av vad som fungerar eller inte fungerar i läroböckerna. 
 

Material 
De läroböcker jag valt att undersöka är Söderströms Samspråk (1995), Nya 
samspråk (2001) och Språkets värld (2005).  De två första, Samspråk och Nya 
samspråk grundar sig på gymnasiets läroplan från 1994, medan Språkets värld 
grundar sig på den nuvarande läroplanen från 2003. Genom att jämföra 
läroböckerna med föreskrifterna i läroplanerna vill jag få syn på vad i läroplanen 
som gör att kapitlen om argumentation har förändrats, eller om det alls är 
läroplanen som påverkat förändringen. Jag jämför även böckerna sinsemellan för 
att få syn på vilka förändringar som skett. 

 

Då jag beskriver elevernas argumentationsförmåga baserar jag mina iakttagelser 
främst på forskningsresultat av Beatrice Silén som forskat i finlandssvenska 
abiturienters studentuppsatser (Silén 2011). 
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Elevernas textmiljöer 
Skrivandet i skolan har kommit att spela en allt större roll under de senaste åren. 
I dag skriver man mycket mera än förr i skolan och framför allt betydligt flera 
olika slag av texter än vad man skrev tidigare (Gayer & Grönholm 2007). Och 
inte utan orsak. På nästan varje arbetsplats är man dagligen i kontakt med någon 
form av text och skrivande, också i de yrken som traditionellt inte ansetts 
skriftburna. Det kan gälla att skriva e-post, sms, artiklar eller dylikt. 
Sommardahl (2007) menar att människor ute i arbetslivet idag främst intresserar 
sig för hur man skriver bra texter som når fram till mottagaren. Enskilda 
språkriktighetsfrågor intresserar inte lika mycket längre. Skolan lever 
naturligtvis med dagens skriftkultur och anpassar sig till en viss mån efter den. 
Skrivundervisningen i skolan har tydligt reformerats under de senaste åren vilket 
märks bland annat på att den traditionella grammatikundervisningen har fått en 
mycket mindre roll än tidigare och på att processkrivningen har introducerats 
(Gayer & Grönholm 2007). Det är av stor vikt att eleverna då de går ut skolan är 
skickliga på att skriva texter och dessutom behärskar många olika genrer, bland 
dem den argumenterande genren. 

Trots den processorienterade skrivpedagogiken och de varierande typer av texter 
man skriver i skolan idag, anser en del forskare att skolskrivandet är en helt egen 
genre, en genre som inte finns någon annanstans än i skolan (Nyström 2000, 25). 
Teleman (1991, 75) hävdar att trots att man i skolan försöker skriva i olika 
genrer (exempelvis reportage, utredning eller brev) så är dessa bara 
”låtsatsgenrer” som egentligen alla hör till en och samma genre, det vill säga 
skoluppsatsen. Nyström (2000, 50) menar att skoltexter ”är lösgjorda från ett 
kommunikativt och socialt sammanhang”. Hon menar att det egentliga syftet 
med skrivandet i skolan är att eleven ska visa upp någon form av färdighet. 
Berge (genom Nyström 2000, 25) hävdar att eleverna lär sig att prioritera de 
genrer som de vet att de senare kommer att bli examinerade i. Detta leder till att 
eleven lär sig skriva en viss typ av text (som t.ex. studentexamensuppsatsen) 
som han/hon sedan inte har användning för utanför skolan. 
 

Argumentation som genre inom modersmål och 
litteratur 
Trots att det skrivs allt flera olika typer av texter inom ämnet modersmål och 
litteratur i skolan, finns det ändå vissa genrer som dominerar. Nyström (2000,  
93) menar att berättelse, recension och utredande uppsats hör till de vanligaste 
genrerna. Av en enkätundersökning bland modersmålslärare som 
Utbildningsstyrelsen utförde år 2008 framkommer att lärarna anser att eleverna 
är bra på narrativt skrivande och tidningstexter, men har svårigheter med 
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analyserande och argumenterande texter (Sundström 2009). Hellspong och 
Ledin (1997, 24) menar att argumenterande texter är något som eleverna relativt 
sent lär sig bemästra. Silén (2011) som undersökt studentuppsatser menar 
dessutom att det inte är överraskande att de argumenterande texterna är svåra för 
eleverna. Då abiturienterna sätter sig för att skriva är det inte för att de har ett 
angeläget budskap att förmedla utan för att de måste skriva en text som ska 
bedömas (Silén 2011, 296). Man kan lära sig hur en argumenterande uppsats 
struktureras och ska se ut, men det är svårare att övertyga om man inte får skriva 
om något man personligen har starka åsikter om. 
 

Kapitlen om argumentation utvidgades 
Som jag nämnde i inledningen har kapitlen om argumentation i gymnasiets 
läroböcker utvidgats under de senaste åren. Ett konkret sätt att notera 
förlängningen är att räkna sidantalet som ägnas åt argumentation i respektive 
läroböcker. Samspråk (1995) ägnar argumentationen 5 sidor, Nya samspråk 
(2001) 15 sidor och Språkets värld (2005) 16 sidor. Påpekas bör att Samspråk tar 
upp argumentation inte bara i kapitlet om att skriva utan även i kapitlet om att 
läsa vilket utökar sidantalet med några sidor.  Synvinkeln blir då en annan än i 
Nya samspråk och Språkets värld som beskriver argumentationen som helhet 
under kapitlen Ordets makt respektive Textens makt. 

Som vi kan se är det den äldsta läroboken Samspråk som ägnar argumentationen 
minst utrymme, medan sidantalet om argumentation i Nya samspråk och 
Språkets värld är så gott som lika. Detta är förvånande eftersom Samspråk och 
Nya samspråk bygger på samma läroplan (från 1994) och därför naturligt kunde 
vara mera lika än Nya samspråk och Språkets värld som baserar sig på två olika 
läroplaner. Detta betyder i princip att det inte kan vara läroplanen som är den 
huvudsakliga orsaken till att kapitlet om argumentation redigerats och förlängts i 
Nya samspråk utan att det snarare måste vara studentexamensresultat, 
lärares/elevers önskemål, läromedelsförfattarnas avvägning eller andra 
samhälleliga faktorer som gjort att argumentationen kommit att spela en större 
roll i de nyare läromedlen.  

Det finns heller inga markanta skillnader mellan de två senaste läroplanernas syn 
på argumentation. Argumentationen nämns i läroplanen främst i samband med 
kurs 6, dvs Språk och litteratur som maktfaktorer (1994) och Textens makt 
(2003). Läroplanen från 2003 uttrycker sig ändå aningen skarpare i fråga om 
argumentation i jämförelse med läroplanen från 1994:  

 

”[de studerande skall] producera både skriftliga och muntliga texter som 
innehåller en effektiv argumentation” (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, 
38) 
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 ”[Eleverna] tränar sig i att argumentera muntligt och skriftligt” (Grunderna för 
gymnasiets läroplan 1994, 43).  

 

Härmed kan vi se att argumentationen även i läroplanen fått en lite starkare 
ställning än tidigare. 
 

Strukturen faller bort när stilmedlen tar över 
Då man jämför sidantalen i kapitlen om argumentation i de tre böckerna är det 
alltså Samspråk som skiljer sig mest från de två andra böckerna. Kapitlet är inte 
lika utförligt som i Nya samspråk och Språkets värld och tonvikten i Samspråk 
ligger främst på disposition och uppbyggnad medan de två andra böckerna tar 
upp en mångsidigare bild av argumentation. 

Kapitlen om argumentation i  Nya samspråk och Språkets värld  har en tydlig 
skillnad. Då Nya samspråk ägnar ett helt uppslag åt ett exempel på hur en 
argumenterande uppsats styckevis ska disponeras har Språkets värld lämnat bort 
detta exempel. I Språkets värld förklaras naturligtvis också hur en 
argumenterande uppsats disponeras, men det utförliga exemplet (som finns både 
i Samspråk och Nya samspråk) har lämnats bort. Det som fyller upp de övriga 
sidorna i kapitlet om argumentation i Språkets värld är i stället en ingående 
beskrivning av retoriska stilmedel. Även Nya samspråk tar upp stilmedlen, men 
inte närapå lika utförligt. I Samspråk är beskrivningen av stilmedel så gott som 
obefintlig. Den utförliga beskrivningen av stilmedel i Språkets värld kunde bero 
på att provet i textkompetens var under arbete då boken skrevs.18 I 
textkompetensprovet har eleven nytta av att känna till olika termer på stilmedel 
och kunna använda dem för att beskriva en text. Tyngdpunkten i studentexamen 
ligger ju inte längre på att endast producera text, analys av text har kommit att 
spela en större roll i och med provet i textkompetens. 
 

Abiturienterna kan disponera 
Om man tittar på resultaten av Siléns undersökning av studentuppsatser (2011) 
kan man konstatera att författarna till Språkets värld antagligen gjort rätt i att 
lämna bort det utförliga exemplet på dispositionen av en argumenterande 
uppsats. Enligt Silén (2011, 279) har varken de svaga eller starka skribenterna 
några problem med dispositionen av en argumenterande text, det är snarare 
innehållet som vacklar hos de svagare skribenterna. ”De vet att de ska 
introducera tema, att de ska visa på för- och nackdelar och att de ska dra en 

                                                            
18 Provet i textkompetens togs i bruk våren 2007 
(http://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/reformeras/). 
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slutsats. Problemet verkar ligga i att de inte tänker på att dessa strukturella bitar 
ska ingå i en helhet som ska förmedla ett tydligt budskap” (Silén 2011, 279).  

De uppsatser som Silén undersökt är studentuppsatser skrivna år 2005, vilket 
betyder att skribenterna med största sannolikhet har undervisats utgående från 
Nya samspråk (om de alls använt sig av lärobok), som under ifrågavarande 
gymnasisters gymnasietid var den mest aktuella läroboken i modersmål och 
litteratur. Att eleverna behärskar dispositionen av en argumenterande text så bra 
kunde alltså bero på att beskrivningen av dispositionen i Nya samspråk är så 
utförlig. Förklaringen är kanske ändå inte så enkel. Att lära sig att skriva enligt 
en viss struktur torde vara lättare än att lära sig att formulera ett logiskt och 
mångsidigt innehåll. 

Både Silén (2011, 300) och Nyström (som på svenskt håll forskat i gymnasisters 
skrivande) har kommit fram till att gymnasisternas texter ofta blir utredande i 
stället för argumenterande eftersom eleverna har svårt med att presentera en 
tydlig tes (Nyström 2000, 152). Finlandssvenska modersmålslärare har även 
uttalat sig om att de upplever att eleverna har svårt med bl.a. struktur, tankereda 
och textbindning i argumenterande texter (Sundström 2009, 31). Det är alltså 
fortfarande viktigt att betona vikten av strukturen i en argumenterande text, men 
läraren behöver även undervisa i textbindning, logisk tankegång och uppmana 
eleverna till att våga ta ställning. 
 

Slutdiskussion 
Av resultaten i denna korta undersökning att döma kan man konstatera att det 
inte är läroplanen som främst sätter ramarna för hur kapitlen om argumentation i 
läroböckerna skall se ut och vad de ska innehålla. Det verkar vara andra faktorer, 
som t.ex. lärares önskemål eller läromedelsförfattarnas bedömning för vad som 
verkar aktuellt, som påverkar utformningen. Vad gäller utformningen kan man 
konstatera att kapitlen blivit längre och att fokuseringen på disposition har fått 
ge efter en aning för att förflyttas till retoriska stilmedel. Utgående från Siléns 
(2011) resultat kring strukturen i argumenterande studentuppsatser kan jag 
konstatera att läromedlen har lyckats med att ge eleverna en grund för hur en 
argumenterande uppsats skall se ut (om man utgår från att läromedlen påverkar 
elevernas inlärning). Eleverna känner till strukturen för en argumenterande text. 
Det är på det innehållsmässiga planet som de svagare skribenterna stöter på 
problem. Frågan är om det är genom läromedlen som man borde göra något åt 
den saken eller om det är metoderna för skrivundervisning som borde förändras 
för att även de svaga skribenterna ska kunna nå bättre resultat? För trots att 
processkrivningen introducerats i våra skolor är uppsatsskrivningen ofta 
produktorienterad. Enligt Kronholm-Cederberg (2009) får eleverna oftast 
respons på sina texter först då de är färdiga produkter och inte mera skall 
bearbetas. Dessutom är responsen allt som oftast normativ och på en lokal nivå 
(Kronholm-Cederberg 2009). Silén konstaterar i sin undersökning (2011) att 
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abiturienterna är förtrogna med strukturen på en argumenterande text och att det 
är innehållsmässigt som texterna vacklar. I ljuset av detta kunde man dra 
slutsatsen att det är just på det innehållsliga planet som eleverna borde få mera 
respons och inte på det strukturella. Sääskilahti (2011, 27) som undersökt 
niondeklassares argumenterande texter föreslår kollektivt skrivande och 
uppmuntrande av elever att läsa och kommentera varandras texter som ett annat 
alternativ till förbättring av innehåll i de argumenterande texterna.  

Slutligen kan jag konstatera att eleverna behöver en mångsidig handledning för 
att kunna skriva välfungerande argumenterande texter. Om detta tidsmässigt går 
att förverkliga vågar jag inte uttala mig om. 
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Författarrösten i läroboken Ordval Embla 

Ann-Sofie Grönroos 
 

Bakgrund 
I Utbildningsstyrelsens rapport Läromedelssituationen våren 2010 för de 
finlandssvenska grundskolorna och gymnasierna (Utbildningsstyrelsen 2011, 
169) framgår det att ämneslärarna i modersmål och litteratur starkt efterlyser nya 
och mer aktuella läroböcker för åk 7–9. Då rapporten publicerades användes 
främst handboken Mitt språk åk 7–9 i de finlandssvenska skolorna och man 
kunde konstatera att de nyare läroböckerna Ordval Ask (Söderströms förlag) och 
Full koll (Schildts förlag) ännu inte hade hittat sin väg in i de finlandssvenska 
klassrummen. Nu (våren 2012) har den andra handboken, Embla, i serien Ordval 
getts ut.   

 

Syfte 
I denna studie granskar jag författarrösten i den nyutkomna läroboken Ordval 
Embla för ämnet modersmål och litteratur i åk 7–9 (Björkqvist & Sund 2012). 
Jag är intresserad av hur texten talar till läsaren och  vilka 
användningsmöjligheter den ger läraren, dvs. hur den fungerar som 
arbetsredskap i klassen. Detta gör jag genom att granska författarrösten i 
förordet, rubrikerna, den löpande texten och och de röda texterna som finns i 
marginalen, eftersom det är här som  interaktionen mellan texten och läsaren 
skapas.  

 

Serien Ordval 
Förlaget Söderströms gav år 2009 ut Ask, den första teoriboken av två i serien 
Ordval, skriven av Pirkko Björkqvist, Helena Palmén och Marie Sund. I 
Utbildningsstyrelsens rapport (2011, 20) menar man att författarna med denna 
serie ville göra läroböcker med ett modernare grepp om grammatiken och om 
retoriken.  

Handboken Ordval Ask jämförs i rapporten med den äldre handboken Mitt språk 
åk 7–9 (första utgåvan 1992). Man konstaterar att de båda böckerna ”innehåller 
ungefär lika mycket ord- och formlära som satslära, trots att läroplansgrunderna 
betonar satsläran mera”, men att man i Ordval Ask använder sig av en mer 
modern språkteori, som långt är baserad på de beskrivnings- och förklaringssätt 
som finns i Svenska Akademiens grammatik. I rapporten konstaterar man vidare 
att Ordval Ask, trots det moderna lingvistiska greppet, fortfarande saknar en 
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introduktion i olika slag av hyper- och faktatexter, som t.ex. reklam, vid sidan av 
den omfattande litteraturteorin i läroboken. (Utbildningsstyrelsen 2011, 20) I och 
med nya Ordval Embla finns nu också reklamtexterna representerade i 
läroböckerna.  

Ordval Ask gavs alltså ut 2009 och våren 2012 kom den kompletterande 
handboken Ordval Embla ut (Björkqvist & Sund). Serien kommer ännu att 
utvidgas med arbetsböcker för varje årskurs. Målet är att den i sin helhet ska 
kunna ersätta den tidigare mest använda läroboken Mitt språk åk 7–9. 
Läroböckerna i serien Ordval är gjorda enligt läroplansgrunderna från 2004 
(Utbildningsstyrelsen 2004). 

En av författarna, Pirkko Björkqvist skriver på förlaget Schildts & Söderströms 
hemsida att hon och en kollega gick in för att skriva den nya läroboksserien 
Ordval, eftersom de upplevde att de befintliga läroböckerna inte räckte till 
(Schildts & Söderströms 2012). I Ordval Embla behandlas medierna, såväl de 
traditionella (tv, radio, tidningar och internet) som de sociala medierna (sms och 
bloggar). Läroböckerna behandlar också det vidgade textbegreppet.  

 

Texten och läsaren  
Professorn och läromedelsförfattaren Staffan Selander poängterar i sin artikel 
”Didaktisk design av pedagogiska texter” (Selander 2011, 71) vikten av tilltalet i 
lärobokstexterna. Han menar att det är viktigt att studera hur relationen mellan 
text och läsare byggs upp, alltså vem som talar och vem som tilltalas då, man 
granskar en lärobok.  

En annan viktig aspekt att ta i beaktande i studiet av en lärobok är hur läsaren 
förväntas förhålla sig till texten och vad läsaren förväntas göra när denne har läst 
texten. Selander menar att det finns två typer av texter i läroböcker: texter 
skrivna för individuell textläsning, där eleven förväntas tillägna sig texten och 
reflektera kring den på egen hand, och texter skrivna för läsning som en social, 
reflekterande, prövande och problemlösande aktivitet (Selander 2011, 80).  

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
(Utbildningsstyrelsen 2004) sägs det bl.a. att målet för undervisningen i åk 6–9 
är att vidga elevernas språk- och textkompetens och att ämnet modersmål och 
litteratur är ett livskunskapsämne. Eftersom läroplanen understryker vikten av 
kommunikation, det vidgade textbegreppet och interaktion i modersmålet som 
livskunskapsämne, kan man förvänta sig att en lärobok i ämnet har som syfte att 
uppmuntra till dessa verksamheter.  

Hur ser då texterna i Ordval Embla ut? Talar författarna till eleverna genom 
texten? Monica Reichenberg (2008, 16) menar att man genom undersökningar 
har kunnat  visa att texter med en tydlig författarröst gör att eleverna lättare 
rycks med i texten. Att det finns en röst som talar till den läsande eleven gör att 
det lättare uppstår ett samtal mellan läsaren och texten, eftersom författarrösten 
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uppmuntrar eleven till att reflektera kring det som behandlas (Reichenberg 2008, 
24). 

I det kommande kapitlet granskar jag därför tilltalet i Ordval Embla. Allra först 
studerar jag tilltalet i förordet, eftersom det är där författarna har möjligheten att 
skapa den första kontakten till läsaren, sedan studeras rubrikerna, den löpande 
texten och  till slut de korta röda texterna i marginalen där läsaren tilltalas 
explicit.  
 

Första kontakten skapas i förordet 

I Ordval Embla tilltalas läsaren, eller eleven, med ett du-tilltal i förordet. I 
förordet Till eleven berättar författarna vad eleven kommer att kunna lära sig: ”i 
den här boken kan du lära dig mer om de nordiska länderna och de språk som 
talas i Norden...” (Björkqvist & Sund 2012, 7). Författarna riktar sig till en 
kompetent elev som redan har förkunskaper och detta är den elevsyn som 
genomsyrar hela boken. Jag använder här begreppet kompetent elev, eftersom 
författarna utgår från att eleverna har förkunskaper, vilket syns i formuleringen 
”kan du lära dig mer om”. Dessutom hoppas författarna att eleverna i den här 
boken ska hitta svar på sina ”frågor om språk och litteratur”och att ”böckerna 
[Ask och Embla] väcker nya tankar och frågor hos dig medan du läser” (ibid, 7).   

Monica Reichenberg understryker vikten av att studera förordet i en lärobok i 
Vägar till läsförståelse – texten, läsaren och samtalet (2008, 15), eftersom det är 
i förordet som författarna försöker väcka elevernas läslust och det är här som 
författarna kan ge anvisningar till hur eleven ska läsa boken. Förordet i Embla 
fungerar som en kort presentation av bokens innehåll: vi får veta att eleven kan 
lära sig om Norden, om litteraturhistorien i Norden och Europa, om svenskans 
historia, hur svenskan låter i Finland och Sverige samt om medier, t.ex. radio, tv 
och sociala medier (ibid, 7).  

De enda instruktionsliknande anvisningen författarna ger eleven i förordet är att 
Embla ”kan besvara många av dina frågor om språk och litteratur”. Detta är 
knappast en renodlad instruktion, men den bidrar i alla fall till att bygga upp 
elevens förväntningar och kanske väcka elevens nyfikenhet. I den första 
teoriboken Ordval Ask är inledningen mer omfattande. Här berättar författarna 
att boken ska fungera som ett stöd för studierna i modersmål och litteratur och 
räknar därefter upp vilka områden som behandlas i boken. Förordet avslutas med 
en ambitiös uppmaning riktad till eleven om att denna under läsningen ska 
”fundera på hur den syn på språket vi förmedlar passar in i din egen värld”. 
(Björqvist, Palmén & Sund 2009, 7.)    

I varken Ask eller Embla ger författarna några explicita instruktioner för hur 
böckerna ska användas i undervisningen, ingenting utöver att ”boken [böckerna] 
ska vara ett stöd i studierna” (Björkqvist & Sund 2012, 7). Inte heller läraren, 
som säkert mer ofta än eleven läser förordet, får några tips om hur författarna har 
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menat att användningen av böckerna ska gå till i praktiken. Serien kommer som 
sagt ännu att utvidgas med arbetsböcker för varje årskurs och förhoppningsvis 
kommer också en lärarhandledning, så att dessa tillsammans kan ge tydligare 
användarinstruktioner.  

Reichenberg (2010) menar alltså att förordet i en lärobok har en viktig roll som 
relationsskapare mellan eleven och boken. I praktiken vet jag inte hur många de 
elever är som självmant läser och begrundar förordet, men i den bästa av världar 
kanske läraren går igenom förordet i klassen då hon eller han introducerar en ny 
bok. Förordet handlar egentligen inte så mycket om mottagaren och dennes 
uppfattning av boken, utan om att författarna ska kunna föra fram sin tanke med 
boken. Hur har författarna tänkt att boken ska användas? Utgående från vilken 
syn på lärande är den skriven?  

 

Rösten i rubrikerna 

I Ordval Embla framträder författarnas röst på flera olika sätt. Det mest synliga 
sättet och det sätt jag kommer att granska inledningsvis är rubrikerna som är 
formulerade som direkta frågor: ”Vad är en myt?” (ibid ibid, 10), ”Vad är en 
saga?” (ibid, 15), ”Vad heter vi?” (ibid, 42), ”Hur lever man på Färöarna?” (ibid, 
107) och ”Köper pensionärer tv-spel?” (ibid, 127). De två första rubrikerna är 
ingången till avsnittet om myter och sagor, den tredje  är rubriken till avsnittet 
om namnen i Svenskfinland. Rubriken om levnadsvanor på Färöarna finns i 
avsnittet om de nordiska länderna och den sista rubriken i kapitlet om reklam.  

Att vissa rubriker är formulerade som frågor i Embla ser jag som en tillgång för 
läraren. Läraren kan be eleverna slå upp boken på en viss sida och använda 
rubriken för en öppnande diskussion, t.ex. genom att samla elevernas 
förkunskaper i form av en tankekarta, innan man tar itu med själva texten i 
boken. Att de tre första exempelrubrikerna står i frågeform beror säkert delvis på 
att det handlar om områden som eleverna kan tänkas ha förkunskaper i. I sådana 
fall är det bra att ta vara på den kunskap eleverna har för att läraren sedan ska 
kunna systematisera och teoretisera den. Det här arbetssättet är bekant från 
Vygotskys teori om en proximal inlärningszon (se t.ex. Gibbons, 2002, 26), 
eftersom läraren med hjälp av rubriken kan lyfta elevernas förkunskaper till en 
högre nivå.  

De två följande exemplen med rubrikerna om Färöarna och tv-spelen drivs av 
andra strategier. Rubriken ”Hur lever man på Färöarna?” visar att man på 
Färöarna lever under andra förhållanden än i övriga Norden, de övriga nordiska 
ländernas levnadsvanor behandlas inte, utan presenteras utgående från språkliga 
skillnader och likheter. Att rubriken står i frågeform har en intresseväckande 
funktion. Den sista exempelrubrikens ”Köper pensionärer tv-spel?” syfte är att 
väcka elevernas intresse genom provokation eftersom rubriken presenterar ett 
”otänkbart” scenario. Genom att svara på och argumentera kring denna fråga 
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kommer eleverna dessutom automatiskt in på det kritiska läsandet som är 
nödvändigt då det gäller läsningen av reklam och reklamtexter.  

Det är dock bara en bråkdel av rubrikerna som är formulerade som frågor. De 
övriga rubrikerna beskriver vad de olika kapitlen och avsnitten innehåller, t.ex. 
”Den indoeuropeiska språkfamiljen” (ibid, 116), ”Svenskan i Norden” (ibid, 28) 
och ”Romantikerna” (ibid, 183). 

 

Tilltalet i den löpande texten  

Tilltalet eller författarrösten är syns också i den löpande texten i Embla. Att ha 
en tydlig röst i läroböckerna  har blivit allt populärare under 2000-talet,  under 
1990-talet var den så gott som obefintlig i läroböckerna (Reichenberg 2010, 20). 
Genom att låta en text ha en röst uppmuntrar författaren läsaren att gå i dialog 
med med texten. Reichenberg (2010, 24) varnar dock för att en text som är 
alltför pratig gör att eleverna fokuserar på mindre väsentliga detaljer och går 
miste om de större sammanhangen.  

Texten i Embla ställer ofta frågor till sin läsare. För det mesta handlar det om 
frågor som uppmanar läsaren att ta reda på mer om eller reflektera vidare kring 
ämnet. Exempelvis i samband med myten om Akilles frågar man läsaren ”Vad 
betyder uttrycket ”akilleshäl”?” (Björkqvist & Sund 2012, 14) och visar på så 
sätt sambandet mellan myten och vårt språkbruk idag. I kapitlet om nordiska 
språk uppmanas läsaren att uppmärksamma och fördjupa sin läsförståelse 
”Texten du just läste är skriven på danska. Vad står det i texten?” (ibid, 82).  

Författarna använder också frågor i den löpande texten för att ge rum för 
elevernas tidigare erfarenheter, t.ex. i kapitlet om de nya medierna, där 
författarna efter att först ha beskrivit bloggen som genre frågar läsaren: ”Följer 
du några bloggar eller har du en egen blogg?” (ibid, 131).  

Läsaren tilltalas som du i den löpande texten och författarna signalerar ofta att de 
har skrivit boken till en läsare med förkunskaper. ”Då du går in i en 
livsmedelsaffär står det inte bara mjölk, frukostflingor och juice på hyllorna, 
utan varje produkt har sitt eget namn” (ibid, 50), ”På internet hittar du texter och 
bilder som förmedlas både av professionella bedömare och av privatpersoner 
och intresse-organisationer” (ibid, 141). Genom sådana här formuleringar 
förankras elevernas tidigare kunskaper med texten och läsaren ges möjlighet att 
utvidga sina kunskaper utifrån texten.  

Texterna i Embla presenterar inte bara fakta, utan försöker också ge praktiska 
exempel som stärker förståelsen hos eleven. För de lärare som väntar på de 
kommande arbetsböckerna kan det vara intressant att veta att det redan i 
läroböckerna finns en del arbetsuppgifter. Uppgifterna syns inte explicit, utan de 
är inbakade i texten och formuleras ofta som frågor till läsaren inne i texten.  
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I kapitlet om de finlandssvenska dialekterna ställs en fråga i  texten om de 
åboländska dialekterna: ”Kan du hitta fler exempel på att denna dialekt är ett o-
mål?” (ibid, 37). Frågan innehåller en uppgift som eleverna ska försöka göra. På 
uppslaget innan uppgiften finns det skriftliga dialektutdrag från olika delar av 
Svenskfinland och läsaren uppmanas att lyssna på dialektutdragen, men det 
berättas aldrig var dessa ljudfiler finns att lyssna på. Kanske ljudfilerna kommer 
i arbetsböckerna? Man kan dock lösa uppgiften utan att lyssna och eleverna får 
möjlighet att själva utforska och lära sig mer om dialekten.      

 

De röda texterna i marginalen 

Vid sidan av den vanliga lärobokstexten, rubrikerna och den löpande texten, 
finns det  korta röda texter i Emblas marginaler. De här röda texterna har olika 
funktioner, de kan fungera som kommentarer eller tilläggsinformation till texten, 
som bildtexter, som uppgifter, som diskussionsfrågor och ibland fungerar de 
som utfyllnad. Texterna i marginalen är trevliga tillägg i lärobokstexten och 
tillsammans med bilderna blir layouten i Embla intressant. På sidorna finns olika 
storlekar och typer av texter, men istället för att ge ett ofokuserat intryck, ger de 
boken ett intressant, tilltalande och modernt intryck.  

På de ställen där texterna i marginalen fungerar som bildtexter skapas ofta ett 
humoristiskt resultat då texten och bilden samverkar. Ett exempel på detta finns i 
avsnittet om norska författare där man nere på sidan (ibid, 76) ser ett fotografi på 
flera personer som håller masker med författaren Erland Loes ansikte framför 
sina egna. I bildtexten står det så här: ”Erland Loe har blivit så populär att han 
hörs och syns överallt.”   

De röda texterna fungerar också som tilläggsinformation och lyfter fram 
information som inte passar in i den löpande texten, lite som en fotnot, som t.ex. 
i kapitlet om svenskans historia: ”Gustav Vasas Bibel var inte bara viktig för 
kyrkan, utan hade också stor betydelse för läsinlärningen” (ibid, 165). Här har  
alltså författarna lagt in intressant information i marginalen och i just detta fall 
kunde tilläggsinformationen ha varit mer omfattande. Läsaren får inte någon mer 
detaljerad information om på vilket sätt Gustav Vasas Bibel hade betydelse för 
läsinlärningen, bara att bibeltexterna användes som modell för skriftspråket. 

Då texterna fungerar som diskussionsfrågor vill författarna att eleven ska 
fundera vidare kring ämnet. Bredvid presentationen av Vibeke Bækkelund 
Lassens ungdomsroman Mit lorteliv – en kærligheds-historie, problematiserar 
författarna temat i boken genom frågan ”Vill man läsa en bok om någons 
skitliv?” (ibid, 89) i marginalen. 

Embla har som sagt en del arbetsuppgifter inbakade i den löpande texten. I de 
röda texterna i marginalen hittar man fler uppgifter. Uppgifterna ges ofta till en 
bild och kan t.ex. vara förslag till möjliga analyser och byggervdå i följande fall 
på det vidgade textbegreppet i form av bildanalyser: ”Karl Fazer firar 120-
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årsjubileum. Analysera skillnaderna mellan de två reklamerna” (s. 129), ”Temat 
i Stieg Larssons Millenniumserie är mediernas makt. Hur speglas det temat på 
pärmen?”.  

Ställvis har dock de röda texterna i marginalen ingen klar funktion och jag 
kommer att tänka på Reichenbergs varning om att för mycket röst i läroböckerna 
kan ha en störande effekt (Reichenberg 2010, 24). De röda texterna verkar 
ibland enbart ha en utfyllnadsfunktion. I avsnittet om radion (ibid, 141) finns en 
bild där radiokanalen Extrem sänder från Kampen och i marginalen finns en  röd 
text: ”Den finlandssvenska radiokanalen x3m kommer närmare sina lyssnare och 
visar upp sig i sändning i köpcentret Kamppi i Helsingfors. Var lyssnar du på 
radio?” Här kunde framförallt det svenska namnet Kampen användas, men också 
relevansen i frågan ”Var lyssnar du på radio” är oklar för mig. Varför inte hellre 
fråga Varför lyssnar du på radio?, Lyssnar du på radio? eller När lyssnar du på 
radio? 

 

Slutdiskussion 
Jag har här kort studerat tilltalet och rösten i läroboken Ordval Embla. Detta 
valde jag som ämne eftersom det för mig som nybliven lärare i modersmål och 
litteratur, är intressant att se vilken roll läroboken tar i undervisningen samt hur 
den talar till eleven och till mig som lärare. Jag tror att författarrösten i 
läromedelstexter säger mycket om hur författarna har tänkt sig att en bok ska 
användas i undervisningen och därmed också något om hurdan interaktion man 
vill skapa i klassrummet.  

Författarrösten i Embla är välvillig. Den vill att eleven ska förstå och den 
uppmuntrar eleven att tänka vidare kring det som står i texten. Embla är skriven 
för den kompetenta eleven och den använder elevens tidigare erfarenheter som 
grund för nytt lärande.  

Selander lyfte upp två typer av läromedelstexter (2011, 80), texten inriktad på 
individuell textläsning och texten som ska läsas i ett socialt sammanhang, och 
jag har i denna studie hittat bägge typer av texter i Embla. Tack vare den klara 
författarrösten i texterna som ibland ställer frågor och uppmanar till vidare 
arbete kan elevenendera  arbeta med texten på egen hand och reflektera 
självständigt, eller så kan texten fungera som stöd för läsning och samtal i hela 
klassen.    

Tilltalet, frågorna och uppmaningarna i rubrikerna, den löpande texten och de 
röda texterna i marginalen har ett didaktiskt mervärde. De skapar, som 
Reichenberg (2011, 24) säger, ett förhållande mellan läsaren och texten, ett 
socialt sammanhang. Texterna i Embla innehåller direkta frågor till läsaren och 
dessa kan lätt användas som grund för en diskussion i klassen eller i mindre 
grupper, eller som individuella skrivuppgifter.  
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Lärarna kan alltså redan nu, innan arbetsböckerna har kommit, i liten 
utsträckning använda teoriböckerna som uppgiftsredskap. Texterna i Embla ger 
teorin, men innehåller också en del diskussionsfrågor och bildanalysuppgifter. 
Resten av uppgifterna får lärarna tills vidare göra själva för att befästa teorin, i 
väntan på arbetsböckerna.  
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“det kan man utläsa av deras naturliga talspråk” 

Om språklig tolerans och variation  

Tua Lindholm 
 

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 står för åk 
6–9 under målen i “Språk, litteratur och kultur”: “Eleven skall utveckla språklig 
tolerans och respektera språklig variation hos olika språkbrukare”. Hur 
framkommer detta mål i de finlandssvenska läromedlen? Ett sätt att utveckla 
språklig tolerans och respekt för språklig variation är att synliggöra olika språk 
och varieteter. Urvalet är alltid ett ställningstagande. Vad är det som tas med och 
vad utelämnas? I denna essä diskuteras två läromedel för åk 7–9 ur samma serie: 
Ask och Embla. Vilka språk synliggörs, en hurdan bild av det svenska språket 
ger böckerna och vilka varieteter får plats? 
 

Ask och Embla 
Läroböckerna Ask och Embla hör till serien Ordval och bär underrubriken 
Handbok i modersmål och litteratur för åk 7–9. Förlaget Söderströms gav ut Ask 
år 2009 och Embla 2012. Författarna bakom böckerna är Pirkko Björkqvist och 
Marie Sund samt för Ask dessutom Helena Palmén. I Ask bär huvudkapitlen 
namnen: Det är ju bara prat – om att tala, Sätt det på pränt – om att skriva, 
Vidgade perspektiv – att beskriva språket, Rimmar det illa? – att läsa 
skönlitteratur. Huvudkapitlen i Embla heter: Myter och sagor, Norden i dag, 
Våra medier, Norden i historien, Europeisk litteraturhistoria. 

Olle Josephson ger i “Ju”. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan 
och alla andra språk i Sverige sju karikerade exempel på typiska språkdiskurser 
som ligger utanför det vetenskapliga sättet att skriva om språk. Josephson 
nämner att man bland annat kan finna spår av dessa diskurser i läroböcker. Den 
diskurs som han har kallat “Den frejdiga folkbildaren” har beröringspunkter med 
tonen i Ask och Embla. Josephson definierar och  exemplifierar folkbildaren på 
följande sätt: 

 

nära släkt med naturälskaren men mer uppfostrande: Du kanske tror att du säger 
pannkaka. Men lyssna, så ska du höra att du säger pangkaka. Pang! Där blev du 
av med ännu en av dina fördomar om tal och skrift. Redan på 1700-talet var 
svenskarna någorlunda läskunniga, och på 1800-talet lärde sig folkflertalet också 
att skriva. Men skriften var mödosam att lära, och den användes mest av fint folk. 
Dialekterna, gemene mans talspråk, föraktades, så folk tyckte att det var bäst att 
tala som man skriver. Men varför skulle det vara finare? Var nu inte så inskränkt i 
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fortsättningen utan lyssna på talspråket och undersök, så ska du märka hur lite du 
vet om språket. (Josephson 2004, 12) 

 

Nu är ju Josephsons text överdriven och den tar ställning, vilket Ask och Embla 
mera sällan gör, men beröringspunkten som blir mest påfallande för mig är 
upptäckarglädjen, viljan att se saker ur olika perspektiv. I Ask uppmanas eleven 
till exempel att ta en närmare titt på talspråket: 

 

För att förstå hur olikt talet är skriften kan du spela in ett samtal som förs mellan 
dina vänner. Skriv sedan ut det så noggrant du kan. Du kommer att lägga märke 
till att du står inför många problem. Hur ska du återge det som sägs i skrift? Hur 
ska du visa att tonen går upp eller ner eller att det förekommer pauser? 
(Björkqvist, Palmén & Sund 2009, 10). 

 

Eleven uppmanas att forska i det språk som omger honom eller henne och sätts 
inför uppgiften att återge det i skrift. Nu handlar det inte om att återge det i 
standardiserat skriftspråk utan att gå utanför standardspråkets regler. Synen på 
språk breddas och andra varieteter än standarden inkluderas. 

 

Språklig tolerans och variation – att synliggöra och 
godkänna 
Hur stöder vi eleverna i att utveckla språklig tolerans och respekt? Ett sätt är att 
ge olika språk utrymme och beskriva dem, utan att ta ställning för eller emot, 
samt att visa eleven hur språk fungerar och påverkar varandra. I Svenskämnets 
historia poängteras att det är viktigt att även visa tolerans mot vårt eget språk 
och dess otaliga varianter (Thavenius 2003). I Svenskämnets historia påpekas 
vidare hur: 
 

[u]ndervisningen bör bygga på att flerspråkighet och inte enspråkighet är den 
normala situationen och från början försöka öka medvetenheten om likheter och 
olikheter, om förutsättningarna för ömsesidig förståelse och om den ökade frihet 
som flerspråkigheten kan innebära. (Thavenius 2003, 144) 

 

Ifall undervisningen skall bygga på detta så är det i förlängningen även 
läromedlens uppgift att göra detsamma. Ett sätt att visa tolerans idag går ut på att 
synliggöra svenskans olika varieteter i bland annat läroböcker och detta gör Ask 
och Embla. I Svenskämnets historia problematiseras valet av endast en variant: 
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Men frågan om den språkliga bildningen handlar om hur vi ska förhålla oss till 
samhällets kulturella differentiering. 

Frågan handlar om hur skolan ska förhålla sig till språkblandning och 
språkväxling; den handlar om hur skolan ska handskas med sin tradition att välja 
ett språk bland flera olika; den handlar om hur skolan ska ställa sig till sin 
tradition att ge företräde åt en variant av alla de olika språk som finns inom ett 
och samma språk. Måste skolan välja en enda kultur, en enda litterär kanon eller 
ett enda språk bland de allt fler som omger oss? (Thavenius 2003, 143) 

 

I slutet av 90-talet blev frågeställningen denna. I Tradis och funkis. Svensk 
språkvård och språkpolitik efter 1800 funderar Ulf Teleman kring öppnandet av 
den språkliga sfären i skolan på följande sätt: 
 

Inte bara den bildade allmänheten utan också de språkvårdande organen visade 
under 1900-talets sista decennier en ökad öppenhet mot språklig variation, oavsett 
om det rörde sig om dialektalt språkbruk eller om särskilda jargonger som till 
exempel ungdomsspråk med stockholmsk anknytning. De gällande riktlinjerna 
för skolornas svenskutbildning slutade att nämna behovet av vakthållning mot 
störande dialektinslag eller slapp artikulation. Det är ovisst om detta bara visar 
hur anvisningar för skolarbetet för tillfället skulle stiliseras på ett politiskt korrekt 
sätt eller om det avspeglade den faktiska verksamheten i grundskola och 
gymnasium. (Teleman 2007, 107) 

 

Idag kan vi se att vi tagit steget vidare. Det vidgade textbegreppet genomsyrar 
undervisningen. Text är inte längre enbart skrivet, utan talat, i bilder, videon, i 
ting vi möter på gatan. I klassrummet skriver eleverna i många olika genrer: 
loggbok, textmeddelande, chatt, blogg, brev, uppsats och får, och förväntas, 
variera sitt språk därefter. Flera varianter får ta plats trots att målsättningen att 
behärska en standardiserad variant, bland de andra, fortfarande finns kvar. 
Denna friska utveckling blir även tydlig i Ask och Embla. Där textgenrer 
presenteras i Ask får vi läsa om bland annat bloggen, chatten och sms-
meddelandet. Dessutom finns det exempel på chattspråk och sms-språk i 
anknytning till den löpande texten. Med andra ord får dessa språkvarieteter plats 
i läroboken. De synliggörs och godkänns. 
 

Andra språk än svenska 
Det största utrymmet, förutom svenskans olika varieteter, tar de nordiska 
språken som är besläktade med svenskan: norska, danska, isländska och 
färöiska. Andra språk som tilldelas enegen rubrik är finska, samiska språk, 
grönländska, romani, teckenspråk och kroppsspråk (”Att tala med kroppen”). De 
exempel som ges utgörs ofta av längre texter men ibland handlar det om enstaka 
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ord. Utgångspunkten för vilka språk som presenteras är att de är språk i Norden. 
Dessutom presenteras den språkfamilj som de nordiska språken ingår i – 
nämligen den indoeuropeiska. I Embla får eleven läsa om de olika språken i 
Norden och bland annat på detta vis skriver man om ämnet: 
 

Vi är bra på att förstå varandra inom Norden – faktiskt så bra att vi egentligen kan 
tänka på de nordiska språken som dialekter av samma språk. [...] Flera av de 
finlandssvenska dialekterna har gemensamma drag med till exempel dialekterna i 
västra Norge och på Färöarna, vilket gör att man kan kommunicera med varandra 
utan större problem. Om man får vänja sig en liten tid blir det dessutom mycket 
lättare att förstå varandra, även om det i början kanske känns som att man inte alls 
hänger med. Tänk också på att själv tala lite långsammare, så gör du det lättare 
för din samtalspartner att vänja sig vid ditt sätt att tala. (Björkqvist & Sund 2012, 
28.) 

 

Denna text ur Embla är ett gott exempel på de tre punkterna, som jag citerade ur 
Svenskämnets historia då jag diskuterade om hur man kan gå till väga för att 
stöda eleverna i att utveckla språklig tolerans och respekt, nämligen: “försöka 
öka medvetenheten om likheter och olikheter, om förutsättningarna för 
ömsesidig förståelse och om den ökade frihet som flerspråkigheten kan 
innebära”. Det är precis detta som Embla gör. Ifall eleven tar i beaktande sin, i 
detta fall, nordiska samtalspartner så har de möjligheten att förstå varandra, 
olikheterna i språken till trots. 
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I Embla får eleverna också läsa om minoritetsspråk och invandrarspråk: 
 

I södra Jylland bor ungefär 20 000 personer som har tyska som modersmål. De 
har rätt att gå i skola på tyska. Andra minoritetsspråk är färöiska och grönländska. 
Turkiska och arabiska hör till de största invandrarspråken. (Björkqvist & Sund 
2012, 82.) 

 

Citatet synliggör den mångfald av språk som existerar på ett och samma ställe. 
Stilen som språken behandlas på är beskrivande, utan värderingar. 

Två andra språk som synliggörs i läroböckerna är latin och engelska. De dyker 
bägge upp då det är tal om svenska ords ursprung (andra språk nämns också till 
exempel i samband med kapitlet “Svenska språkets historia”). Ett exempel där 
latinet blir synligt är: “Visste du att ordet reklam härstammar från det latinska 
ordet reclamo, som betyder ropa högt?” (Björkqvist & Sund 2012, 130). 
Engelskan dyker bland annat upp i samband med elektroniska textgenrer: 
“Själva ordet chatt har sitt ursprung i engelskans verb to chat, som betyder 
ungefär att småprata.” (Björkqvist m. fl. 2009, 54). Men engelskan får även plats 
av andra orsaker. Bland annat ges exempel från engelskan då det är tal om “Den 
indoeuropeiska språkfamiljen” och om rak och omvänd ordföljd: “Till exempel 
engelskan har alltid rak ordföljd: / I have money today. / Today I have money.” 
(Björkqvist & Sund 2012, 116, Björkqvist m. fl. 2009, 130). Kanske engelskan 
valdes som exempel eftersom alla elever har någon kännedom om språket och 
för att många unga värdesätter språket. 
 

Finskan och svenskan 
Vår finlandssvenska påverkas starkt av finskan. Hur förhåller sig läroböckerna 
till den finlandssvenska varieteten? Fenomenet finlandismer beskrivs. En rubrik 
i Embla bär namnet “Förbjudna finlandismer?” Valet att sätta med frågetecknet 
är här intressant. Frågetecknet mjukar upp och ger i varjefall skenet av att eleven 
själv får avgöra om finlandismerna är förbjudna eller ej men texten ger nog 
tydliga signaler – det lönar sig att undvika: 

 

Ännu viktigare än att man förstår enskilda ord är att strukturen i språket – alltså 
hur man bygger upp meningar och stycken – fungerar. I olika språk skapar man 
betydelse på olika sätt. Det här är unikt för varje språk och gör att man kan 
uttrycka sig exakt. Därför är det viktigt att hålla reda på sådana skillnader i det 
språk man använder och inte behandla språk som översättningar av varandra. 
(Björkqvist & Sund 2012, 42.) 
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Man kan läsa in en respekt för språken och deras unika system men toleransen 
sträcker sig inte så långt att man kreativt kunde kombinera språk med olika 
system. Boken återkommer till dessa olikheter: 

 

Du har säkert lagt märke till att finskan och svenskan på många sätt är väldigt 
olika varandra. Det gäller inte bara ordförrådet, utan också hur man bygger upp 
meningar. [...] Finskan är inte nära besläktad med de nordiska språken och har en 
annan typ av grammatik. Finlands flagga är ändå nära besläktad med de övriga 
korsflaggorna i Norden. (Björkqvist & Sund 2012, 110.) 

 

Avståndet mellan finskan och svenskan byggs ut men mjukas upp via nämnandet 
av släktskapen mellan flaggorna. På följande sida i boken omfamnas 
språkkontakten: 
 

Finskan innehåller många mycket gamla lånord från de indoeuropeiska språken, 
vilket visar att språken genom historien har varit i kontakt med varandra. [...] De 
nyare lånorden härstammar främst från svenskan och ryskan. Engelskan påverkar 
förstås också språket, men i finskan väljer man ofta att bilda nya finska ord i 
stället för att använda direktlån. (Björkqvist och Sund 2012, 111.) 

 

Citatet visar hur språk i kontakt lämnar spår i språken. Dessutom är det ett gott 
exempel på att man inte måste använda direktlån, utan att man kan vara kreativ 
och göra nya ord – även det ett sätt att respektera det egna språket. 
 

Det rika svenska språket 
Ask och Embla ger mycket utrymme åt andra varianter av svenskan än endast 
standardsvenskan. Eleven möter många olika varieteter och ställs inför 
utmaningen att veta hurdant språk som är passande i olika situationer: 

 

Ett ord som passar bra i ett officiellt sammanhang kan kännas alltför högtidligt 
när du talar med dina vänner. Men det handlar om mer än själva orden; rytmen 
och rösten förändras också beroende på var och med vem du talar. Det finns 
många outtalade regler i språket som hör ihop med kulturen. Försök få syn på 
dem och passa också på att iaktta dig själv och ditt eget sätt att tala. [...] Språket 
är ett sätt att visa vem vi är och till vilken grupp vi vill höra. Svenska talas därför 
på många olika sätt, och språkforskare kallar de här olika “språken” för varieteter 
av svenska. Alla varieteter har inte samma status. Det finns sätt att tala som 
uppfattas som mera passande och andra som anses vara mindre lämpliga. På 
finlandssvenskt håll brukar vi vara strängare än vad de är i Sverige när det 
handlar om att tillåta variation i uttalet. 
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Hur ska du då tala om du gör det offentligt? Finns det några absoluta regler? Nej, 
det gör det inte. Allt beror på vem som lyssnar och vad du själv bestämmer dig 
för att göra. (Björkqvist m.fl. 2009, 15.) 

 

Du talar säkert inte på samma sätt med din mormor som med dina kompisar. 
Detsamma gäller skrivna texter. Du skulle säkert inte skriva på samma sätt till din 
mormor som till dina kompisar. Du väljer ditt sätt att tala eller skriva beroende på 
mottagaren och situationen. (Björkqvist m.fl. 2009, 75.) 

 

Citaten visar att boken inte ställer upp direkta regler för eleven utan räknar med 
att eleven själv kan bedöma situationen. En av de få gånger som Ask direkt ger 
uppmaningar att följa är: 
 

Var tydlig och använd ett språk som passar dig. Använd ord som du kan så att 
texten blir din egen. Även om du bör använda ett ledigt språk måste du slopa 
talspråksdragen och skriva korrekt, vilket innebär att du skriver till exempel jag 
och är i stället för ja och e. Var noga med att variera språket och uttryck dig så 
mångsidigt som möjligt. (Björkqvist m.fl. 2009, 62.) 

 

Detta står under rubriken “Att skriva”. Det befallande finns i verbvalet: använd, 
bör, måste. Men elevens språk ges också utrymme. Eleven ska använda ett rikt 
språk som är hans eller hennes eget. Ett steg på vägen att godkänna andra språk 
är att se värdet i det egna och Ask omfamnar här elevens språk trots att 
restriktioner ges. 
 

Lyssna på pratet omkring dig. Vem talar långsamt och vem talar snabbt? Det 
finns inget som är rätt eller fel. Alla har någon form av grundrytm som sedan 
påverkas av den situation som uppstår. (Björkqvist m.fl. 2009, 24.) 

Genom att påpeka att det inte finns något som är rätt eller fel breddar Ask vägen 
för ökad tolerans och respekt för olika sätt att tala. Eleven uppmanas även att 
vara nyfiken på språket. Nyfikenheten och upptäckarglädjen som förespråkas är 
ett hinder för en inskränkt syn på språk. 
 

Svenska dialekter i Finland 
Eleverna får i Embla ta del av transkriberade dialoger på dialekt. De olika 
smakprov som ges är Österbotten, Åland, Åboland, Nyland och stadsdialekter. 
Det finns ingen värdering i beskrivningarna som följer dialogerna men det blir 
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en implicit positiv värdering eftersom dialekterna får plats. Även i Ask 
synliggörs dialekterna: 

 

Dialekterna följer inte dessa regler [angående korta och långa vokaler och 
konsonanter] som standardsvenskan skapat. Man kan till exempel uttala ordet 
sova antingen som sååva med lång vokal eller som såva med kort vokal. Detta 
kan du läsa mer om i det kapitel som behandlar dialekter. (Björkqvist m.fl. 2009, 
83.) 

 

I boken finns också en transkriberad dialog där en pojke berättar om en uppsats 
han skrivit på dialekt och som han nästan fick fulla poäng för eftersom läraren 
inte kunde ge fel för grammatiken (Björkqvist m. fl. 2009, 13). Berättelsen har 
en poäng: det naturliga språket som ingen kan fördöma. Citatet i essäns rubrik är 
taget ur detta sammanhang. I dialogen deltar tre personer och lärobokens 
författare konstaterar, utgående från deras naturliga talspråk, att två av dessa är 
hemma från östra Nyland (Björkqvist m. fl. 2009, 12).  

Dialekterna speglas mot standardsvenskan eller skriftspråket (eller som i Embla 
mot andra nordiska språkvarieteter): 
 

Vilket genus man tycker känns mest rätt beror ofta på var man har vuxit upp 
eftersom genusen varierar i olika dialekter. I SAOL kan man slå upp vilket genus 
ett substantiv har i skriftspråk. [...] 

Förr använde alla som talade svenska tre genus: maskulinum (han), feminium 
(hon) samt neutrum (det) och i en del dialekter förekommer detta fortfarande. 
Också i standardsvenska kan vi upptäcka spår av det gamla genussystemet, till 
exempel då man säger hon om klockan. (Björkqvist m.fl. 2009, 97–98.) 

 

Citatet pekar på den variation som finns inom landets olika dialekter och ger ett 
samband mellan dialekterna och standardsvenskan: spåren av det gamla 
genussystemet. Standardsvenskan är det som lärs ut i skolan och som ges 
synlighet som norm (bland annat som läroböckernas språk). Dialekterna har 
något gemensamt med standardsvenskan, den som alla förväntas kunna. Då 
dialekterna på detta sätt jämförs med standardsvenskan får de synlighet. 
 

Svenska dialekter i Sverige 
I Embla kan eleverna läsa om dialekterna i Sverige: norrländska mål, sveamål, 
gotländska mål, götamål och sydsvenska mål. Liksom gällande sambandet 
mellan finlandssvenska dialekter och standardsvenska skapas här samband 
mellan sverigesvenska och finlandssvenska dialekter: 
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Dialekterna i Västerbotten och Österbotten har påverkat varandra, eftersom man 
umgåtts över havet. Också många av de andra finlandssvenska dialekterna liknar 
de norrländska. (Björkqvist & Sund 2012, 64.) 

 

På sid 63 i Embla finns en karta över Sverige och en mängd utskrivna 
sverigesvenska dialekter. Sidan är ett ypperligt exempel på den rika variation 
som existerar inom det svenska språket. Under bilden finns en förklaring och en 
uppgiftsformulering: 
 

”Mormors katt” är en saga som översatts till olika dialekter. Jämför dialekterna 
inom Sverige med finlandssvenska dialekter. Vilka likheter hittar du? Vad heter 
Mormors katt på din dialekt? 

 

Dialekterna synliggörs eftersom eleven själv skall få syn på likheter. Dessutom 
bejakas elevens egen dialekt då han/hon skall fundera på hur “Mormors katt” 
skulle uttryckas på den egna dialekten. Denna uppgift öppnar elevernas ögon för 
språkets variation och förhoppningsvis fylls eleven av upptäckarglädje eftersom 
ämnet berör elevens eget språk. 

I samband med presentationen av Sverige tas också förortssvenskan upp: 

 

Invandrarspråken har påverkat svenskan på flera olika sätt. Speciellt i förorter 
med många invandrare har det uppkommit helt egna sätt att tala svenska. De här 
språkvarianterna brukar man kalla förortssvenska. Typiskt för förortssvenska är 
en annorlunda ordföljd och satsmelodi, och dessutom ett annorlunda ordförråd. I 
Svenska Akademiens ordlista har man tagit in två ord som kommer från 
förortssvenskan: keff, som betyder dålig, och guss, som betyder flicka. 
(Björkqvist och Sund 2012, 62.) 

 

Förortssvenskan synliggörs och dessutom poängteras det att Svenska 
Akademiens ordlista har tagit in två förortssvenska ord. Om svenskans viktigaste 
ordlista accepterar språket så inser förhoppningsvis också eleven 
språkvarietetens naturlighet och värde. I Ask finns på sid 16 en text av Heidi 
Avellan där hon skriver om bland annat finlandssvenska och rikssvenska men 
också om “den lokala förortslingon i Rosengård”. Hon fortsätter: 
 

[“förortslingon”] som precis som svenskan alltid har tagit in ord från andra språk. 
Fast inte latin, franska och engelska, utan arabiska och spanska. 
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Via Avellans text blir det väldigt klart hur språk påverkar varandra och hur 
flexibelt och innovativt språket är. Alla varieteter som får plats i läroböckerna 
behandlas beskrivande och jämförande samt som sig bör, utan fördomar. Det är 
en hälsosam syn på mångfald. 
 

Avslutningsvis 
Ask och Embla har lyckats mycket bra med att behandla språk tolerant och 
respektfullt. De många olika språken och varieteterna presenteras sakligt och 
beskrivande. Greppet är också jämförande. Böckerna lyckas uppfylla de mål 
som ställs i Svenskämnets historia: att ge flerspråkigheten utrymme och 
erkännande, peka på likheter och olikheter och se flerspråkigheten som en 
rikedom. Böckerna väcker även upptäckarglädje och med en positiv och nyfiken 
inställning till språk undviker eleven fördomar. Eleven får insikter i situationens 
betydelse då man väljer sättet att uttrycka sig på och får kunskaper om hur språk 
fungerar, hur språk påverkar varandra och hur språk berikar våra liv. Ask och 
Embla stöder på detta sätt läroplanens mål att utveckla elevernas språkliga 
tolerans och respekt för olika språkbruk. 
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En undersökning om jämställdhet mellan flickor 
och pojkar i Läseboken 1 a 
Hanna Vilén 

 

Inledning  
Studier visar att läromedlen är centrala för undervisning i klassrummet (Ammert 
2011, 26). Därför är det relevant att undersöka om det som står i läromedlen 
motsvarar det som står i läroplanen. I läroplanen (2004, 12) framkommer alla 
människors lika värde. Jämlikhet är ett stort begrepp och jag valde att undersöka 
jämlikhet mellan könen. Man har på senare år även börjat forska om sexuella 
och etniska minoriteter i läromedel (t.ex. Liisa Tainio och Tiina Teräs 2010).  

De finländska läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen (2004, 
12) talar om jämlikhet vid flera tillfällen t.ex. människors lika värde och 
jämställdhet mellan områden och individer. Dessutom står det att 
“jämställdheten mellan könen främjas genom att flickor och pojkar ges 
färdigheter att med lika rättigheter och skyldigheter verka i samhället samt i 
arbets- och familjelivet” (Utbildningsstyrelsen 2004, 12). Dock fortsätter den 
(Utbildningsstyrelsen 2004, 18) med att säga att skillnader mellan pojkars och 
flickors utveckling ska beaktas. Det uppstår en tvetydighet eftersom flickor och 
pojkar är jämställda men de är olika till sin natur och ska därför behandlas olika, 
vilket påpekas av Britt-Marie Berge (2011, 159) 19.   

Mitt syfte med denna artikel är att ta reda på ifall flickor/kvinnor och pojkar/män 
lika ofta finns representerade i mitt material: en läsebok. Därtill är jag 
intresserad av att veta ifall de blir värderade på samma sätt. Eftersom det finns 
djur som beskrivs uttryckligen som hanar och honor, kommer jag även att 
undersöka ifall även de blir värderade på samma sätt. 20   

Mitt material består av Läseboken 1a (2005) skriven av Yvonne Ducander-
Ekholm och Anette Kurman. Den är illustrerad av Cara Knuutinen. Läseboken 
1a (2004) handlar om en pojke som heter Allan. Allan har en lillasyster som 
heter Linn och de bor hos sin mamma. Boken berättar dels om vad Allan är med 

                                                            
19. Berge (2011) pratar om den svenska läroplanen men samma drag finns även i den 
finländska, som redan påpekats. Berge (2011,  161) säger även att den svenska 
läroplanen saknar en defintion av jämställdhet. Därtill har den kritiserats för att den är 
saknar maktanalys och är starkt heteronormativ. I mitt tycke visar den finska läroplanen 
liknande brister som den svenska. 
20. Nikolajeva (2004,  135) säger att djur i bilderböcker föreställer människor, vilket 
diskuteras utförligare under Teori och metod. 
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om i skolan och dels om vad som händer på Allans fritid. Jag undersöker både 
Läseboken 1a:s (2005) text och bilder 21 

 

Teori och metod  
Den svenska läroplanen har kritiserats för att den varken innehåller en definition 
på jämställdhet eller en maktanalys (Berge 2011, 161) och den finska kan 
kritiseras av samma orsak. Berge (2011, 161) anser maktanalysen behövs 
eftersom människor har olika utgångslägen i samhället, så för att kunna 
möjliggöra jämställdhet måste man börja med att analysera vem som har 
makten. Yvonne Hirdman (2001) menar, i likhet med de flesta som bedriver 
könsforskning (t.ex. Lars Jalmert 2007, 107 och Maria Österlund 2005, 13), att 
kvinnor är underställda män. Detta beror på en könsmaktsordning, som ser olika 
ut i olika tidsepoker och olika samhällen.  

Hirdman (2001, 27–47) menar att männen utgör normen för det allmängiltiga 
och normala (A) medan en kvinna i dagens samhälle kan ses som en sämre 
variant av en man (a) eller en fullständig särart (B). En kvinna i det tidiga 2000-
talet är vanligtvis en kombination av dessa en (aB eller Ba): en ofullgången man 
(a) samtidigt som hon anses ha andra egenskaper än en man (B). Eftersom 
kvinnor och män inte är jämställda, anser Birgitta Svanberg (1976, 47) 22 att det 
är långt ifrån meningslöst att räkna förekomsten av män och kvinnor för att 
kunna se proportionerna mellan könen. Hon anser att män får oproportionerligt 
mycket plats i läromedel och i samhället. Genom att räkna förekomster får man 
reda på ifall flickor/kvinnor och pojkar/män blir representerade i lika stor 
utsträckning. Dock konstaterar Berge (2011, 162) och Lena Kåreland och 
Agneta Lindh-Munther (2005, 125) att det bara är början på en undersökning. 
Även om det är länge sedan Svanberg (1976) gjorde sin undersökning, är den 
aktuell eftersom den på många sätt tangerar nyare forskning som Kåreland & 
Lindh-Munther (2005). Efter att man undersökt förekomsterna av manliga och 
kvinnliga karaktärer, bör man ta reda på hur kvinnor och män representeras och 
hur de värderas i texten.  

                                                            
21. Enligt Maria Nikolajevas (2000,  17) kategorier för bilderböcker faller Läseboken 1a 
under kategorin illustrerad bok. En illustrerad bok är en bok som kan läsas utan bilder 
och ändå vara förståelig. Dock menar hon att bilderna kan tillföra en helt ny dimension 
till texten. Margareta Wallin Wictorin (2011,  221) anser att bildens gestaltning kan 
generera värderingar. Därför är det viktigt att anlysera både text och bild, även om 
texterna och bilderna ofta är innehållsmässigt symmetriska. 
22. Även om jag har använt mig av en källa från 70-talet, står sig metoderna och 
förekommer i nästan oförändrad form i modernare forskning. Taino och Teräs (2010) 
räknar förekomster av maskulina och feminina karaktärer och Lena Kåreland (2005,  
122) menar att det är väsentligt att undersöka ifall det finns fler manliga eller kvinnliga 
huvudpersoner. 
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Kåreland och Lindh-Munther (2005, 125) samt Gunilla Zackari (1976, 29) anser 
att det är viktigt att undersöka flickors och pojkars agerande. Kåreland & Lindh-
Munther (2005, 133–136) hittar exempel på vårdande pojkar och 
handlingskraftiga flickor även om de senare medger att det är betydligt vanligare 
att karaktärerna följer könsstereotyperna än att de bryter mot dem (Kåreland & 
Lindh-Munther 2005, 150). Det kan ses som att man följer ett genusmanuskript 
om man beter sig könssterotypiskt. 

Maria Nikolajeva (2004, 135) talar om performativt genus, ett begrepp som 
började användas av Judith Butler. Performativt genus går ut på att det finns 
förutskrivna normer för personers beteende, m.a.o. män förväntas bete sig på ett 
sätt och kvinnor på ett annat. Dessa normer kallas genusmanuskript. Ifall en 
kvinna beter sig som en man, följer kvinnan det maskulina manuskriptet.  

Undersökningen har gjorts genom att jag först räknat hur många gånger Allan, 
Linn och Emil (Allans klasskamrat och vän) nämns i texter23  och syns på 
bilderna. Jag har även räknat hur många gånger Allans flick- och 
pojkklasskamrater nämns i texten och syns på bilderna. Detsamma har jag gjort 
med de vuxna i berättelsen. Därtill har jag funderat på deras roll som vuxna. 
Kåreland och Lindh-Munther (2005, 150) menar att vuxna vanligtvis 
förekommer i bakgrunden och är könsmässigt schablonartad. Vilken roll fyller 
de vuxna i mitt material?  

Jag har även gjort en jämförelse mellan Allan och Linn för att se hur de 
framställs i boken. Jag har tagit fasta på hur deras känslor beskrivs, men även 
deras aktiviteter. Jag tar fasta på känslor och aktiviteter eftersom både Kåreland 
och Lindh-Munther (2005, 113–150) och Zackari (1976, 29–34) understöder 
dessa kategorier. Zackari (1976, 29–34) delar även in aktiviteter i fysisk och 
psykisk aktivitet. Med dessa begrepp menar hon huruvida en person agerar utåt, 
t.ex. att springa, eller inåt, t.ex. att tänka. 

Förutom människor finns det djur i boken. Det finns djur som beskrivs könlöst 
(både i text och bild) t.ex. ett lamm (s. 29), en igelkott (s.34–35), en mus och en 
orm (s.36–39), sälar (s. 46–47), valar24  (s. 50–51) och dinosaurier (s. 84–85). 
Men det finns även djur som beskrivs som hanar och honor och därför blir 
intressanta att undersöka i könsperspektiv. Djuren som beskrivs på detta sätt är: 
lejon (s. 62–63), familjens två katter: Kalle och Kajsa (s.68–69) och fabeln om 
räven och fru Stork (s. 80–81). Jag har undersökt vilka värderingar som 
framkommer i texten och bilden angående dessa djur. 

 

                                                            
23. Förutom att räkna varje gång en person nämns vid namn har jag även räknat alla 
personliga pronomen. 
24. Valarna beskrivs könlöst med ett undantag; en valhona föder en unge. Jag tror att 
man tagit med denna information för att få fram att valar är däggdjur. Jag kommer inte 
att ta upp valar i analysen. 
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Analys  

Människor i text och bild  

Den som har flest förekomster i både bilder och texter är Allan. Han 
förekommer på 25 bilder och omtalas via namn eller personliga pronomen (som 
syftar till honom som individ) 142 gånger. Allans lillasyster Linn syns 10 
gånger, men omtalas desto mer i texten. Hon omtalas totalt 48 gånger. Dock var 
det lite förvånansvärt att Linn inte syntes oftare i bilderna. Boken innehåller 
nämligen ett kapitel (Nallar, s. 24–25) i vilket Linn är huvudpersonen och Allan 
knappt nämns. Allans vän Emil syns 11 gånger i bilder och omtalas i texten 18 
gånger. Emil är alltid en sidokaraktär, men han har ändå fler bildförekomster än 
Linn.  

Det finns fler bilder på flickor (27) än pojkar (19), men räknar man endast 
klasskamrater, blir det jämnare. Det finns nämligen en bild som föreställer 
farfarsmor och dennas sju systrar. Bilderna är alltså relativt jämt fördelade 
mellan klasskamrater, som inte har några större roller. I texten nämns flickorna 
26 gånger medan pojkarna nämns 13 gånger. Eftersom boken handlar om Allan 
och hans liv i och utanför skolan, är det Allan, Linn och Emil, den klasskamrat 
Allan leker mest med, som har flest förekomster.  

Det finns fyra bilder på kvinnor; de föreställer viktiga personer i Allans liv: 
mamma, lärare, mormor och en vikarie. Mamman förekommer 26 gånger i 
texten medan de övriga har färre förekomster: mormor 18, läraren 19 och 
vikarien 10.  

Det finns få vuxna män i Allans värld. Allans farfar förekommer 16 gånger i 
texten och en gång i bild. Men han är den enda “verkliga” mannen, de andra 
männen förekommer i sagor eller ramsor (alla förekommer i text och bild: 
sömniga Sune s. 48–49, Olle s. 36–39 och Pelle Plutt s. 28).  

Det som är mer förvånansvärt är att Allans pappa knappt nämns i boken. När 
Linn talar om sina nallar (s. 24–25) nämner hon att en har tillhört hennes pappa 
när denna var liten. Pappan spelar för övrigt ingen roll i barnens liv; när Allan 
har julfest (s. 86) sitter farmor och farfar i publiken istället för mamma; pappan 
nämns inte överhuvudtaget. Det hade kunnat stå att farmor och farfar satt i 
publiken istället för mamma och pappa, men det gör det inte. Pappan är 
frånvarande eller död; han förväntas i alla fall inte närvara vid en julfest. Barnen 
har alltså en ensamstående mamma, men barnen har farfader som manlig 
förebild i sitt liv.  

Vuxna har ofta rollen som lärare. De uppenbara lärarna är Lena och vikarien, 
men även farfar agerar lärare vid flera tillfällen. Farfar lär Allan om igelkottars 
och lejons leverne men även familjens historia. Linn syns i texten och bilden 
som handlar om igelkotten, men nämns inte uttryckligen i texten eller bilden när 
lejonen eller familjens historia diskuteras. Mormor berättar om Rom, efter att ha 
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besökt staden. Mamman läser för sina barn och Allan vill vid ett par tillfällen 
visa sin mamma sin läxa (s. 11 och 46).  

 

Jämförelse mellan Allan och Linn  

Känslor  

Både Allan och Linn är ledsna ibland, men de beskrivs inte likadant när de är 
ledsna. När Linn först introduceras för läsaren (s. 10–13) får man veta att hon är 
Allans lillasyster, att hon är fem år och att hon vill leka med Allan. Dock vill 
Allan läsa sin läxa, så han vill inte leka med henne. Då får man veta att Linn är 
ledsen och inte vill äta. Allan lurar henne att äta genom att lova att leka med 
henne efter maten. Därefter följer frågor till texten (s. 13): Varför tror du att 
Linn är ledsen? Vad gör du när du är ledsen? och en ruta med rubriken Linn är 
ledsen. Rutan är i övrigt tom, vilket tyder på att eleven ska rita i den.  

Allan är ledsen (s. 32–33) eftersom Linn inte vill limma in bilden han ritat. Han 
ber henne två gånger att limma in bilden och båda gångerna säger hon nej (utan 
motivering) och han blir ledsen. När Allan är ledsen är det Linns fel för att hon 
är elak. Men när Linn är ledsen är det oklart varför hon är ledsen. Hon verkar 
dessutom kinkig eftersom hon inte vill äta. När en pojke är ledsen finns det en 
tydlig förklaring till varför han är ledsen, men när en flicka är ledsen måste alla 
gissa. I övrigt framkommer inte Linns känslor, hon ler på majoriteten av bilderna 
hon syns på. Men hennes känslor beskrivs inte djupare än så.  

Allan visar andra känslor t.ex. (s. 40–41) när han inte hittar sin läxbok på 
morgonen och tror Linn tagit den (den hittades i Allans säng). Allan gråter när 
han måste åka till skolan utan boken. Dock gråter han för han är arg, inte för att 
han är ledsen. Han visar även obehag när lejonen jagar (s. 62–63), genom att 
sluta ögonen och tycker synd om zebran som blir lejonmat. När det är dags för 
julfesten (s. 86–87) blir Allan nervös och rodnar när han ska prata inför hela 
publiken.  

 

Allan kan även uttrycka känslor som visar på glädje. Han är t.ex. glad när han 
går till skolan (s. 6) och han skrattar (s. 76) åt hur tokigt farfar betett sig som 
ung. Dessutom blir han alldeles vild när de leker nata25  (s. 26–27) och har roligt 
tills han snubblar på en stubbe. I denna text finns det en outtalad förmaning att 
man ska ta det försiktigt när man leker så att man inte gör sig illa som Allan 
gjorde. En av flickorna jagar länge Allan men hon blir inte vild. Däremot blir 
Allan vild nästan genast när det är hans tur att jaga. Stereotypiskt kan man tänka 

                                                            
25 Nata är en lek som inte förklaras uttryckligen i text eller bild. Man får veta att någon 
“tar fast” medan de andra springer undan. Milla tar fast Allan och därefter ska han 
försöka fånga någon i sin tur. 
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sig att flickor leker lugnare än pojkar och därför inte blir skadade. Flickan blir 
därmed ett exempel för hur man leker utan att bli för vild så man gör sig illa. 

 

Aktivitet  

Allan är både fysiskt och psykiskt aktiv. Han spelar fotboll på rasten (s. 8), 
klättrar i träd (s. 15), deltar i olika lekar t.ex. nata (s. 26), men han blir fysiskt 
trött av lekarna och behöver dricka efter att han spelat fotboll och vila sig efter 
att han lekt rövare. Allan är psykiskt aktiv eftersom han har fantasi (s. 59), 
tänker förutseende (s. 88) och framförallt för att skolan är viktig för honom. 
Texten talar flera gånger om att han gör sina läxor, eller har gjort dem (s. 12, s. 
40 och s. 46). Han läser för Linn (s. 56–57) och kan räkna (s. 59). Allan 
tillbringar en stor del av sin tid i skolan och dessutom gör han läxor när han är 
hemma. Skolan framhävs på detta sätt som betydelsefull, vilket inte är 
förvånansvärt. Det är ett läromedel; skolan anses viktig och skolarbete likaså.  

Allan testar genom lek och fantasier på olika roller. Han leker rövare (text och 
bild s. 14–18), och fantiserar att han är en astronaut (text och bild s. 20–21) och 
en indian (bild s. 33). Däremot testar inte Linn på olika roller, hon leker bara 
lärare med Allan (text och bild s. 12). Linn testar inte sina gränser i lekar utan 
härmar endast den verklighet hon ser; nämligen att vuxna är lärare.  

När Allan och Emil leker rövare sitter Linn fastbunden vid trädroten medan 
Allan och Emil leker i kojan i trädkronan (bild s. 16–17). Linn omnämns inte i 
texten när pojkarna leker, utan hon dyker på bilden fastbunden i trädet och tittar 
intresserat upp mot pojkarna vad de gör. Hon ser förvisso glad ut när pojkarna 
leker rövare, men ur ett könsperspektiv är det snedvridet. En pojke kan bli vad 
som helst, men en flicka kan “bara” bli lärare och får bara titta på när pojkarna är 
aktiva och leker.  

 

Linn tycker om små djur: en igelkott (s. 34) och hon matar en råtta (bild s. 31). 
Allan tycker också om igelkotten och skulle vilja mata den (s. 34), men är även 
intresserad av större djur som sälar (s. 46–47), valar (s. 50–51) och dinosaurier 
(s. 84–85). Vanligtvis är det flickor som tycker om små djur, men i det här fallet 
verkar Allan tycka om både små och stora djur. Dock kan man poängtera att man 
inte får veta ifall Linn tycker om stora djur eller bara små.  

Allan och Linn målar samtidigt, dukar bordet och får kramar av mormor. Men 
det finns mycket som gör att Allan är aktiv medan Linn är passiv. Allan är 
betydligt mer självständig än Linn, vilket delvis beror på åldersskillnaden. Allan 
upplevs som självständigare eftersom han kan reflektera över vad han ser och 
ställa frågor (t.ex. s 62–63) och han är mer fysisk aktiv. Det är möjligt att Linn är 
lika fysiskt aktiv, men det omtalas inte på samma sätt i boken. Både mamman (s. 
36–39) och Allan (text och bild s. 56–57) läser för Linn. Linn får leka med Allan 
när han lurat henne (s. 12) och när hon inte deltar aktivt, utan är en passiv 
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åskådare (bild s. 16). Förhållandet mellan dem är tydligt åskådliggjort på 
pärmbilden där Allan går först håller Linn i handen.  
 

Hanar och honor i djurvärlden  

Berättelsen om lejonen (s. 62–63) går ut på att Allan ser lejon på teve. Honan 
beskrivs som den som jagar mat till familjen på natten, medan hanen försvarar 
sitt revir och har en man. Dessutom finns en blid till texten där en lejonhona 
ligger på rygg medan två ungar leker med henne. Enligt texten och bilden får 
man veta att honan jobbar på natten med att se till att ungar och hanen får mat 
och på dagen tar hon hand om ungarna. I denna text beskrivs hur honan 
tillbringar sina dagar: “På dagarna sover hon och latar sig” (Läseboken 1 a, 62). 
Varför skulle ett lejon som jobbat hela natten vara lat om det sov på dagen? 
Dessutom är det tydligt att lejonhonan inte ens får sova i fred enligt bilden. Det 
ligger en tydlig värdering i citatet; har man jobbat hela natten är man lat om man 
sover på dagen. Honan arbetar hårdare än hanen, men får ingen uppskattning för 
det. 

 I Läseboken 1 a (2005) återberättas en fabel som handlar om en räv och en stork 
(ursprungligen skriven av de La Fontaine). Fabeln går ut på att en räv bjuder fru 
Stork på en fest, men serverar soppa på ett fat (s. 80–81). Frun kan inte äta av 
soppan på grund av sin näbb. Efter en tid bjuder Fru Stork räven på en svarsvisit, 
men då bjuder hon på mat ur en flaska med hög hals. Räven får gå hem hungrig 
och snopen. Fru Stork avbildas som en stork med ett huckle framför ett fat. 
Räven är avbildad på följande sida med en slokande svans.  

Storken och räven är lika fräcka mot varandra och båda avbildas när de blir 
snopna, så de är jämställda på den punkten. Ur en jämställdhetssynvinkel är det 
som skiljer dem åt, att storken omtalas som fru Stork medan räven bara omtalas 
som räven. Det används maskulina pronomen om räven, men den omtalas inte 
herr Räv som man kunde förvänta sig. Det tyder på att det är det maskulina som 
är normen och det feminina som särskilt måste omnämnas för att inte förväxlas 
med normen.  

Det finns två katter i boken, den ena heter Kalle (text: s. 3 & 68) och den andra 
heter Kajsa (text och bild s. 68). Kalle finns med fem gånger i bilderna och 
Kajsa en gång. Kalle syns redan på pärmbilden och tre gånger till utan att 
omnämnas i texten (före s. 68–69). När han förekommer endast i bilden, tittar 
han bara intresserat på vad människorna gör. När Kalle (s. 68) och Kajsa 
presenteras, påminner Kalles kroppsposition och ansiktsuttryck väldigt mycket 
om lejonhonans (s. 63), även färgerna stämmer eftersom Kalle är gul och vit. 
Kajsa står däremot med fjädrar i morrhåren och svansen stolt i vädret.  

Man får i texten veta att Kalle tycker om att vara hemma, medan Kajsa tycker 
om att vara ute och jaga. Man drar lätt paralleller mellan katterna och människor 
eftersom djuren inte kallas för hane och hona utan pojke och flicka. Katterna har 
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omsvängda könsroller såtillvida att det är Kalle som vill vara hemma, medan 
Kajsa är äventyrlig och kan vara borta flera dagar i sträck. Detta understryks av 
bilderna eftersom Kalle påminner om lejonhonan. Det är intressant ur ett 
könsperspektiv att poängtera att även om Kalle har den kvinnliga rollen, är det 
han som får mer synlighet i boken. Så även om Kajsa följer en typisk maskulin 
könsroll får hon mindre uppmärksamhet.  

 

Sammanfattning och avslutning  
Jag anser inte att pojkarna och flickorna värderades på samma sätt i mitt 
material. Pojkarna får mera utrymme både i bild och text. Emil är en 
sidokaraktär, som omtalas 18 gånger i texten, men syns ungefär lika ofta som 
Linn som omnämns 48 gånger. Detta visar på pojkarnas synlighet i bokens värld.  

Man kan argumentera att Linn är en passiv åskådare, eftersom hon bara är fem år 
medan Allan är äldre. Det är dock ett val av läroboksförfattarna att låta Linn vara 
passiv, de kunde ha gjort henne till en storasyster eller aktiv och modig sexåring. 
Allan framställs enligt Hirdmans (2001) teorier som den normgivande, medan 
lillasystern är en avvikelse från normen. Hon får t.ex. inte jämbördigt delta i 
piratleken. Hon sitter fastbunden vid trädet medan pojkarna leker i trädkronan. 
En tydlig bild som stödjer Hirdmans (2001) teorier.  

Det är möjligt att man har valt att ha en pojke som huvudkaraktär för att få 
pojkar intresserade av läsning och Allan är en mångfacetterad pojke som inte är 
särskilt stereotypisk (han visar många olika känslor samtidigt som han har 
många typiskt pojkaktiga drag som att han leker rövare och indian). De flickor 
som läser boken har ingen stark flickkaraktär som förebild att identifiera sig 
med. Svanberg (1974, 49) föreslår att män är dåliga på att identifiera sig med 
kvinnor, för att de är ovana. Pojkar blir inte mer vana att se saker ur ett kvinnligt 
perspektiv genom att se den mest framträdande kvinnliga karaktären som en 
irriterande lillasyster.  

Det var viktigt att analysera djuren i texten eftersom Nikolajeva (2004, 135) 
säger att djur i bilderböcker är förklädda barn. Därför beter sig djuren som 
människor och har motsvarande problem. I “djurvärlden” är hanarna de neutrala 
medan honorna var de övriga. Fabeln om Räven och fru Stork är skapad under 
en tid när kvinnor inte ens hade rösträtt, men berättelsen skulle inte ha tagit 
skada av att man döpt om räven till herr Räv. På detta sätt återskapar fabeln 
gamla mönster.  

 Kalle och Kajsa följer inte sina biologiska könsmanuskript genom sina ombytta 
könsroller. Men blir det bättre om man bara byter roller? Britta Olofsson (2007,  
10) anser att man inte ska byta ut en könsidentitet mot en annan, utan att man 
ska tillföra dimensioner i den man har. Hon menar att jämställdhet är valfriheten 
att välja fritt mellan alla likvärdiga alternativ. Vore alla alternativ likvärdiga, 
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skulle ingen ha makt över någon annan, vilket skulle gagna föreställningarna om 
jämställdhet.  

I analysen framkom att fadern var frånvarande, vilket i sig skulle vara intressant 
som vidare forskning, men även mångkulturalismen lyser med sin frånvaro. 
Något helt annat som skulle kunna undersökas vidare i Läseboken 1a (2005) är 
att den saknar barn med utländskt utseende och utländska namn. Boken tog 
dessutom upp saker som jag uppfattade som finlandssvenska t.ex. handlar fyra 
sidor (56–59) om Mumin och man talar om julgubben (s. 60) och inte jultomten. 
Därför anser jag att det skulle vara intressant att forska vidare om hur barns 
etnicitet och identitet tas upp. 
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Bilderna i Språkets värld 

Jennie Wisén 
 

Inledning  
Det vidgade textbegreppet infördes i Grunderna för gymnasiets läroplan år 2003 
(Oker-Blom 2010, 13). I Grunderna för gymnasiets läroplan (2004, 34) lyfts 
ämnet modersmål och litteratur fram som ett ämne som baserar sig på ett vidgat 
textbegrepp, som förutom skrivna och talade texter också inbegriper medietexter 
och olika typer av bilder. I beskrivningen av målen för undervisningen i 
modersmål och litteratur på gymnasienivå står det att de studerande ska 
”fördjupa sina kunskaper utgående från ett vidgat textbegrepp och kunna 
analysera och tolka olika slags texter” (Grunderna för gymnasiets läroplan 2004, 
34).  

Ett viktigt mål med undervisningen i modersmål och litteratur på gymnasienivå 
är således att de studerande ska förstå innebörden av det vidgade textbegreppet, 
och att de ska kunna tillämpa analysredskap för att ta sig an de olika typer av 
texter som de möter. Betydelsen av att de studerande först ska förstå innebörden 
av det vidgade textbegreppet, för att sedan kunna analysera olika typer av texter 
märks också i kursbeskrivningarna, där innebörden av det vidgade textbegreppet 
lyfts fram i kurs 1, medan t.ex. film- och bildanalys utgör centralt innehåll i kurs 
2. 

I och med att det vidgade textbegreppet introducerades i läroplanen har det blivit 
allt viktigare att de studerande kan analysera och tolka bilden som text. Även de 
bilder som studerande kommer i kontakt med via läroböckerna har betydelse för 
deras förståelse av det vidgade textbegreppet och för utvecklandet av deras 
förmåga att analysera och tolka bilder. Lena Sundström nämner i rapporten 
Textmiljöer. En kartläggning av språk och texter i de svenska gymnasierna i 
Finland (2009) att den finlandssvenska läroboken Språkets värld är en lärobok 
som har tagit fasta på det vidgade textbegreppet. I rapporten (2009, 17) nämns 
vidare att Språkets värld används av samtliga gymnasielärare som deltog i 
undersökningen. Även i Utbildningsstyrelsens rapport (2011, 175) 
Läromedelssituationen våren 2010 för de finlandssvenska grundskolorna och 
gymnasierna framgår det att Språkets värld används i de allra flesta gymnasier.   

Då det gäller det vidgade textbegreppet nämner Sundström (2009, 22) att 
bildanalys är något som upplevs som svårt och problematiskt bland 
modersmålslärarna. Många känner sig oerfarna inom området och upplever att 
de endast har de få sidorna om bildanalys i Språkets värld att falla tillbaka på. I 
rapporten framgår också att modersmålslärarna arbetar med bildanalys på väldigt 
olika sätt. En del lärare fokuserar på film- och reklamanalys och lämnar bort 
bilden som allmänt begrepp. Många lärare väljer att gå på konstutställningar, 



 
86 

medan vissa helt lämnar bort bilden i undervisningen och hänvisar eleverna till 
bildkonstundervisningen. (Sundström 2009, 22–23.) 

Modersmålslärare arbetar alltså med bildanalys på väldigt olika sätt, men via 
läroböckerna kommer de studerande i olika gymnasier i kontakt med samma 
bilder. Syftet med den här artikeln är att studera bilderna i gymnasieläroboken 
Språkets värld. Jag fokuserar på förekomsten av olika typer av bilder och vilken 
funktion bilderna har i sitt sammanhang, dvs. om de kan ses som relevanta i 
förhållande till den skrivna texten. Jag är också intresserad av om och i så fall 
hur läroboken och bilderna i den bidrar till att stöda de studerandes kompetenser 
i bildanalys. 
 

Bilder i läroböcker 
Då det gäller bilder i läroböcker och analys av bilder i läroböcker måste man 
inledningsvis klargöra vad man avser med begreppet ”bild”, vilket Margareta 
Wallin Wictorin (2011, 219) också poängterar. Hon definierar begreppet bild 
som en samlingsterm för ”visuella representationer som kan ha olika utformning 
och vara utförda i olika tekniker och som utgör tvådimensionella återgivningar 
av föremål, fenomen, tankar och förlopp” (Wallin Wictorin 2011, 219). Den här 
definitionen anser jag vara användbar, och jag utgår därför från den i denna 
artikel. 

Yvonne Eriksson och Anette Göthlund (2004, 108) påpekar att bilder kan hjälpa 
oss att strukturera våra tankar, och Wallin Wictorin (2011, 220) lyfter fram den 
här aspekten som viktig då det gäller användningen av bilder i pedagogiskt syfte 
i exempelvis läroböcker. Rune Pettersson har forskat om bilder i läromedel och 
enligt honom kan bilder i läromedel ha olika funktioner. De kan användas för att 
väcka uppmärksamhet och intresse, men de kan också användas i förklarande 
syfte och för att förmedla, formulera och lagra viktig information. Bilder i 
läroböcker kan också ha en kompenserande funktion och hjälpa lässvaga läsare 
att bättre lära sig och minnas det de har läst. Pettersson påpekar att fel typ av 
bilder eller för många bilder i en lärobok kan ha en negativ effekt. Om en 
lärobok har för många bilder kan det leda till att bilderna är mera distraherande 
än motiverande. Vidare menar han att det vore önskvärt om de bilder som 
används i läromedel inte endast leder till kunskap, utan också till djupare 
förståelse av det bilden visar. (Pettersson 1991, 102–103.)   

Wallin Wictorin (2011, 222) hänvisar till Yvonne Eriksson, som talar om den 
”pedagogiska bilden”, med vilket hon avser en bild som utformats särskilt för 
pedagogiska sammanhang. En viktig poäng är dock att bilder kan ha en didaktisk 
funktion i undervisningen även om de inte är eller gör anspråk på att vara 
pedagogiska. Det här gäller t.ex. bildkonstverk. Wallin Wictorin (2011, 223) 
lyfter vidare fram Erikssons tankar om att illustrerad text är mer effektiv för 
lärande än enbart skriven text. Illustrationer bidrar i högre grad till att skapa 
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minnesbilder än endast skriven text. Dock är det viktigt för en läsare att kunna 
analysera både textbudskap och tolka bilder på ett relevant sätt för att förstå vad 
i bilden som stöder textens resonemang och på vilket sätt text och bild 
kompletterar varandra. (Wallin Wictorin 2011, 224.)  

Pettersson (1991, 38) betonar bildtexters och bildhänvisningars betydelse. Han 
menar att det är viktigt att göra tydliga bildhänvisningar för att läsaren ska hitta 
från brödtext till bild och från bild till brödtext på ett smidigt sätt. Enligt 
Pettersson (1991, 38) utgör väl valda bilder tillsammans med bildtexter goda 
illustrationer som hjälper läsaren att förstå sammanhang i texten.  

Wallin Wictorin (2011, 226) presenterar olika frågor som enligt henne är viktiga 
att beakta då man bedömer en lärobok ur bildperspektiv. Hon presenterar således 
en form av analysmodell för bilder i läroböcker. De analysfrågor hon ställer upp 
anser jag vara användbara. I analysen av bilderna i Språkets värld har jag valt att 
utgå från fem av hennes analysfrågor, eftersom dessa frågor särskilt fokuserar på 
sådana aspekter som är relevanta med tanke på artikelns syfte. Frågorna är 
formulerade på följande sätt: 

 

1. Vilken typ av bilder förekommer i läroboken, och i vilken utsträckning är 
bildernas innehåll relevant för det ämne boken behandlar?  

2. Väcker bilderna uppmärksamhet och intresse?  

3. Stöder bilderna inlärningen genom att öka förståelsen och fungera 
kompensatoriskt och fördjupande i förhållande till den skrivna texten?  

4. Är bildtexterna formulerade så att de förankrar bilderna i en tolkning som är 
relevant i sammanhanget? 

5. Hur är bilderna placerade i relation till den text de hör ihop med? Är 
bildtexterna väl placerade? Samverkar bilder, bildtexter och text på ett sådant 
sätt att läsaren får hjälp att förstå sammanhang i texten?  

Artikeln är uppbyggd så att jag diskuterar bilderna i Språkets värld genom att i 
tur och ordning utgå från och fokusera på de fem analysfrågorna. Jag inleder 
således med att diskutera vilka olika bilder som förekommer och deras relevans i 
sammanhanget, för att sedan övergå till att diskutera huruvida bilderna väcker 
intresse och stöder inlärning. Därefter fokuserar jag på bildtexter och samspelet 
mellan text, bild och bildtext. Avslutningsvis diskuterar jag hur de studerandes 
kompetenser i bildanalys stöds.  

 

Relevanta, irrelevanta och intressanta bilder  
Då det gäller frågan om vilken typ av bilder som förekommer i läroboken 
Språkets värld kan jag konstatera att det förekommer flera olika typer av bilder. 
Varje kapitel i boken inleds exempelvis med ett uppslag där det finns en bild 
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eller ett bildkollage och där namnet på kapitlet framkommer. På uppslaget till 
det första kapitlet som heter ”En värld av texter” och som dessutom specifikt 
fokuserar på det vidgade textbegreppet, finns ett bildkollage där t.ex. en bild på 
en ”arg lapp” och en bild på en scen ur en film ingår. 

De bilder som överlag förekommer i läroboken är av varierande slag. Det 
förekommer såväl tecknade bilder som olika fotografier och reklambilder. Även 
bildkonstverk och utdrag ur serier förekommer. Olika kartor och modeller i form 
av tankekartor och språkträd används för att illustera olika företeelser och 
fenomen. Det faktum att det förekommer olika typer av bilder kan ses som en 
positiv aspekt, eftersom den variation som finns inom bilden som genre då 
kommer till uttryck.  

Det som är problematiskt med en del av bilderna i Språkets värld är att de inte 
upplevs som relevanta i det sammanhang de förekommer i, eller i förhållande till 
det ämne som presenteras. Ett exempel på det här är det avsnitt där skillnaderna 
mellan talspråk och skriftspråk behandlas, och där skriftspråket lyfts fram som 
mera komplicerat då det gäller meningsbyggnaden än talat språk. Nere på 
samma sida (s. 26) finns en bild av två vaser eller krukor, och det är oklart 
vilken koppling bilden har till det som tas upp i själva brödtexten. I den här 
typen av fall är det motiverat att ifrågasätta det pedagogiska mervärdet av 
bilderna.   

Då det gäller de tecknade bilderna, som oftast föreställer olika människor, är det 
i många fall oklart vilken funktion bilderna har i det aktuella sammanhanget. I 
många fall förefaller de tecknade bilderna fungera som utfyllnad eller som 
skämtsamma illustrationer. I ett avsnitt i slutet av boken som behandlar 
skrivregler tas reglerna för stor och liten bokstav upp. I samband med det 
förekommer olika exempel, och det påpekas att artnamn skrivs med liten 
bokstav, t.ex. då det gäller djur. I samband med det här nämns djuret igelkott 
nere på sidan, medan det i övre hörnet på sidan finns en liten tecknad igelkott på 
rosa bakgrund, och bildens placering utgör därför ett problem. Överlag har den 
lilla illustrationen ingen tydlig relevans för det innehåll som tas upp. 

Trots att en del av de bilder som förekommer i läroboken kan uppfattas som 
irrelevanta eller som utfyllnad i förhållande till det stoff som presenteras, är 
andelen bilder som är relevanta för det ämne som presenteras minst lika stor. 
Många bilder används för att illustrera det fenomen som omtalas i texten. Ett 
gott exempel på det här är när runsvenskan omtalas (s.152–153) och det i 
samband med det finns bilder på såväl runstenar som futharken.  

Som jag har konstaterat ovan förekommer det både bilder som kan uppfattas 
som mindre relevanta för innehållet och som fungerar som utfyllnad, och sådana 
bilder som är relevanta för det stoff som tas upp i den skrivna texten. Då det 
gäller frågan om huruvida bilderna kan väcka uppmärksamhet och intresse hos 
läsaren är svaret både ja och nej. De bilder som upplevs som relevanta och 
meningsfulla i sitt sammanhang är sådana som tydligare kan illustrera det som 
tas upp, och i och med det fånga läsarnas uppmärksamhet och intresse. 
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Naturligtvis kan de mindre relevanta bilderna också bli föremål för läsarnas 
uppmärksamhet, men det kan då sägas handla om distraherande uppmärksamhet. 
Man kan dra paralleller till det Pettersson (1991, 102) konstaterar om att för 
många bilder (och i det här fallet mindre relevanta bilder) kan fungera 
distraherande istället för motiverande.  

Många av bilderna i Språkets värld kan tydligt sägas stöda lärandet. Det här 
gäller särskilt de modeller i form av tankekartor och analys- och språkträd som 
förekommer i boken. Ett gott exempel på det här är modellen av en 
kommunikationssituation som finns på sidan 11, och som tydligt illustrerar vilka 
faktorer som har betydelse i en kommunikationssituation. Även det litterära 
analysträdet (s. 70) kan fungera fördjupande och också sammanfattande i 
förhållande till det som tidigare beskrivits om vad man bör ta fasta på i analysen 
av ett skönlitterärt verk. För sådana studerande som har lättare att förstå helheter 
och se sammanhang genom den här typen av modeller eller illustrationer, kan 
den här typen av bilder mycket väl ha positiva effekter på lärandet. 

 

Samspelet mellan text, bild och bildtext 
Då det gäller bildtexterna i Språkets värld är det ett faktum att en stor del av 
bilderna saknar bildtexter. Det här gäller framför allt de bilder vars betydelse i 
förhållande till texten är oklar, och där behovet av bildtext därför är stort. De få 
bildtexter som förekommer i boken har olika funktioner. Å ena sidan 
förekommer det sådana bildtexter som upplyser om bildens upphovsman och 
årtal. Det här är t.ex. fallet då det gäller olika konstverk som finns i boken. Å 
andra sidan finns det bildtexter som är formulerade som frågor. På sidan 17 finns 
en bild av en man som läser löpsedlar om mordet på Anna Lindh, och bildtexten 
lyder på följande sätt: ”Löpsedeln – reklam eller nyhet?”. Då bildtexten är 
formulerad som en fråga kan den bidra till att väcka tankar, åsikter och känslor 
hos läsaren, och därmed hjälpa läsaren att tolka bilderna på ett sätt som är 
relevant.  

Det finns också exempel på bildtexter som har en klart upplysande funktion om 
vad det är man ser på bilden och vilken koppling bilden har till texten. På sidan 
58-59 omtalas Shakespeare och Romeo och Julia och där finns en bild på 
fasaden till det hus där Julia sägs ha bott. Fasaden är dessutom täckt av 
kärleksbrev. Här har bildtexten en viktig funktion, eftersom den för det första 
ger läsaren en vink om vad bilden föreställer, och för det andra vilken funktion 
eller relevans bilden har i det aktuella sammanhanget. Det är den här typen av 
bildtext som skulle krävas för att de bilder som saknar tydlig koppling till själva 
texten skulle få en förklaring.   

I fråga om placeringen av bilderna i Språkets värld finns det både sådana bilder 
som är väl placerade i förhållande till den text de hör ihop med, och sådana 
bilder som inte är placerade på ett ändamålsenligt sätt. Bilden av fasaden till det 
hus där Julia sägs ha bott som jag diskuterade ovan, utgör ett exempel på en bild 
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som inte är placerad på ett fungerade sätt i förhållande till texten den hör ihop 
med. Bilden finns på s. 58, medan själva texten om Romeo och Julia 
förekommer först på s. 59. I det här fallet skulle det vara önskvärt att bilden 
kommer först efter texten. Dock ger bildtexten en viss upplysning om vad det är 
frågan om, men man kan inte förstå sammanhanget helt om man inte också har 
läst själva brödtexten. Det är alltså av stor betydelse att samverkan mellan bild, 
bildtext och brödtext fungerar för att läsaren ska kunna förstå sammanhanget. 

Ett exempel på ett sammanhang där samspelet mellan dessa tre element fungerar 
väl är när tiden i ett skönlitterärt verk diskuteras (s. 68). Nere på sidan finns en 
bild av en dalmålning som illustrerar en persons olika åldrar. I bildtexten sägs å 
ena sidan att det är frågan om just en dalmålning, å andra sidan poängteras att en 
roman inte alltid omfattar en persons liv ”från vaggan till graven”, utan att hopp 
i tiden och tillbakablickar förekommer. Genom brödtexten får läsaren en 
uppfattning om ämnet, och genom bilden illustreras det som sägs i texten. Dock 
skulle bilden inte ha denna samma illustrerande och fördjupande funktion utan 
bildtexten, som anger vad det är bilden tar fasta på och vilken koppling den har 
till texten.  
 

Indirekt och direkt stödjande av bildanalys 
Jag har kunnat konstatera att det finns flera olika typer av bilder i Språkets värld, 
och att vissa bilder fungerar väl i pedagogiskt syfte, medan andra bilders 
relevans i sitt sammanhang inte är lika tydlig, bl.a. på grund av att de saknar 
bildtexter och en tydlig koppling till texten. Utgående från samspelet mellan 
text, bilder och bildtexter, kan man också beakta hur studerandes kompetenser i 
bildanalys stöds, eftersom samspelet mellan dessa skapar ett sammanhang för 
läsaren där analys och tolkning av bilden underlättas.  

Då det gäller läsarens förmåga att tolka bilden på ett sätt som är relevant i 
sammanhanget, har jag kunnat konstatera att bildtexterna har stor betydelse. 
Läsaren kan genom välformulerade bildtexter få hjälp att tolka bilden och också 
förstå symboliken i en bild. Exemplet med dalmålningen som jag lyfte fram 
ovan utgör ett exempel på där samverkan mellan text, bild och bildtext fungerar. 
Bildtexten vägleder nämligen läsaren till en analys och tolkning som är relevant 
i förhållande till texten. Dessutom hjälper bildtexten läsaren att förstår 
symboliken i bilden och dess koppling till själva brödtexten.  

Förekomsten av de många tecknade bilderna och bilder utan bildtext, vars 
relevans i sammanhanget är oklar, kan naturligtvis ses som problematiska då det 
gäller vägledning i och stödjande av bildanalys. I de fall där man inte tydligt kan 
se bildens koppling till den skrivna texten är det en utmaning för läsaren att få 
klart för sig hur bilden ska tolkas. I och med det här kommer jag än en gång in 
på det här med betydelsen av vägledande bildtexter, som alltså kan och borde 
användas för att hjälpa och instruera läsaren i fråga om bildanalys. Bildanalys 
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stöds också bättre i de fall där bilderna är placerade på ett logiskt sätt i 
förhållande till den text som de hör ihop med.  

De bilder som saknar tydlig förankring i texten och de bilder som saknar bildtext 
kan också väcka intresse. Om bilderna saknar tydlig koppling till texten och 
läsaren inte får vägledning i sin tolkning av bilden genom en bildtext, kan 
läsaren utmanas att hitta kopplingar och symbolik i bilden. Bildanalys kan alltså 
också stödas i det avseendet att läsaren utmanas till fria tolkningar av bilder. 
Dock anser jag att betydelsen av relevanta bilder är stor, och att såväl bilder som 
bildtexter bör ge läsarens ledtrådar om hur bilden ska tolkas i det aktuella 
sammanhanget.           

I Språkets värld stöds bildanalys också på ett mer direkt sätt i form av uppgifter 
där den studerande uppmanas att studera olika bilder med olika utgångspunkter. 
På s. 49–51 finns t.ex. olika reklambilder, och i uppgiftbeskrivningen uppmanas 
läsaren att fundera på vilka värderingar dessa reklamer förmedlar och vad 
reklamen berättar om den tid och det samhälle den förekommer i. Med tanke på 
frågorna kunde reklamanalysen stödjas ännu mera om det i bildtexter fanns 
angivet vilket år reklamerna är publicerade. 

I Sundströms (2009, 22) rapport framgick det att modersmålslärarna känner sig 
oerfarna då det gäller bildanalys och att de ofta endast har de få sidorna om 
bildanalys i Språkets värld att stödja sig på. Det korta bildanalysavsnittet går inte 
grundligare in på hur man ska analysera och tolka bilder, och vad det är man ska 
ta fasta på. Det förekommer inte heller förklaringar till de olika bildanalytiska 
begrepp som nämns, vilket Sundström (2009, 22) också poängterar. På samma 
sätt som det finns en ordlista för olika termer som berör t.ex. dramatik (s. 96–97) 
kunde det också finnas en lista med förklaringar till de olika bildrelaterade 
begreppen. 

I samband med det korta avsnitt som behandlar bildanalys finns några konstverk 
av bl.a. Hugo Simberg och Akseli Gallen-Kallela, vilka kunde utnyttjas då det 
gäller bildanalys, men i anslutning till just dessa bilder finns inga specifika 
frågor eller analysuppgifter. I två övriga bildanalytiska uppgifter (s. 130) 
uppmanas de studerande att skriva om ”någon av bilderna i boken”. Det är 
naturligtvis positivt att bilderna i boken kan utnyttjas på det här sättet, men det 
vore en fördel om instruktionerna var lite tydligare. Formulering ”skriv om” 
uppfattas som vag i sammanhanget, och läsaren får ingen större vägledning i vad 
han eller hon ska ta fasta på. Den andra uppgiften uppmanar läsaren att gå in på 
Pro Artibus och Statens konstmuseums hemsidor och att på dessa sidor välja en 
bild att analysera. De här är en uppgift där det vidgade textbegreppet tas in också 
i bemärkelsen att det är frågan om bilder i elektroniskt format.     
 



 
92 

Avslutande diskussion 
I läroboken Språkets värld förekommer flera olika typer av bilder. Det 
förekommer allt från tecknade bilder till reklambilder och konstverk. Många av 
bokens bilder har relevans för det stoff som behandlas i texten, medan en del av 
bilderna inte har en tydlig koppling till det ämne som tas upp. Det här gäller 
framför allt vissa av de tecknade bilder som förekommer i boken och som i 
många fall förefaller fungera som utfyllnad eller som skämtsamma illustrationer. 
Pettersson (1991, 103) påpekar att fel typ av bilder eller för många bilder kan 
leda till att bilderna är mera distraherande än motiverande, vilket kan upplevas 
vara fallet med dessa tecknade bilder. Det här kan också relateras till frågan om 
huruvida bokens bilder förmår väcka läsarens uppmärksamhet och intresse. 
Såväl relevanta som mindre relevanta bilder kan väcka läsarens intresse, men om 
bilden saknar en tydlig koppling till det ämne som tas upp, kan det handla om en 
mera negativ uppmärksamhet som distraherar. 

Illustrerad text sägs vara mer effektiv för lärandet än endast skriven text. 
Illustrationer kan också i högre grad skapa minnesbilder än enbart skriven text 
(Wallin Wictorin 2011, 223). I Språkets värld kan framför allt de olika modeller, 
som t.ex. det litterära analysträdet, sägas stöda inlärningen och fungera 
fördjupande eller förtydligande i förhållande till den skriva texten. För sådana 
läsare som har lättare att förstå sammanhang och helheter kan den här typen av 
modeller ha en positiv inverkan på lärandet.  

Samverkan mellan bild, bildtext och text har stor betydelse för att läsaren ska 
förstå sammanhanget i en text. I Språkets värld blir sammanhanget ibland 
otydligt på grund av avsaknaden av bildtexter. Den som läser Språkets värld 
kunde förstå sammanhanget i texten bättre om det fanns fler beskrivande 
bildtexter och om bildernas placering i förhållande till brödtexten var mer 
genomtänkt. Också Pettersson (1991, 38) poängterar betydelsen av 
bildhänvisningar som gör att läsaren kan hitta från bild till brödtext och vice 
versa, och att väl valda bilder och bildtexter hjälper läsaren att förstå 
sammanhang i texten.  

Trots att en del bilder saknar bildtext är många bilder i Språkets värld försedda 
med bildtexter som antingen ger läsaren information om bildens upphovsman, 
eller vägleder läsaren till en relevant tolkning av bilden. Då det gäller hur de 
studerandes bildanalys stöds i läroboken, har jag kunnat konstatera att det är 
tydliga och vägledande bildtexter, och det faktum att bild, bildtext och text 
hänger ihop på ett logiskt sätt som hjälper läsaren att tolka och analysera 
bilderna. Wallin Wictorin (2011, 224) skriver att en läsare måste kunna både 
analysera textbudskap och tolka bilder för att förstå på vilket sätt text och bild 
kompletterar varandra, och det här är också viktigt då det gäller stödjandet av 
bildanalys. I Språkets värld stöds bildanalys också genom direkta uppgifter och 
genom ett kort avsnitt där bildanalys behandlas. Dock kunde detta avsnitt göras 
mera utförligt, och bildanalys kunde stödas ytterligare genom flera bildrelaterade 
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uppgifter, som kunde innehålla tydliga instruktioner om vad de studerande ska ta 
fasta på. 

Sundström (2009, 23) skriver i sin rapport att trots att många modersmålslärare 
känner sig osäkra i fråga om bildanalys, så är bildanalys ändå något som är 
omtyckt bland eleverna och något som de dessutom är duktiga på. Jag anser 
dock att det inte skulle skada om bildanalys togs upp mera grundligt och om 
bilderna i Språkets värld försågs med välformulerade och informativa bildtexter. 
På det sättet skulle de studerandes kompetenser i bildanalys stödas och utvecklas 
också på ett mera indirekt sätt. Eftersom bilderna utgör en så stor del av den 
språkliga värld vi lever i idag är det viktigt att också kunna ta sig an och tolka 
dessa bilder.   
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Genus i Bokskogen 

Crista Åberg    
 

Inledning  
Genusperspektiv och genustänk diskuteras och lyfts fram både i och utanför 
skolan. I fem-sexårsåldern lär sig barn urskilja könsmarkörer och rättar sig enligt 
hur det ”ska vara”. Det är också förskolan som allra mest uppmärksammar 
genusfrågor medan grundskolan och gymnasiet ligger efter (Genus 2/2011). I 
Lilla genushäftet 2.0 konstaterar Maria Hedlin (2010, 7): ”lärare förutsätts ha 
tämligen goda genuskunskaper”. Hedlin (2010, 7) definierar genus så här: 
”Genus handlar /…/ om de föreställningar som knyts till kvinnor/kvinnligt och 
män/manligt, men också om värdering och makt. Till detta hör nämligen också 
att kön inte har samma status. Hur kön tolkas och värderas i vårt samhälle är inte 
enbart en fråga som är upp till varje individ. Det finns ett visst mönster.” Hedlin 
använder historieprofessor Yvonne Hirdmans två grundläggande principer för ett 
genussystem, nämligen ”isärhållande (dikotomi)” och ”hierarki (rangordning)”. I 
det isärhållande ställs det manliga och kvinnliga mot varandra och granskas som 
varandras motsatspar medan det hierarkiska betraktar det manliga som norm 
(Hedlin 2010, 16–17).  

 

Syfte och metod 
Jag har valt att granska Bokskogen, litteratur för gymnasiet ur ett 
genusperspektiv (Mentzer-Ekholm, Ritamäki-Johansson, Schybergson & 
Söderling 2006). Jag har valt att fokusera på följande frågor: Hur synliggörs och 
beskrivs manliga och kvinnliga, finlandssvenska författare i Bokskogen? 
Värderas författarna olika ur ett genusperspektiv? Vilka bilder finns med i 
kapitlen om finlandssvenska författare?  

Jag har valt att göra en kvalitativ analys av Bokskogen, litteratur för gymnasiet 
eftersom den används som grundbok i de flesta finlandssvenska gymnasierna 
(Utbildningsstyrelsen 2011, 175). Jag gör en jämförande textanalys och ser på 
hur de finlandssvenska författarna beskrivs och presenteras i text och ser på 
vilka bilder som kopplats till texten. De avsnitt och kapitel i boken där 
finlandssvenska författare behandlas är Finlandssvenska novellister, Fakta och 
fiktion, Finland på svenska, Dekadenta dandyer lider av spleen, Ny 
finlandssvensk poesi och Tendenser i det tjugonde århundradet.  
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Genus i läroplanen  

I grunderna för gymnasiets läroplan från år 2003 är kommentarer kring och 
anvisningar för jämställdhet och genus få. I kapitlet för gymnasieutbildningens 
uppgift nämns dock följande grundläggande värderingar: ”Gymnasie-
utbildningen skall främja en öppen demokrati, jämlikhet och välfärd. De 
studerande skall ses som individer som själva bygger upp sitt lärande, sina 
kunskaper och sin världsbild. Undervisningen skall beakta att människan iakttar 
och strukturerar verkligheten med alla sinnen.” Vidare säger läroplanen: 
”Gymnasieundervisningen skall sporra de studerande att upptäcka motsättningar 
mellan uttalade värderingar och verkligheten och att kritiskt granska olika 
möjligheter och missförhållanden i det finländska samhället och i den 
internationella utvecklingen.”(Utbildningsstyrelsen 2003, 14).  

Jämställdhet tangeras under flera av temaområdena men ordet genus står inte 
utskrivet någonstans. Temaområdena aktivt medborgarskap och entreprenörskap 
och kulturell identitet och kulturkännedom tangerar området. I den allmänna 
beskrivningen för ämnet modersmål och litteratur står: ”Modersmålet stärker den 
personliga och kulturella identiteten samt utvecklar tänkande, kreativitet och en 
estetisk medvetenhet.” Här nämns inte jämställdhet och genus direkt men 
identitet, tänkande och medvetenhet kan, och bör, tangera området jämställdhet 
och genus. Modersmålet ska vidare göra studerandena förtrogna med 
grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden.  Gymnasiets kurs 
6, den sista obligatoriska modersmålskursen, har den enda kursbeskrivningen 
som innehåller något uttalat om manligt och kvinnligt: ”skillnader mellan 
manligt och kvinnligt språk”.  De finlandssvenska författarna är i fokus under 
kurs 3 ”Texter, kultur och identitet”. Här nämns elevernas förmåga att kunna 
diskutera det finlandssvenska och kunna ge uttryck för sin egen identitet. Här 
finns heller inte orden jämställdhet eller genus utskrivna (Utbildningsstyrelsen 
2003, 26–38).  

Jag vill inflika att största delen av den tidigare forskning som jag hänvisar till 
har gjorts i Sverige och tar därmed utgångspunkt i den svenska, nationella 
läroplanen. I denna lyfts genus och jämställdhet fram tydligare än i den 
finländska läroplanen. Den svenska läroplanen säger bland annat följande om 
jämställdhet: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 
och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 
skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma 
deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar 
för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet”  (Lgr 11, enligt Hedlin 2010, 7).  
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Tidigare forskning 
Vid lärarutbildningen i Malmö högskola i Sverige har Sebastian Ungh och Lina 
Freiding granskat läromedel för gymnasiet ur ett genusperspektiv. Ungh har sett 
på tre läroböcker i litteraturhistoria och granskat hur manliga och kvinnliga 
författare beskrivs (Ungh 2008). Freiding har gjort en jämförande textanalys 
mellan två läroböcker, skrivna av samma författare åren 1989 och 2007, och 
granskat kapitlen om svenska arbetarförfattare (Freiding 2009).  

Ungh hittar flera exempel på kvinnliga författarskap som nedvärderas och 
konstaterar att kvinnliga författare överlag är kraftigt underrepresenterade (Ungh 
2008). Freiding ställer sig kritiskt till att läromedlen som granskats inte 
reflekterar över att det manliga ofta utgör normen i samhället. Hon konstaterar 
dock i sin jämförelse mellan en lärobok från år 1989 och en från år 2007, att 
”texterna i läroböckerna har utvecklats i riktning mot en mer genusneutral 
framställning, men att de ännu inte använder ett jämställt språk” (Freiding 2009). 

I samlingen Att spegla världen - Läromedelsstudier i teori och praktik, skriver 
Britt-Marie Berge om jämställdhet och kön (Berge 2011). Berge betraktar genus 
som ”ett resultat av hur social och kulturell påverkan griper in på alla nivåer i 
samhällen och påverkar oss som biologiska varelser”. Hon lyfter också fram 
frågan både lärare och läromedelsförfattare ställs inför: ”Hur ta hänsyn till 
olikheter utan att särbehandla p.g.a. kön?” Berge har granskat läromedel i 
naturkunskap, religionskunskap, historia och samhällskunskap (Berge 2011, 
161).  Hon finner att männen dominerar i läromedlen för alla fyra ämnen. I 
naturkunskapen finns exempel på mannen som får representera den 
exemplariska handlingen medan kvinnan får representera det man inte ska göra. 
I religionskunskapen förlöjligas kvinnliga förebilder och i historieböcker 
presenteras kvinnliga regenters kärleksliv, medan männens inte presenteras. I 
samhällskunskapen finns frågor om kön, men endast i valfria 
fördjupningsuppgifter (Berge 2011, 166–171). Berge konstaterar att de flesta 
läromedel visserligen är skrivna med en könsneutral retorik, men: ”När den till 
synes könsneutrala texten innehåller konkreta exempel på människor av kött, 
blod och kön är männen överrepresenterade och texten är med få undantag 
skriven inom en heteronormativ diskurs.” (Berge 2011, 173).  

Berges slutsats är att det är lärarna som har det yttersta ansvaret: ”Om lärare 
tillsammans med sina elever läser läroböcker med kritiska genusglasögon, så kan 
målen om jämställdhet få konkreta innebörder i både lärares och elevers 
lärande.” (Berge 2011, 174).  

 

Analys  
Bokskogen är utgiven på Söderströms förlag år 2006, av författarna Viveca 
Mentzer-Ekholm, Iris Ritamäki-Johansson, Anita Schybergson och Trygve 
Söderling. Bildredaktör för boken är Isa Fellman. Författarna ger läsaren 
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följande anvisning: ”gymnasiestuderande skall kunna skaffa sig en 
grundläggande litterär allmänbildning”. De konstaterar också att Bokskogen ser 
annorlunda ut än traditionella böcker om litteraturhistoria och författarna 
motiverar sina val med att de har ”stannat vid egna favoritträd” (Mentzer-
Ekholm 2006, s. 14).   

Jag har inledningsvis valt att granska Bokskogen på ett allmänt plan och granskat 
hur många manliga och kvinnliga författare som finns med i bokens tidsaxel och 
innehållsförteckning, eftersom det är det första som möter läsaren (eleven). 
Därefter har jag valt att noggrannare granska kapitel och avsnitt som innehåller 
finlandssvenska författare. Det allra första läsaren möter är pärmen och där 
skymtar en bild av Edith Södergran och hennes dikt ”Min barndoms träd”. 
Innanför pärmen finns en tidsaxel och jag valde att helt enkelt räkna antalet 
kvinnor och män som nämns i tidsaxeln, som inleder och avslutar boken. 
Innanför pärmen finns i början av boken en tidsaxel som sträcker sig från 
forntiden fram till realismen och 1900-talets början. På en tidsaxel placeras ett 
flertal författare in, men också några andra personer som påverkat 
samhällsutvecklingen. Av personerna som nämns är fyra kvinnor och 43 män. 
Inte en enda av samhällspåverkarna är kvinnor; här finns enbart män. Tidsaxeln i 
slutet av boken belyser 1900- och 2000-talen. Här finns 24 kvinnor och 63 män. 
Här nämns få personer som inte är författare, men de som nämns är utan 
undantag män. Vidare granskar jag antalet kvinnliga och manliga författare i 
bokens innehållsförteckning, som givetvis belyser vilka författare boken 
kommer att ta upp. (Vissa författare nämns flera gånger i innehållsförteckningen 
och jag har valt att räkna med namnet lika många gånger som det nämns). Här 
finns 40 kvinnliga författare och 90 manliga författare (Mentzer-Ekholm m.fl. 
2006).  

De finlandssvenska författarna i Bokskogen 
Jag har valt att fokusera på de finlandssvenska författarna i Bokskogen och valt 
de kapitel och mindre avsnitt där finlandssvenska författare nämns i 
innehållsförteckningen. Det första kapitlet där finlandssvenska författare 
omnämns har rubriken Noveller men de finlandssvenska författarna finns med i 
avsnittet Finlandssvenska novellister. Här finns fem finlandssvenska författare, 
tre kvinnor och två män. De fyra första novellisterna presenteras i kronologisk 
ordning enligt levnadstid. De kvinnliga författarna får mer utrymme mätt i 
antalet sidor, dessutom ges ytterligare en kvinnlig författare – Tove Jansson – 
nio sidor, då de fyra tidigare fått nöja sig med totalt nio sidor. I delen om Tove 
Jansson finns dessutom två bilder av författaren själv (det ena är ett självporträtt) 
och en seriestripp ur Mumin, medan det på sidorna om de övriga novellisterna 
finns en bild av en man och en miljöbild. I en vidare granskning av den 
inledande texten i varje stycke där författarna presenteras skiljer sig 
presentationen av Solveig von Schoultz ur mängden. Stycket inleds med frågor 
kring Schoultz författarskap såsom: ”Hur tänkte och kände en ung kvinna i 
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mitten av 1900-talet?” (Mentzer-Ekholm m.fl. 2006, s. 52). I de övriga fallen 
presenteras författaren med konkret fakta såsom födelseår och bakgrund.  

I avsnittet Fakta och fiktion (under kapitlet Romaner och verklighet) figurerar 
fem manliga och sex kvinnliga författare. Delen om Finlandssvenskar i Afrika är 
ett exempel på en tydlig jämställdhet mellan manliga och kvinnliga författare. 
Här presenteras också författarna kronologiskt enligt levnadstid och det är därför 
de två manliga författarna presenteras först: Wallin – inkognito i Mecka, Guss 
Mattsson – en herre for till Zanzibar. Den första presentationen ger en 
anspelning på hur Wallins vistelse i Afrika tedde sig med den andra 
presentationen innehåller titeln på författarens verk (en metod som används för 
att presentera ett flertal författare). Ulla-Lena Lundberg – Sand och Regn, Vivi-
Ann Sjögren – gäst i oasen, så presenteras de kvinnliga författarna, men de 
kvinnliga författarna presenteras inte kronologiskt enligt födelseår, utan i motsatt 
ordning. Lundberg presenteras med titeln på sina romaner och Sjögren med 
samma anspelning som Wallin. I texten introduceras Sjögren med hjälp av 
Wallin: ”Den gräns som språk, kultur eller hudfärg kan stänga in oss inom – och 
som G.A. Wallin på ett suveränt sätt tog sig över – tar också skådespelaren, 
författaren och resenären Vivi-Ann Sjögren (f. 1938) upp i flera av sina böcker.” 
Också Lundberg presenteras genom ett omnämnande av Wallin: ”Precis som 
Wallin har Ulla-Lena Lundberg (f. 1947) vistats i Afrika som forskare.” Här kan 
man ifrågasätta läroboksförfattarnas motiv till att presentera de kvinnliga 
författarna så här. Är det nödvändigt? Samtidigt finns ingen 
dikotomi/isärhållande (Hedlin 2010) då det kvinnliga och det manliga inte ställs 
mot varandra men är det frågan om en hierarki, en rangordning eller endast en 
presentation som föranletts av författarnas kronologiska förhållande till 
varandra? I kapitlet finns tre bilder; två miljöbilder och en bild av en åsna och 
två män och en kvinna i bakgrunden. Den sistnämnda intill texten om Sjögrens 
författarskap. De övriga delarna i avsnittet Fakta och fiktion handlar om 
finlandssvensk essäistik och om några finlandssvenska romaner (Ung och vilse – 
fyra finlandssvenska romaner). Här finns två bilder, den ena är en bild av en 
man och den andra en miljöbild där det syns ett antal personer. Den senare 
bilden är tagen på avstånd, så det är svårt att avgöra om det är män eller kvinnor.  

I kapitlet Finland på svenska dominerar de manliga författarna tydligt då 20 
finlandssvenska, manliga författare tas upp men endast sju kvinnor finns med 
(utgående från innehållsförteckningen). Bland bilderna som finns i kapitlet är det 
i de flesta fall män som syns på bilder (det finns också en del miljöbilder som 
saknar människor). Speciellt en bild av en plansch som skildrar en 
författarkarneval (delen om sekelskiftets litteratur i Finland) skiljer sig från de 
andra. Bilden behandlas överhuvudtaget inte i texten. Planschen består av 
karikatyrteckningar av en del finlandssvenska författare. De kvinnliga författare 
som finns med finns i anknytning till en bild av ett hjärta, en kaffekopp och ett 
garnnystan medan de manliga karaktärerna ackompanjeras av rustning och 
fartyg eller ingenting alls. En av kvinnorna har skildrats med mustasch. Det jag 
vill skildra med denna beskrivning är att bilden öppnar för en diskussion om 
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genus men kommenteras på intet sätt i texten. Här blir det alltså upp till läraren 
som på egen hand kan eller kan låta bli att ta fasta på vad bilden förmedlar.  

I den första delen av kapitlet Finland på svenska presenteras de manliga 
författarna först, men under avsnitten Modernismen, Stadens ansikten, Poesi – 
från von Schoultz till Forsström och Ute i världen – och hemma presenteras en 
kvinnlig författare först. I den första delen presenteras Johan Ludvig Runeberg 
och Zacharias Topelius först och Fredrika Runeberg sist, trots att Fredrika 
Runeberg föddes före Topelius. Av modernistförfattarna presenteras Edith 
Södergran först, trots att Gunnar Björling föddes fem år tidigare. I poesiavsnittet 
finns också, bland de manliga författarna, ett hopp i den kronologiska ordningen. 
Solveig von Schoultz, som presenteras först, föddes först. I delen om stadens 
ansikten presenteras en kvinnlig och tre manliga författare, här i kronologisk 
följd. Anna Bondestam inleder och presenteras med följande ord: ”Anna 
Bondestam (1907–1995) är framför allt känd för att ha skrivit om arbetarklassen 
i sina romaner. Samtidigt ger hon staden, först Helsingfors och sedan sin 
hemstad Jakobstad, ett ansikte i litteraturen.” Presentationen fungerar, men då 
presentationerna av de tre manliga författarna följer, ställs de mot presentationen 
av Bondestam. ”Walentin Chorell (1912–1983) har i motsats till Bondestam en 
överflödande rik produktion, framför allt dramatik för scen och radio”, 
introduceras Chorell. Syns här en värdering som beror på genus/kön? I 
presentationen av Cleve finns ingen direkt jämförelse med Bondestam men här 
värderas innehållet: ”Hos Anders Cleve (1937–1985) blir staden nästan 
huvudperson.” Men formuleringen som presenterar Westö förbryllar mest: ”Med 
Kjell Westö (f. 1961) har Helsingfors fått en skildrare, som träffsäkert återger 
stadens stämningar och förändringar.” Ställer läroboksförfattarna medvetet eller 
omedvetet Westös författarskap mot de andra författare som skildrat 
Helsingfors? Här finns ett mönster för hur författarna presenteras, genom hur de 
beskrivit staden Helsingfors, men som läsare känns det som om beskrivningen 
stegras och att den kvinnliga författaren som inlett fått den mest neutrala 
beskrivningen.  

Avsnittet om ny finlandssvensk poesi i kapitlet Modern mantra, är ändå avsnittet 
som skiljer sig ur mängden. Här presenteras endast kvinnliga, finlandssvenska 
författare, fem sådana och i innehållsförteckningen finns en mellanrubrik: 
Kvinnorna tar över poesin. Bilden som inleder avsnittet visar tre kvinnor, eller 
två och en halv kvinna, eftersom kvinnan i förgrunden endast består av ett par 
långa ben instuckna i ett par röda klackskor. Bilden kommenteras återigen inte 
av läroboksförfattarna/bildredaktören, utan läsaren – de studerande och läraren 
får ansvara för tolkningen. Nu är läraren, precis som Berge konstaterar, personen 
med det yttersta ansvaret och den som får synliggöra vad bilden representerar 
(Berge 2011).  

Avsnittet som belyser tendenser i det tjugonde århundradet innehåller både 
manliga och kvinnliga författare, men också flera författare från andra länder. I 
det här kapitlet vill jag igen lyfta fram två bilder. Före avsnittet som berör 
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feminismen finns en bild med endast manliga skulpturer och en levande man, 
vid sidan av texten om den svenska författaren Carina Rydbergs Den högsta 
kasten. I själva avsnittet om feminism finns en målning med namnet Madonnan 
som skildrar en kvinna med ett spädbarn i famnen. Återigen saknar bilderna 
kommentarer i texten. Det är möjligt att författarna medvetet har valt 
provocerande bilder men frågan kvarstår: Borde detta synliggöras för 
läraren/eleven? (Mentzer-Ekholm m.fl. 2006.) 

Slutdiskussion 
Precis som Ungh (2008), Freiding (2009) och Berge (2011) har konstaterat i sina 
analyser är den manliga representationen dominerande också i Bokskogen. 
Procentuellt innehåller den första delen av tidsaxeln i Bokskogen 8,5 % kvinnor 
och 91,5 % män och den senare delen 27,5 % kvinnor respektive 72,5 % män. 
Själva innehållsförteckningen i Bokskogen innehåller 30,8 % kvinnor och 69,2 
% män. Berge utgår från statistiska centralbyråns mål för att konstatera 
dominans/överrepresentation. De använder en 60-procentsgräns, det vill säga om 
det ena könet överskrider 60 % kan en tydlig dominans konstateras. 
Ovanstående siffror visar att männen alltså dominerar i både tidsaxeln och 
innehållsförteckningen. (Berge 2011, 160.)  

Däremot visar Bokskogen exempel på ett mer jämställt förhållningssätt då de 
finlandssvenska författarna, i de flesta fall, presenteras i kronologisk följd. Det 
finns också flera exempel på hur kvinnligt författarskap ställs i förhållande till 
manliga författare – i avsnitten Finlandssvenskar i Afrika och Stadens ansikten. 
Det avvikande avsnittet är avsnittet om finlandssvensk poesi, där endast 
kvinnliga författare omnämns.  

Bilderna i Bokskogen lämnar utrymme för diskussion då de inte tas upp i texten. 
Speciellt avsnittet om feminismen som föregås av en bild med endast män och 
innehåller endast en bild av en kvinna som håller ett spädbarn i famnen. Här bör, 
precis som Berge konstaterar, lärare och elever tillsammans läsa läroböcker med: 
”kritiska genusglasögon”, då ”kan målen om jämställdhet få konkreta innebörder 
i både lärares och elevers lärande.” (Berge 2011, 174).  

Christer Wigerstedt poängterar ändå i en artikel i tidningen Genus att det råder 
ett visst motstånd bland lärare, som inte anser sig behöva hjälp med att arbeta 
med jämställdhet. Att få in ett målmedvetet genustänk i alla ämnen kräver ett 
långsiktigt arbete och Wigerstedt konstaterar: ”Det finns mycket annat som tar 
lärarnas tid och kraft för att få undervisningen i vardagen att fungera. 
Genuspedagogik tar tid att utveckla och den tiden finns helt enkelt inte i dag.” 
(Wigerstedt 2011). Denna analys av Bokskogen visar dock att också Bokskogen 
bör läsas med genuskritiska glasögon, men också att Bokskogen på flera punkter 
är jämställt strukturerad.  
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Fem modersmålslärares syn på läromedel för 
årskurs 7–9 

Katarina Bjurs 
 

Inledning 
Enligt en finsk undersökning så är det hela 42 % av de svenskspråkiga 
modersmålslärarna som väljer bort läroboken, medan motsvarande siffra för de 
finskspråkiga modersmålslärarna är 4 % (Hellgren 2011, 65). Det är en väldigt 
stor skillnad, och man kan inte låta bli att undra varför det är så här. Mitt syfte 
med denna artikel är att ta reda på vilken modersmålslärarnas syn på läromedel 
är och jag kommer speciellt att fokusera på vilka läromedel som används. 
Lärarna i min undersökning är fem stycken och arbetar inom den grundläggande 
utbildningen i årskurserna 7–9. 

I vilken utsträckning används läroböckerna och vilka böcker är det som 
används?  Hur väl representerar dessa läroböcker lärarnas behov? Och hur 
bygger de lärare som inte använder sig av läroboken upp sina lektioner? Och 
framför allt varför har de valt att lämna bort läroboken? Hurdant läromedel 
skulle lärarna vilja ha? 

I läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen (2004) nämns 
ingenting om läroböcker. Detta ger stora valmöjligheter för en lärare.  

På svenskt håll har vi i Finland ett förlag, det ihopslagna Schildts och 
Söderström eller Sets som de nuförtiden också kallas. Schildts & Söderströms 
erbjuder 17 olika böcker för modersmålsundervisningen i högstadiet (Schildts & 
Söderströms 2012). Med tanke på att det finns betydligt fler finska förlag och 
konkurrensen dem emellan håller igång läromedelsproduktionen på ett annat 
sätt, så kan vi bara tänka oss hur många läroböcker de har tillgång till. 

Tom Wikman (2004, 13ff) skriver om hur viktigt det är att analysera 
läroböckerna och att undersöka vilka sorts läromedel elever och lärare behöver. 
Denna undersökning och andra i denna i rapport kan ses som viktiga för 
utformningen av framtida läromedel. 
 

 

Undersökningen 
För min undersökning valde jag att kontakta några på måfå valda skolor i hela 
landet, eftersom jag ville ha en geografisk spridning på informanterna. 
Sammanlagt kontaktades 13 skolor. I dessa skolor kontaktade jag samtliga 



 
106 

modersmålslärare (35 stycken) per e-post, vilka jag hittade med hjälp av 
skolornas hemsidor, och bad dem svara på följande frågor: 

 

1. Hur länge har du jobbat som modersmålslärare? (Detta läsår inräknat). 

2. Använder du läroboken? Vilken? Hur ofta och på vilket sätt? 

3. Vad använder du istället, om du inte använder läroboken? 

4. Varför har du valt att göra som du gör? 

5. Varför tror du att många modersmålslärare väljer bort läroboken? 

6. Hur skulle din drömlärobok (/ditt drömläromedel) se ut? 

 

Frågan om hur länge de varit verksamma tog jag med för att se om det finns 
något mönster mellan antalet yrkesverksamma år och användning av läroboken. 
Övriga frågor behövdes för att få svar på hur dagens modersmålslärare arbetar, 
varför de gör så och varför de tror att många väljer bort läroboken. Jag 
avslutadel med en fråga om hur deras drömläromedel skulle se ut; detta för att 
öppna upp för intresserade läromedelsförfattare. 

Det blev stort bortfall på min undersökning och det var endast fem lärare som 
besvarade mejlet. Jag kan bara spekulera i varför de resterande 30 lärarna inte 
svarade, men jag är glad över de svar jag fick. Trots att jag inte kan göra en 
allmängiltig analys utgående från fem lärare, hoppas jag ändå kunna utläsa några 
mönster ur min kvalitativa undersökning. 

I följande kapitel redogör jag för hur lärarna svarade. Detta gör jag genom att 
redogöra för en informant i taget. För att skydda mina informanters identiteter är 
de namnlösa och jag nämner inte skolan som läraren jobbar på, orten eller ens 
regionen. Jag uppger inte heller könet på mina informanter, utan kallar alla för 
”hon”. Nämnas kan ändå att jag har både manliga och kvinnliga informanter 
representerade i min undersökning. 

 
 

Resultatet 
Lena Sundström (2009, 27) skiver att det är svårt att göra läromedel som täcker 
alla områden och faller alla i smaken när det gäller modersmålsundervisningen, 
eftersom modersmålsämnet är ett så pass brett ämne. Detta är något som jag 
genast kunde konstatera efter att ha varit i kontakt med några modersmålslärare. 
Samtliga lärare klagade på de existerande läroböckerna och använde sig i ganska 
liten utsträckning av dem. 
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En av mina informanter har jobbat i drygt 20 år. Mitt språk är skolans egentliga 
lärobok, men hon använder den knappt alls. I årskurs nio använder hon sig dock 
mycket av Språkhandboken och för sjuorna använder hon sig av 
skrivövningsboken Full koll. Hon menar att det inte finns en enda lärobok som 
är komplett med allt vad läroplanen förutsätter. Hennes uttalande bekräftas 
delvis av Utbildningsstyrelsens rapport från 2010 (Utbildningsstyrelsen 2011, 
16), där det de facto konstateras att Mitt språk inte uppfyller alla de krav som 
ställs i läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004.  

Denna informant har dessutom svårt att hitta en lärobok som motsvarar hennes 
eget sätt att undervisa. Detta är också, tror hon, skälen till att andra 
modersmålslärare väljer bort läroböckerna. De befintliga läroböckerna är helt 
enkelt otidsenliga. Hon har svårt att förklara hur hennes drömläromedel ser ut 
och menar att om hon visste det så skulle hon redan ha skrivit den boken. Hon 
vill gärna se modersmålsundervisningen som en verkstad och Deweys myntade 
uttryck ”Learning by doing” är en viktig del i hennes undervisning.  

Hon tycker att ett bra läromedel ska innehålla arbetsbeskrivningar, inspirerande 
modeller, övningar och finslipning av språkteknik samt insipration till egna 
texter – både muntligt och skriftligt. Hon skulle helst se ett e-läromedel med 
möjlighet till modifiering av både studerande och lärare. 

Min andra informant har jobbat i knappt 20 år år och svarar bestämt att hon inte 
använder sig av någon lärobok. Istället använder hon sig av klassuppsättningar 
av noveller, textutdrag och läsförståelser. Vidare har hon eget material och 
använder sig av webbsidor som Vetamix. Hon anser att det inte finns någon bra 
heltäckande bok och dessutom tycker hon att grammatiken är krånglig i de flesta 
böckerna och övningarna tråkiga.  

Precis som min första informant tror hon att de samma orsakerna som har fått 
henne att välja bort läroboken också har fått andra lärare att göra eget material 
istället för att använda sig av någon befintlig lärobok.  

Hennes drömlärobok har till att börja med en färgglad layout så den tilltalar 
eleverna. Grammatiken ska vara enkel, det ska finnas bra textutdrag med 
analyserande uppgifter och skrivuppgifter. Hon vill dock inte ha särskilt många 
övningar, eftersom hon hellre hittar på dem själv. Vidare ska det finnas bra 
lärarhandledning och tips på bra webbsidor. 

Min tredje informant har varit verksam i cirka 15 år. Hon har till skillnad från de 
två tidigare informanterna valt att använda sig av en lärobok. Hon använder sig 
av läroboken och arbetsboken Studio Svenska från Sverige. Ungefär hälften av 
lektionerna utgår hon ifrån läroboken. Hon arbetar då på ett sådant sätt att de 
läser boken, arbetar med uppgifterna och så fyller hon på med sådant som 
saknas. 

Eftersom den svenska läroboken inte behandlar det typiskt finlandssvenska: 
kultur, språk och litteratur, tar hon upp det på andra sätt. Många lektioner går 
också åt till skönlitteratur och skrivuppgifter. 
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Hon anser sig ha en bra stomme i denna lärobok och fyller på enligt läroplanen. 
Hon tycker att de finlandssvenska läromedlen är rätt svåra att använda. Dock 
påpekar hon att den nya serien Ordval verkar bra, men att hon är ändå inte 
beredd att byta linje ännu. Hon är mycket nöjd med Studio Svenska och hennes 
drömläromedel skulle kanske vara en finlandssvensk omarbetning av det verket.  

Min fjärde informant har jobbat sedan mitten av 1980-talet. Hon använder sig då 
och då av Mitt språk. Hon använder främst läroboken som uppslagsverk och för 
att få mer kött på benen gällande t.ex. litteraturanalys. Hennes ganska 
lärobokslösa system har vuxit fram genom åren och hon har svårt att sätta fingret 
på varför det blivit så. 

Hon tror att modersmålslärare väljer bort boken, eftersom de tror att de förbinder 
sig till läroboken ifall de använder sig av den och att det är slöseri med resurser 
när boken knappast skulle användas från början till slut. Hon funderar också ifall 
en del lärare anser sig duktiga när de klarar sig utan lärobok, men ställer det mot 
problemet att eleven då blir tvungna att hålla reda på en hel del papper. 

”Jag har svårt att tänka mig att något som någon annan gjort skulle fungera till 
fulländning för mig. Vi är individualister.” avslutar hon frågan om 
drömläromedlet. Hennes tankar sammanstämmer med Wikmans (2004, 165) 
som avslutar sin jakt på den perfekta läroboken med att konstatera att det är en 
verklig konst att skriva en lärobok och att det är svårt att hitta en formel på hur 
en perfekt bok ska utformas. 

Min fjärde informant har jobbat i knappa 10 år. Skolan har en klassuppsättning 
av Studio Svenska och dessutom har ämneslärarna egna exemplar av diverse 
andra läroböcker. I åk 8 använder informanten sig av den svenska läroboken för 
att läsa in faktaavsnitt, som sagor, fantasy, grammatik och spänningslitteratur. 

Hon använder sig ändå för det mesta av eget material, eftersom hon anser att 
läroböckerna i allmänhet har en annan syn på ämnet än vad hon har. Hon ser 
modersmålsämnet som ett procedur- och strategiämne, där man behöver göra de 
saker som man förväntas lära sig för att kunna läsa hela verk eller producera och 
tolka texter. Hon anser att de flesta läromedel fokuserar på fakta, medan hennes 
åsikt är att man lär sig bättre om t.ex. litteratur genom att läsa litteratur snarare 
än att läsa om litteratur. Vidare anser hon att de flesta läromedel är skrivna som 
en slags dialog med en idealelev som fascineras av tanken på språk och 
litteratur, medan hon föredrar att ha den dialogen i klassrummet. Hon tycker att 
eleverna framför allt behöver utveckla sitt skrivande och läsande och hon anser 
att de befintliga läromedlen inte erbjuder det i tillräckligt hög grad. 

Hon beskriver läromedelssitationen i Finland som ”katastrofal” och tror att det är 
därför modersmåsläraren har vant sig vid att producera eget material. Hon 
konstaterar att det däremot i Sverige finns ”rätt okej” böcker, men att problemet 
med dem är att de inte helt motsvarar vår läroplan och att de ibland kan vara 
svåra att få tag i om inte förlagen erbjuder dem. 
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Denna lärare har en dröm om tre läromedel per elev. Skriv om och om igen, en 
bra diktantologi och slutligen en handbok av en typ som hon inte tror existerar 
ännu, där det bland annat ska finnas skrivregler, kort om genrer och handfasta 
tips. Vidare önskar hon en rejäl budget för skönlitteratur. 

Min femte och sista informant har jobbat endast några år. Hon använder sig av 
Litteraturhistoria. I sjuan går hon igenom kapitlena om sagor och myter och 
resten av boken går hon igenom på nian, då de har litteraturhistoria som ett stort 
tema. Det går till som så att de tillsammans läser kapitlet om antiken och övar på 
att skriva instuderingsfrågor. Sedan jobbar eleverna i par och alla får varsin epok 
att läsa in sig på, presentera för klassen och skriva instuderingsfrågor till. 
Slutligen har de ett prov med essäfrågor, som eleverna själva formulerat. 

I övrigt använder sig denna informant mest av papper som hon själv, någon 
kollega eller tidigare arbetskollega har tillverkat. Hon tycker att hennes egna 
arbetsblad bäst tjänar hennes syften. Hon använder sig av spel som hon själv har 
gjort, foton som hon har tagit av t.ex. runstenar och olika platser i Norden, och 
om de pratar om tidningar så använder hon sig av tidningar. Hon brukar även 
inkludera tidningstexter som behandlar det ämne de för tillfället diskuterar. 

Hon tematiserar gärna och tycker då att det är svårt att utgå ifrån en lärobok, 
som utgår ifrån någon annans vision om vad som hör ihop och på vilket sätt det 
ska presenteras. Hennes drömläromedel skulle vara en låda med olika typer av 
material, gärna sådant som hon själv har gjort. Hon menar att ju mer hon hinner 
bygga upp sin materialbank desto färre blir de mekaniska fylla-i-uppgifterna och 
hon kan istället fokusera på drama-/diskussions/grupparbetsbaserade metoder. 
Hon upplever att hennes sätt att arbeta överensstämmer med både läroplanen och 
det hon har lärt sig under pedagogikutbildningen. 
 

Slutdiskussion 
I Utbildningsstyrelsens rapport (2011, 169) kan man läsa att ämneslärarna i åk 
7–9 gärna skulle se nya och mer aktuella böcker. Många av mina informanter 
poängterade att det är väldigt angeläget med diskussionen kring läroböcker. 

Det var många lärare som avstod från att svara på undersökningsfrågorna. Om 
det beror på tidsbrist, avsaknad av intresse eller att mejlet kommit bort kan jag 
bara spekulera i. Jag anser dock att jag fått tillräckligt många svar för att kunna 
säga att modersmålslärarna önskar ett nytt läromedel till sin undervisning.  

Jag fick inga svar från Österbotten och Åland, men övriga delar av landet har jag 
representerade i min undersökning och samtliga fem informanter representerar 
olika skolor.  

Vilka svar har jag då fått av mina informanter? Vilka läroböcker används och i 
vilken utsträckning? Vad gör de lärare som inte använder sig av läroboken och 
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varför är det så många lärare som väljer bort läroboken? Finns det ett 
drömläromedel? 

På basis av mina informanters svar finns det ingen lärobok som är bättre än 
någon annan, utan alla informanter har olika läroböcker. De använder den i olika 
grad, och överlag tycks de inte använda den särdeles mycket utan gör istället 
eget material för sina lektioner. 

Som jag har uppfattat det ugående ifrån mina informanters svar så är 
anledningen till att lärböckerna inte används i större utsträckning helt enkelt att 
de inte uppfyller alla krav, som lärarna skulle vilja se uppfyllda. 
Grammatikdelen är inte tillfredsställande och böckerna tycks heller inte fylla 
varken läroplanens krav eller lärarnas behov.  

Även Wikman (2004, 100) konstaterar att läroboken är problematisk så till vida 
att den förenklar språket och texterna samtidigt som den försöker få med så 
mycket som möjligt. Detta gynnar inte den läsande elevens lärande och det 
djupinriktade lärandet försvinner. Han menar att det vore av stor vikt för 
läromedelsförfattarna att inte glömma bort Vygotskys forskning om en optimal 
utvecklingszon och vidare borde de fördjupa de teman som de tar upp från ett 
allt mer omfattande perspektiv. 

Modersmålslärarna i min undersökning efterlyser ett verk som är tilltalande både 
innehållsmässigt och till layout. De vill ha ett verk som är aktuellt och som ger 
möjlighet för egna modifieringar. Allt detta talar för att det ultimata verket skulle 
vara av elektroniskt slag. Då skulle man undkomma att årligen behöva revidera 
och skriva om böckerna.  
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Drömmaterialet: ”allt du behöver veta inför 
textkompetens” 

Gymnasiestuderandes tankar kring läromedel i 
modersmålsundervisningen  

Birgitta Fagerholm 
 

Vad kan det vara som utgör det viktigaste i en lärobok för gymnasiets 
modersmålsundervisning? Är det överhuvudtaget möjligt att täcka alla sex 
kursernas innehåll i en enda bok? Hur skall en sådan bok i så fall se ut? Den här 
studien vill ta reda på vad studerandena tycker om den saken. Och vad de anser 
om undervisningen i övrigt.  

En färsk undersökning visar att knappt hälften (42 %) av modersmålslärarna i 
årskurs 9 inte använder läroböcker i sin undervisning (Hellgren 2011, 94). 
Orsakerna till den låga siffran kan vara många. Om man tittar på vad som 
föreskrivs i läroplansgrunderna ser man att modersmål och litteratur täcker ett 
stort fält: ”Modersmålet är av grundläggande betydelse för lärandet och genom 
det gestaltar människan sin verklighet och kommunicerar med andra. 
Modersmålet stärker den personliga och kulturella identiteten samt utvecklar 
tänkande, kreativitet och en estetisk medvetenhet. Modersmål och litteratur är 
som läroämne ett livskunskapsämne och ett centralt färdighets-, kunskaps- och 
kulturämne” (Utbildningsstyrelsen 2003). Eftersom läroplanen är bred och 
mångsidig i sin beskrivning av kursinnehållet ger den samtidigt läraren frihet att 
välja vilket material de vill använda sig av i undervisningen. Många lärare, både 
i gymnasiet (Sundström 2009, 15-16) och i årskurs 7-9 (Hellgren 2011, 65) 
laborerar med olika typer av undervisningsmaterial.  

En studie bland finlandssvenska gymnasier somUtbildningsstyrelsen 
genomförde 2008 visar att de flesta modersmålslärare är ganska nöjda med det 
basutbud av läroböcker som finns. Några lärare önskar sig läromedel som kunde 
ersätta deras egna kopior och kompendier. De lärarna menar att ett färdigt 
läromedel kunde höja ämnets status och hjälpa studerandena att se en röd tråd i 
modersmålskurserna. Systemet med en skild teoribok och ett arbetshäfte för 
varje kurs, som finns inom modersmålsundervisningen på den finska sidan, 
kunde också användas på svenskt håll, anser några lärare. I textväg önskas fler 
novellantologier och klassuppsättningar av romaner. (Sundström 2009, 27-28). 
Bland modersmålslärarna i årskurs 7–9 verkar situationen vara densamma, en 
stor del av lärarna uppger att de sätter ihop sitt eget material inom många 
områden av läroämnet. Det tyder på att det verkar finnas behov av ett mångsidigt 
läromaterial, något mer än det som en tryckt lärobok ensam utgör (Hellgren 
2011, 94). 
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Detovannämnda är något kort om lärarnas tankar kring läromedel i 
undervisningen. Vad säger studerandena? I den här studien vill jag ta reda på 
några gymnasiestuderandes kommentarer om, i första hand läromedel, men även 
om annat material de använder i modersmål och litteratur. Vad betyder 
läroboken för dem? Använder de annat material än läroböcker och vad har de för 
uppfattning om dem? 
 

Styrdokumentet läroplanen 
Men först en genomgång om vad som stipulerar innehållet i gymnasiekurserna. 
Läroplanen utgör ett styrdokument, i den redogörs modersmålsundervisningens 
mål och kursinnehåll. Hur beskriver den ämnet modersmål och litteratur?  Jo,  
bl. a. såhär: 

Läroämnet baserar sig på ett vidgat textbegrepp som innebär att texterna kan vara 
fiktiva eller faktabaserade, handskrivna, tryckta, grafiska eller elektroniska. I 
detta vidgade textbegrepp ingår alltså förutom skrivna och talade texter även 
medietexter, ljud och bilder samt kombinationer av dessa. (Utbildningsstyrelsen 
2003.) 

Det vidgade textbegreppet ger lärarna stor frihet att välja form för 
undervisningen. I Sundströms undersökning uppger de tillfrågade 
modersmålslärarna att de på olika sätt utnyttjar möjligheten att ta in bilder, 
filmer, musik, drama, tidningstexter m.m. i undervisningen (Sundströms 2009, 
16). 
 

Studentexamen 
Studentexamen är det slutliga provet på all kunskap som undervisningen 
förmodas har förmedlats studerandena under deras gymnasieperiod. Examen i 
modersmålsämnet har skrivits i Finland sedan 1852. (Ylioppilastutkinko 2012). 
Provet testar i första hand elevens skriftliga färdighet. I ämnet modersmål finns 
det möjlighet att avläggas också ett muntligt prov, även om det inte slagit 
igenom så stort på finlandssvenskt håll ännu. Under senare år har studentprovet 
reformerats i ett par omgångar. Först kom den materialbaserade 
uppsatsskrivningen (obligatorisk fr.o.m. 1992) och från 2007 består provet också 
av prov i textkompetens. Idag består till modersmålsprovet av två delar; ett 
essäprov och ett prov i textkompetens. Nyström (2007, 85–87) menar att båda 
reformerna har fört studentprovet närmare skolans vardag och verklighet genom 
fokus på kunskapssidan utan att det fråntar skribenterna möjlighet att skriva 
allmänbildade och använda ett varierat språk.  
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Presentation av befintliga läromedel 
Läroplanen ger en noggrann beskrivning över vad som ska ingå i de enskilda 
gymnasiekurserna. Lärostoffet är så stort att en enda lärobok inte kan tillgodose 
allt. Det leder till att det finns behov av flera olika böcker för att täcka allt stoff 
(Utbildningsstyrelsen 2011, 93). I skrivandets stund, 2012, finns det flera tryckta 
läromedel som utarbetats för att tillgodose läroplanens (från 2003) mål med 
modersmålsundervisningen i gymnasiet. Nedan en kort beskrivning av dessa 
läromedel:  

Den äldre handboken Samspråk (Söderströms, 1995) omarbetades till Nya 
Samspråk (Söderströms, 2001). I och med att läroplanen förnyandes efter 
utgivningen behövdes en revidering i innehållet och Nya samspråk kom att bli 
Språkets värld. Författarna bakom böckerna är Birgitta Abrahamsson, Viveca 
Mentzer-Ekholm, Anita Schybergson och Lisbeth Tuominen 
(Utbildningsstyrelsen 2011, 95). Språkets värld utgår från läroplanen 2003 där 
bl. a. formuleringen vidgat textbegrepp ingår, kapitlen är delvis indelade enligt 
läroplanens kursprinciper. Tillsammans med Bokskogen och antologin 
Berättelsens värld kan Språkets värld utgöra ett täckande läromedel för 
gymnasiet menar författarna (Abrahamsson, Mentzer-Ekholm, Schybergson, 
Tuominen 2005, 5). 

Litteraturhandboken Bokskogen (av Viveca Mentzer-Ekholm, Iris Ritamäki-
Johansson, Anita Schyberson och Trygve Söderling, Söderströms förlag 2009) 
innehåller en omfattande presentation av skönlitterära verk genom tiderna. I 
boken ges även en historisk översikt och texterna delas in i genre. Fokus ligger 
på finlandssvenska författare. Bokskogen riktar sig specifikt till 
gymnasiestuderande. Avsikten är att innehållet ska täcka det stoff som 
läroplanen har föreskrivit för de sex obligatoriska kurserna i modersmål och 
litteratur. Boken rekommenderas som läromedel då den kompletteras med 
Språkets värld, speciellt vid behandling av genrekunskap (Abrahamsson, 
Mentzer-Ekholm, Schybergson, Tuominen 2005, 5). 

Språkhandboken - skrivråd med övningar (av Chris Silverström, Schildts förlag, 
2006) är en handbok om språkvård och skrivande som vänder sig till studerande 
på andra stadiet. Boken innehåller övningar baserade på autentiskt material, 
utdrag ur skönlitteratur och elevtexter. Facit till övningarna finns på webben.  

En annan språkhandbok är Kusten är klar (av Liselott Andersson m.fl., 
Söderströms, 2005). Boken var ursprungligen tänkt för den grundläggande 
yrkesutbildningens fyra obligatoriska kurser i modersmål. När boken utkom 
fanns inga egentliga handböcker för gymnasiet varför den då användes delvist 
där. Numera verkar den ha tappat sin plats som gymnasielärobok 
(Utbildningsstyrelsen 2011, 96). 

“Knixar med skriveri” - skrivteknik för gymnasiet tillkom genom att  författarna 
(Gunborg Gayer och Maj-Britt Grönholm, Söderströms förlag, 2009) uppfattade 
behov av specifik skrivhandbok. Via sina erfarenheter som censorer i 
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studentexamen och ledare av skrivkurser för abiturienter upplevde de att det 
behövdes en dylik bok.  Syftet med boken är att ge studerande möjlighet att träna 
processkrivning, en färdighet som enligt bokens förord, gagnar skrivning också i 
andra ämnen och inte bara i modersmål. Boken utgår från studentexamens två 
delar; textkompetens och essäskrivning. Den innehåller en blandning av olika 
texttyper; bl. a. studentexamens föreskrifter, bedömningskriterier, terminologi, 
elevtexter, övningar och autentiska studentprov från 2007–2009. Författarna tror 
att Knixar med skriveri kan vara speciellt nyttig inför studentskrivning i 
modersmål. Beträffande specifika språkvårdsfrågor hänvisar de till 
Språkhandboken som kan utgöra ett komplement till Knixar med skriveri (Gayer 
& Grönholm 2009, 5). 

Det finns således flera aktuella läromedel som tar upp olika delar av 
kursinnehållet i ämnet modersmål och litteratur. Samtidigt är kursbeskrivningen 
mångsidig och det kan göra det svårt för modersmålslärarna att hitta böcker som 
lyckas få med allt som ska behandlas under kurserna.   Många lärare uppger att 
de använder sig av varierat undervisningsmaterial (Sundström 2009, 65). 
 

Den empiriska studien 
I den empiriska delen av min studie har jag diskuterat läromedel med några 
gymnasiestuderande i en svenskspråkig skola i södra Finland. Informanterna 
utvaldes slumpvis under en modersmålslektion i skolan.  I början av lektionen 
presenterade jag min studie och läraren frågade vilka som ville ställa upp i 
intervjun. Några pojkar anmälde sig genast och en flicka blev tillfrågad av 
läraren om hon ville delta. Intervjuerna gjordes i form av två gruppintervjuer 
med tre studerande per grupp, sammanlagt fem pojkar och en flicka i gymnasiets 
årkurs två. Intervjuerna hade formen av dialogiska samtal och det hände även att 
studerandena frågade mig eller varandra något. Samtalen spelades in på band. 
Under intervjuerna satt vi i skolans bibliotek. 

 

Studerandena i studien använder enbart en tryckt lärobok, “Knixar med skriveri” 
-skrivteknik för gymnasiet. Ingen av de sex studerande som deltog sade sig känna 
till andra gymnasieläroböcker än den de använder.  På frågan om vilka böcker de 
använt tidigare svarade två av dem att de inte använt läroböcker alls i högstadiet. 
Detta ligger i linje med resultaten från Hellgrens undersökning enligt vilken 
nästan hälften av lärarna i årskurs 9 uppgav att de inte använder lärobok (eller 
använder väldigt lite) i undervisningen (Hellgren 2011, 94). 
 

Studerandenas kommentarer 

I det här avsnittet redogörs för studerandenas tankar om läromedel, annat 
material, olika undervisningsformer och lärarens roll.  Intervjun återges under de 
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olika temaområden som berördes. I redogörelsen ingår transkriptioner av 
studerandenas egna ord om temat.  

Om läroboken: Alla sex studeranden inskaffade boken Knixar med skriver -
skrivteknik för gymnasiet under den första gymnasiekursen. Detta gjordes på 
lärarens uppmaning och hon hade uppgett att de kommer att behöva den under 
hela gymnasietiden. Den nuvarande användningen av boken är sporadisk, menar 
studerandena. Den används främst som stöd när de ska skriva texter. En elev 
trodde att han haft med sig boken till lektionen cirka tre gånger det här året.  
Studerandenas gemensamma uppfattning var att boken är bra, den är tillräcklig, 
har allt de tycker sig behöva under gymnasieperioden. Samtidig kom det fram att 
alla inte bekantat sig så noga med den: ”Jag har läst dom där elevtexterna men 
jag har int studera dom. Den där boken- jag har ärligt ingen aning om va de 
står i resten av boken”. ”Jag har kolla lite på dom där grejerna med dom där 
som visar hur man ska göra och så där, så dom tycker jag e helt bra”.  

Trots den delvis ytliga läsningen är samtliga studerande nöjda med boken. De 
säger sig få mycket ut av att läsa andra elevtexter, se hur de poängsätts och 
kunna ta modell av dem för egna skrivandet. En elev anser att det var bra att de 
elevtexter som tas med i boken är sådana som fått bra poäng. Han menar att om 
det finns texter med låga poäng så kunde det leda till att man i misstag uppfattar 
dem som exempelsvar. De studerandes betygsättning av Knixar med skriveri var 
från 8 till 10. Den positiva uppfattningen om boken verkar komma dels från det 
de själva hunnit titta på i boken och dels från äldre studenters kommentarer om 
den. På frågan om de saknar något i sin bok, t.ex. litteraturhistoria, svarar en elev 
att ”nå inte sku det skada men att int har man ju på de sättet så mycket nytta av 
den”. Och kamraten fyller i med:”Det är ju int så jätte vår juttu just sån dänt. 
Sen om man sku behöva sånt för undervisningen så sku det va helt bra men int 
behöver vi nåt” 

Om undervisningen i modersmål: De studerandes spontana uppfattning om 
vad de gör under modersmålslektionerna är att de skriver texter eller läser 
böcker som de analyserar. Modersmålsundervisningen ger mer möjlighet till 
kreativitet än finskundervisningen tycker en elev; ”I moddan får man ännu vara  
lite kreativ men att sen i finskan  t. ex. så - det enda som är viktigt att använda 
fina sånhäna grammatikaliska meningar och sånhänt å de räknar upp exakt tre 
stycken sånhäna passiv, fyra stycken sånhäna för att komma upp till 99 poäng. 
Men i moddan får man vara lite kreativ och göra- liksom prata om så att säja 
egna åsikter å sånt”. Det viktigaste med gymnasiets modersmålsundervisning är 
att skriva och få lärarens kommentar om texten, ansåg en annan av studerandena. 
De verkar alla eniga om att det är studentskrivningarna som är poängen med hela 
gymnasiet.  

Om övrigt material: Inledningsvis hade de studerande den uppfattningen att de 
inte använder annat material än läroboken, och den också i liten utsträckning. 
Senare i diskussionen framkom dock att de läser böcker (skönlitteratur), de får 
kompendier av läraren, de har tagit del av lärarens egengjorda powerpoint-
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presentationer, de tittar på tidningstexter, reklamtexter och bilder och dikter. De 
har också använt videomaterial, bl. a. i behandlingen om retorik hade de 
analyserat tal genom att titta på videoklipp. Klippet kommer de ihåg trots att det 
är ett tag sen de tittade på det ”Nåt klipp hur han, Hitler, använde sig av- att han 
börja så där tyst och sen starkare och starkare” ”Det tyckte jag var ganska 
intressant, det var bra för jag kommer ihåg den ännu fast det var ganska länge 
sen”.  

En lärobok ger ofta en överblick av allt det man behandlar under kurserna. Så är 
inte fallet med Knixar med skriveri som uttryckligen koncentrerar sig på 
skrivandet. Jag undrar därför om det finns risk att de övriga områden ”glöms 
bort” ifall de inte finns i tryckt format och frågar studerandena hur de 
dokumenterar det material och den information de får under lektionerna. Ingen 
av dem säger sig ha ett häfte där de skriver in det väsentligaste. En elev 
konstaterar att han använder arbetshäfte i alla andra ämnen än modersmål. En 
del papper som de får sätts i det egna skåpet i skolan, en del sparas hemma i 
plastpåsar och en del kastas bort efter avslutad period. Vid tidpunkten för 
intervjun (hälften av gymnasietiden) sade de sig ha börjat fundera på att de borde 
spara de kompendier och annat material som de får för att kunna repetera inför 
studentskrivningarna. 

Om digitala medier: De tillfrågade i studien förhåller sig avvaktade till digitala 
medier i modersmålsundervisningen, vilket är ganska intressant med tanke på att 
digitala medier torde ingå i deras vardag. På frågan hur de förhåller sig till 
digitalt läromaterial svarade en av studerande så här:  

”som tur var har vi lite av dem för jag tycker på riktigt att dom är dåliga. (Att 
ofta) lärarna tycker dom är radikala och dom är så här att ”titta oj det här är så 
kiva och nytt och roligt” men egentligen- dom där uppgifterna är ganska dåliga, 
man lär sej inte. Det mesta som finns på internet- det har int varit nån höjdare. 
Jag kommer inte ihåg en enda uppgift som vi sku ha gjort som sku ha varit så 
där kiva”. 

Samma elev hade inte heller någon positiv erfarenhet av en fördjupad kurs i 
modersmål där de hade arbetat med digital storytellning. Han tycker att " det var 
helt idélös uppgift, jag tycker den var helt skräp. Det är ju ingen- det är no sense 
med den”. En annan kommer däremot ihåg att han tyckt att just den uppgiften 
varit helt rolig. Jag får en bild av att studerandena vill att 
gymnasieundervisningen ska vara traditionell framför digitaliserad. 

Om rikssvenska läroböcker: på frågan om vad de tror om att använda 
rikssvenska läromedel förhåller de sig positivt till böcker överlag men när det 
gällde själva studentskrivningarna tror de inte att det skulle fungera med 
rikssvenska böcker eftersom Sverige har annat system för bedömning.”(I 
Sverige) har dom bara nå slutprov, alla blir studenter och ingen förlorar” 
förklarar en av de studerande för sin klasskamrat som undrar hur det rikssvenska 
skiljer sig från det finländska.  Erik Geber menar han att de rikssvenska 
läroböckerna är lättlästa och praktiska men han ifrågasätter om någon bok 



 
118 

behandlar den textkompetens som finländska studentexamen förutsätter. Geber 
förutspår dock att läromedelsmarknaden i Sverige kommer att förändras 
betydligt i och med svenska läroplansreformen 2011, eftersom de nya riksvenska 
kursplanerna verkar närma sig det finländska (Utbildningsstyrelsen 2011, 95). 
Kanhända kommer man att använda sig mer av rikssvenska läroböcker i 
framtiden, i synnerhet de som utgår från svenska som andra språk, det är en 
nisch som saknas i Finland. De invandrarstuderande som idag studerar i 
finlandssvenska gymnasier läser så gott som alla enligt lärokurs i svenska och 
inte enlig svenska som andra språk. (Utbildningsstyrelsen 2011, 100) 

Om läraren: De sex studerandena verkar vara eniga om att lärarens 
ämneskunskap är viktig. Några säger sig vara medvetna om hur de tillsammans 
med läraren kan utveckla sitt eget skrivande genom processkrivning, även om de 
inte praktiserat det. En elev hade förbättrat sin text från att ha fått 1 poäng vid 
första skrivning till 5 genom att reflektera över lärarens kommentarer och sedan 
utgående från den bearbeta texten på nytt.  Han tycker det var bra att man har 
möjlighet att förbättra sin text och samtidigt lära sig. Två studerande uppger att 
de skrivit om sin text, andra menar att man nog borde göra så men konstaterar 
samtidigt att man inte hinner med allt. Samtliga studerande läser lärarens 
kommentar. Det verkar finnas två sätt att förhålla sig till lärarens kommentar 
ifall texten fått dåliga poäng. Å ena sidan ta till sig responsen; ”om du har 
dåliga poäng tittar du på kommentaren och försöker ta lärdom” och å andra 
sidan glömma och gå vidare; ”om de går dåligt så kasta jag bara de där prove 
veke och tänker int på det”. Studerandena ger intryck av att förlita sig på 
lärarens korrekta bedömning av deras texter. En elev uttryckte det att ”först gör 
man uppgiften och sen ser man på poängsättningen att e man messis eller int”.  

Drömmaterialet: De studerande uppger sig vara nöjda med sin lärobok, 
“Knixar med skriveri”-skrivteknik för gymnasiet, och de upplever inte att de 
saknar något i läromedelväg. På frågan om hur ett drömmaterial kunde se ut, 
svarar de att det kunde vara något som innehåller allt man kommer att behöva i 
studentexamen. Ett par studerande ansåg att ”ett litet häfte sku vara helt bra, var 
det står just att sätt int det här och det här dit- att inga egna åsikter och sån 
däna små saker”. Det är intressant att studerandena själva söker efter det 
normgivande material som säger hur de ska och inte ska skriva. Trots 
uppskattningen av kreativitet och egna åsikter i modersmålsämnet verkar de 
samtidigt vilja ha tydliga ramar. En elev menar att det bästa man kan göra är att 
skriva och få kommentar och motiverar det med att ”för det är ju det som vi ska 
göra sen”. Studerandena verkar vara väldigt inriktade på skrivning, både 
beträffade aktiviteten under modersmålslektionerna och de kriterier som de lyfte 
fram som föredömliga med sin lärobok, nämligen stöd för utveckling av 
textkompetens. Och som skrivstöd tycker de att Knixar med skriveri fungerar 
bra. 
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Avslutande diskussion 
Att det inte finns enbart ett allenarådande tryckt läromedel för gymnasiets 
modersmålskurser går hand i hand med ämnets karaktär. Ett livskunskapsämne 
kan inte stängas in i ett format om det ska leva och ge rum för kreativitet och 
gränsöverskridning. I kursmålet sägs det att de studerande ska ”utveckla sin 
fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från 
olika tider och kulturer, kunna använda informations- och 
kommunikationsteknik på ett funktionellt sätt i sina studier och i olika källor 
söka information samt bearbeta, reflektera över och värdera denna information, 
känna sig delaktiga i olika kultursammanhang och ha förmåga att njuta av, 
använda och skapa kultur ...”(Utbildningsstyrelsen 2003). För att uppnå denna 
målsättning kan det behövas flera olika undervisningssätt och 
undervisningsformer. 

 

Även om gymnasiets modersmålsundervisning ska ge en bred allmänbildning i 
ämnet verkar det som om studerandena i den här studien är väldigt orienterade 
mot själva studentexamensskrivningarna. De nämner i flera sammanhang att det 
viktigaste är att lära sig skriva essäer och textkompetensprov. Under intervjun 
som räckte 30 minuter sammanlagt (2 x 15 minuter) nämndes ordet 
textkompetens 11 gånger, vilket är ganska intressant med tanke på att själva 
provtypen är rätt ny (det är nu femte året som det skrivs textkompetens i 
studentexamen). De övningar och det material som studerandena lyfter fram som 
nyttiga är sådana som direkt kan relateras till textkompetensprov eller 
essäskrivning. Tal om litteraturhistoria och grammatik avfärdas som sådant de 
inte behöver i studentskrivningarna. Också om lärarna tar in mycket 
vardagsskrivande i skolan förefaller det som om både studerande och skolan 
fortfarande håller fast vid vad som är ”det riktiga och viktiga” skrivandet, dvs. 
det som betygssätts i slutändan. Med det starka fokuset på 
studentexamensskrivandet finns det risk att andra färdigheter får mindre 
utrymme i undervisningen. Men som en elev uttryckte det ”Så länge 
skrivningarna int ändras radikalt så kommer boken (Knixar med skriveri) att 
vara helt bra”. Och så är det väl, så länge elevbedömningen sker utgående från 
studentexamensprovet kommer förmodligen studerandenas, lärarnas och 
läroboksförfattarnas inriktning också att vara det.  

När man från studentexamensnämndens håll vill närma sig studerandenas vardag 
genom att reformera studentprovet ter det sig som om det bara delvist lyckats 
hittills. Begreppet textkompetens har slagit ordentligt rot hos alla studerande, det 
var det ingen tvekan om. Men man undrar hur mycket av den typen av skrivande 
som ingår i elevens vardag utanför skolan? Enligt forskning utgörs det mesta 
unga skriver av textmeddelande, chattar, bloggar, dagböcker osv. (Petas 2011, 
396–398). Den typen av skrivande kan man väl inte klassificera som 
textkompetenskrivning. Min uppfattning är att skolans skrivkultur och hemmets 
skrivkultur fortfarande verkar vara två skilda världar. 
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Ett annat påfallande intryck är att lärarens ämneskunskap värdesätts av 
studerandena. En elev kommer ihåg sin modersmålslärare i högstadiet som 
”otroligt sträng men man uppskattar först nu i gymnasie egentligen hur bra hon 
var”. Studerandena verkade förlita sig på att läraren har kompetens att ge dem 
det de behöver inför studentskrivningarna, de nämner lärarens muntliga 
sakkunskap och den skriftliga responsen som de får i sina skrivuppgifter som 
värdefulla.  Jag får uppfattningen att läraren i min studie agerar som medskapare 
i de studerandes skrivprocess. En lärare kan ha rollen av att vara medskapare 
eller bedömare av elevtexter. En medskapare är en lärare som är med och 
handleder elev genom olika skeden i skrivprocessen. En sådan handledning sker 
genom att lyfta fram textens styrkor och visa på dess möjligheter. En lärare som 
tar rollen som bedömare ger eleven en uppgift, lämnar eleven ensam med 
skrivandet och ger sedan betyg genom att bedöma slutprodukten. En bedömarens 
respons är normerande och ofta fokuserad på brister i elevtexten. (Kronholm-
Cederberg 2009, 295-296). Förenklat kan man säga att läraren väljer att antingen 
koncentrera sig på produkt eller process. 

Alla sex studerande som deltog i intervjun, tycker att “Knixar med skriveri”-
skrivteknik för gymnasiet är en bra lärobok eftersom “allt som jag behöver hittar 
jag nog därifrån”. Främst använder de boken som stöd vid skrivuppgifter och 
som jämförelsematerial då de jämförde egna texter med elevtexterna som finns i 
boken. Speciellt elevtexternas bedömningsgrad är betydelsefulla: ”dom som har 
6 poäng så dom läser jag noga”. På frågan om hur ett drömläromedel skulle se 
ut svarar ett par studerande att det i så fall skulle vara ett litet häfte med allt man 
behöver kunna inför studentskrivningen. I häftet skulle det bl. a. stå vad man får 
och inte får skriva i textkompetensprovet.  Men för övrigt är de nöjda med sin 
lärobok och upplever sig inte sakna något.   
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Några läromedelsförfattares tankar om läroboken 

Emelie Hansen och Paula Johansson 

 

Inledning 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att undersöka läromedelsförfattarnas tankar om 
läroboken. Utgående från detta syfte har följande forskningsfrågor utarbetats: 

Vad ligger som grund för det initiativ läromedelsförfattarna tar vid påbörjandet 
av en ny lärobok? 

Hur definierar läromedelsförfattarna en bra lärobok? 

I vilken utsträckning inverkar definitionen om vad som är en bra lärobok på 
arbetet med en ny lärobok?  

 

Bakgrund 

Vi har valt att rikta in oss på läromedelsförfattarnas tankar om läroboken 
eftersom vi inom ramarna för vår utbildning kommer i kontakt med läromedel, 
däremot får vi sällan möjligheten att höra läromedelsförfattarnas tankar om 
läroboken. Läroboken är ett medel inom undervisningen som används inom alla 
ämnen av alla lärare i olika utsträckning. Därför är det viktigt att visa på den 
bakomliggande processen vid skapandet av ett nytt läromedel. 

 

Läroboken 
Almgren (2011, 358) skriver om läroboken och om rollen som 
läromedelsförfattare med grund i egna erfarenheter av att skriva läroböcker. 
Författaren skriver om sin tro på att läroboken kommer att behålla sin starka 
ställning som lärarens främsta hjälpmedel, speciellt i en tid då lärarens 
arbetsuppgifter sträcker sig utöver det pedagogiska ansvaret. Almgren visar även 
på lärobokens roll som demokratiskt och socialt utjämnande i skolan där 
eleverna har olika bakgrund, eftersom alla elever har samma utgångsläge då det 
kommer till läroboken. Almgren skriver vidare att bra läroböcker ger 
bakgrunder, analyser och översikter som tillsammans med Internet förser 
eleverna med tillförlitlig kunskap. Almgren ger exempel på läroboksaspekter ur 
läroböcker i historia, men samma principer torde gå att överföras till alla ämnen 
i skolan.   
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Ammert (2011a, 17) skriver i inledningen till boken Att spegla världen. 
Läromedelsstudier i teori och praktik om lärobokens ställning i skolan, bland 
lärare och bland elever. Följande citat visar på hur stor inverkan läroböckerna 
har på den undervisning som sker i skolan, samtidigt som citatet 
uppmärksammar betydelsen av ett korrekt stoff i läroböckerna. Det som 
förmedlas genom läroböckerna ses ofta som sanning och ifrågasätts inte. Det 
arbete som läromedelsförfattaren gör vid utformningen av nya läromedel har på 
så sätt betydelse för vad och hur elever lär sig. 

För elever är läroböcker ofta det huvudsakliga mötet med ett stoffområde eller ett 
ämne i skolan. För de flesta lärare är läroböcker också en ständig följeslagare i 
form av arbetsredskap i vardagen. För några människor är läroböcker de enda 
böcker man har läst. 

Ammert (2011b, 33) skriver om det funktionella perspektivet där läroboken 
medverkar som en del av den socialisationsprocess där människors syn på sig 
själva och på samhället i nutid, dåtid och framtid skapas. Med utgångspunkt i det 
funktionella perspektivet kan man bilda sig en uppfattning om läroboken, vad 
den förmedlar och om dess roll i förhållande till läsaren. Ur detta perspektiv är 
lärobokens roll att stimulera elever att utveckla kunskap om ett omfattande 
ämnesinnehåll. Detta är något som läromedelsförfattarna måste ta i beaktande i 
arbetet med ett nytt läromedel. 

Selander (2011) skriver om multimodaliteten i läroböcker. Han skriver om den 
kommunikation som äger rum där kroppsspråk, kroppshållning, tonfall och 
gester bildar det begrepp av multimodalitet som ofta uppmärksammas i 
diskussioner kring läromedel och läromedelsutformning. Selander skriver: ”Att 
tillämpa multimodala analyser på läroböcker, och på användningen av 
läroböcker, utgör en viktig aspekt av förståelsen av meningserbjudande och 
meningsskapande”. Selander skriver vidare om att en text alltid utgör ett svar på 
andra texter, på de frågor författaren har ställt sig samt på de behov och den 
tolkningsram som är närvarande i ett specifikt textinlärningssammanhang. 
Texter är även intertextuella, det vill säga de bär spår av andra texter, vilket är 
nästan oundvikligt i lärobokstexter. Vad en text sedan är eller hur den fungerar 
beror på det sammanhang i vilket den används. (Selander, 2011, 65) 

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004, 16) 
definieras den pedagogiska miljön, lärmiljön, i skolan enligt följande tre 
delelement: ”fysiska, psykiska och sociala”. I grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen (2004, 16) beskrivs den fysiska lärmiljön på 
följande sätt: ”Till den fysiska pedagogiska miljön hör speciellt skolans 
byggnader och lokaler samt undervisningsmaterial och läromedel”. Vidare ska 
studiemiljön och de redskap som används i den pedagogiska miljön ge möjlighet 
till en mångsidig undervisning och förse eleverna med redskap och material som 
främjar ett aktivt och självständigt arbete i skolan. 
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Läroboksförfattande 
Vid utarbetning av nya läroböcker finns det många aspekter som ska tas i 
beaktande. Som grund fungerar ofta gamla läroböcker, samtidigt som författare 
till läroböcker uppmärksammas på önskemål som framförs av till exempel lärare 
och lärarstuderande. Almgren (2011, 345) skriver enligt följande om denna 
problematik: ”En realistisk lärobok innebar också att vi ifrågasatte stoff som 
dittills hade varit ’måsten’ i läroböckerna”. Detta citat är plockat från ett 
sammanhang där Almgren skriver om egna erfarenheter vid utformningen av 
läroböcker i historia, men citatet torde vara gällande även vid författandet av 
läroböcker inom andra ämnen.  

Almgren (2011, 345–346) skriver om en strävan som kan komma att vara mer 
framträdande i vissa läroboksprojekt, nämligen en strävan efter en 
undervisningsneutral bok. Med detta menar författaren att läraren är ansvarig för 
didaktiken tillsammans med eleverna, eftersom läraren är expert på den egna 
klassen och på vilka didaktiska lösningar som är mest optimala. Lärobokens 
huvuduppgift blir då att ge maximala förutsättningar för det jobbet.  

Ammert (2004, 277) skriver om det klimat som råder mellan olika aktörer vid 
utformningen av en lärobok. Figuren som Ammert presenterar visar hur olika 
aktörer i samhället påverkar och inverkar på det arbete som läroboksförfattarna 
gör. I mitten i cirkelmodellen finns ”Läroboksförfattaren och läroboken” som 
påverkas av ”Pedagogiska strömningar och trender”, ”Läroplaner och 
kursplaner”, ”Köparnas (lärarnas) krav”, ”Förlagets krav” samt 
”Historievetenskapens nya rön”. Dessa kan även ha en inbördes inverkan på 
varandra, till exempel genom att de pedagogiska strömningarna inverkar på 
läroplanens utformning. Utanför denna inre cirkel bildas en yttre cirkel som 
består av den aktuella samhällsdebatten, lärobokstraditionen och det kulturella, 
kollektiva och individuella klimatet. 

 

Metod 
Syftet med undersökningen är att undersöka några läromedelsförfattares tankar 
om läroboken. Utgående från syftet valdes fenomenografi som forskningsansats.  

Val av teori beror på forskningsfrågorna och på vad man vill fokusera på med 
analysen; man tolkar data utifrån teoretiska perspektiv och begrepp. I den 
kvalitativa analysen är det viktigt att man är medveten om hur man ska förhålla 
sig till teori och andras forskningsresultat när man analyserar det insamlade 
datamaterialet och att man sedan redovisar detta i metodkapitlet. (Dahlgren & 
Johansson, 2009, 122–135.) 

Fenomenografin är inriktad på att beskriva människors sätt att förstå olika 
fenomen i vardagen. Uppmärksamheten riktas mot variationen mellan människor 
i sätten att uppfatta omgivningen i stället för likheter. Uppfattningar är 
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kvalitativt enskilda sätt att uppleva något i omgivningen. Avgörande för en 
framgångsrik analys är att forskaren söker efter respondenternas sätt att uppfatta 
ett fenomen. (Dahlgren & Johansson, 2009, 122–135.)  

I och med att intervjuerna spelas in kan man som forskare fästa all sin 
uppmärksamhet på respondenternas svar och kommentarer. Det inspelade 
materialet bidrar även till att man kan återkomma till intervjusituationerna och 
på det sättet säkerställa en korrekt analys, samtidigt som man kan säkra att 
eventuella citat är riktiga. (Bell, 2006, 165.) Motsvarande gäller vid nedskrivna 
respondentsvar, vilket är fallet i denna undersökning. Intervjuerna skedde via e-
post på förfrågan av en av respondenterna. Motiveringen till denna lösning 
grundar sig på det geografiska avståndet mellan respondenter och forskare samt 
på den tidsmässiga aspekten. I en intervjusituation är det forskarens uppgift att 
ge de tematiska ramarna åt informanten. Detta möjliggör att intervjupersonerna 
har en möjlighet att styra intervjun i en viss riktning. Det är upp till forskaren att 
se till att man får svar på de frågor man behöver. (Holme & Solvang, 1997, 99.) 

Respondenterna utgörs av två läromedelsförfattare som aktivt producerar 
läromedel. Båda producerar läromedel för ämnet modersmål och litteratur. 
Respondent 1 är utbildad ämneslärare i modersmål och litteratur. Hon är även 
utbildad klasslärare. Respondent 2 är utbildad klasslärare.  

Vi kontaktade Schildts & Söderströms förlag för att komma i kontakt med aktivt 
producerande läromedelsförfattare inom modersmål och litteratur för åk F–6. 
Vår förfrågan förmedlades vidare av förlaget till de berörda 
läromedelsförfattarna, av vilka två kontaktade oss. Till de läromedelsförfattare 
som bekräftat deltagande i vår undersökning mejlade vi intervjufrågorna 
tillsammans med en önskan att de skulle återkomma med svar inom två veckor. 
Intervjufrågorna mejlades till respondenterna på förfrågan av respondent 1.  
Tidsgränsen formulerades för att garantera tillräcklig tid för analysen av svaren. 
Intervjufrågorna delades in i olika teman för att garantera att intervjun besvarade 
forskningsfrågorna. Indelningen gjorde även intervjumanualen mera överskådlig 
för alla parter. 
 

Bearbetning och analys av data 
Fejes och Thornberg (2009) skriver att dataanalysen i en kvalitativ forskning kan 
definieras som den process under vilken forskaren metodiskt undersöker och 
arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat. De mänskliga 
elementen i kvalitativ forskning utgör både en styrka och en svaghet i 
forskningen. Utmaningen med en kvalitativ analys är vidare att skapa mening ur 
en massiv mängd data. Det handlar om att skilja mellan det betydelsefulla och 
det vardagliga och att identifiera betydelsefulla mönster. Eftersom varje 
kvalitativ studie är unik så är även det analytiska arbetssättet unikt.  
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De många frågorna i intervjumanualen möjliggjorde skapandet av en helhetsbild 
av respondenternas författarsituation. Svaren behandlas inte konfidentiellt, 
eftersom lärobokstitlar nämns i resultatredovisningen. Däremot har vi valt att 
lämna bort författarnas namn. Kvalitativ forskning innebär att beskriva 
verkligheten genom respondenters språkliga utsagor. Utgående från en induktiv 
ansats drar forskaren generella slutsatser utifrån en mängd enskilda fall, 
forskaren söker sig till en slutsats genom observationer och erfarenhet. (Fejes & 
Thornberg, 2009.) 

Inom den kvalitativa forskningen använder man gärna begreppen trovärdighet 
och tillförlitlighet. Dessa begrepp handlar om hur noggrann och systematisk man 
har varit under hela forskningsprocessen. Vidare syftar begreppen på hur 
trovärdiga och tillförlitliga ens resultat är som en följd av hur man gått till väga 
gällande datainsamling och analys. Vi använder begreppet kvalitet som ett 
överordnat begrepp för att beteckna en noggrann och systematisk studie i vilken 
ett innovativt tänkande balanseras väl med en kritisk analys. Studiens resultat 
och dess slutsatser ska dessutom vara väl förankrade i empirin. (Thornberg & 
Fejes, 2009, 216–235.) 

Inom ramarna för denna undersökning har vi beaktat kraven för tillförlitlighet 
och trovärdighet genom att informera respondenterna om användningen av 
resultaten och i vilket syfte undersökningen genomförs. Vidare har vi i 
resultatredovisningen valt att citera respondenterna för att visa på kopplingen 
mellan teori och empiri. Respondenterna gavs möjlighet att önska ta del av 
materialet innan publicering. Vi klargjorde även för respondenterna att 
undersökningen kommer att publiceras för en bredare läsarkrets. I 
undersökningen kartläggs respondenternas tankar och åsikter om läroböcker och 
läroboksförfattande. Fokus ligger på eventuella olikheter i respondenternas 
utsagor i enlighet med fenomenografin som forskningsansats. (Dahlgren & 
Johansson, 2009, 122–135.) 

 

Resultat 

Respondent 1 

Respondent 1 är ämneslärare i modersmål och litteratur samt klasslärare till 
utbildningen. Respondenten arbetar som klasslärare i årskurs 1–2 och 
modersmålslärare i årskurs 5–6. Läromedelsförfattandet är en bisyssla. På 
förfrågan av före detta Schildts förlag, nuvarande Schildts & Söderströms förlag, 
kom respondenten i kontakt med författandet av läromedel. Respondenten har 
varit med och planerat Språkresan 3 och 4, textbok och arbetsbok. Den första 
egna läroboken, Språkresan 5, går snart i tryck. Till denna textbok kommer 
senare i år en arbetsbok. Respondenten har arbetat som läromedelsförfattare 
sedan projektets start 2008.  
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Under den tid som respondenten fungerat som läromedelsförfattare har det skett 
vissa ändringar på området, bland annat ändringar i timfördelningen i modersmål 
och litteratur samt diskussioner kring införandet av drama som nytt läroämne har 
förts. Detta har resulterarat i att man som läromedelsförfattare blivit tvungen att 
lära sig blicka framåt. Från förlagets sida har det organiserats kurser i bland 
annat språkvård, om att skriva på webben och om genusperspektiv. Målet med 
kurserna har varit att medvetandegöra läromedelsförfattarna om dessa frågor. 

I respondentens fall var det förlaget som tog initiativet till författandet av en ny 
lärobok. Bakgrunden till initiativtagandet är efterfrågan på marknaden samt 
behov av en nyare läromedelsserie. Respondenten beskriver det exakta 
förfarandet vid utarbetandet av Språkresan. Förarbetet inför författandet skedde 
huvudsakligen inom arbetsgruppen, som bestod av en läromedelsredaktör, en 
klasslärare och respondenten. För att uppdateras kring vad som sker inom 
området modersmål och litteratur gjordes ett besök till mässan Skolforum. 
Därefter drogs riktlinjer för läroboksserien som kommer att bestå av textbok, 
arbetsbok och lärarhandledning. 

Målsättningen med läroboksserien var att skapa ett heltäckande material med 
eleven i fokus och som ger lärarna möjlighet att själva avgöra arbetsmetod. 
Materialet är uppbyggt för att kunna användas både i enkla och sammansatta 
klasser. Innehållet planerades utgående från de direktiv som formuleras i 
läroplansgrunderna samt utgående från respondentens egna erfarenheter. 
Skrivarbetet delades upp i arbetsgruppen enligt intresse och erfarenhet på 
området. 

I arbetet med den nya läroboksserien upplevde författarna att det existerande 
materialet var föråldrat. Därför vände sig författarna till finskspråkiga skolor och 
till skolor i Sverige för att se vad som används inom området. 
Läroplansgrunderna utgör det viktigaste styrdokumentet, men författarens egen 
inlärnings- kunskaps- och elevsyn inverkar även på författandet. Respondenten 
beskriver sin inlärnings- och elevsyn enligt följande: ”Eleverna lär sig bäst 
genom att själva vara aktiva tillsammans med sina klasskamrater i ett 
funktionellt sammanhang. Lästexterna kan ge sammanhanget, men ansvaret är 
ändå i huvudsak lärarens”.   

Under respondentens cirka 20 år som lärare i modersmål och litteratur har denna 
producerat mycket eget material. Inför skrivprocessen gick respondenten igenom 
detta material samt läste in sig på ny barn- och ungdomslitteratur. Respondenten 
valde lästexter, skrev faktatexter och skapade varierande uppgifter i anknytning 
till dessa.  Materialet delades in i olika modaliteter för att verka övergripande 
och helhetstäckande. Författandet är en process i vilken det ingår olika moment 
som tar olika lång tid att producera. Respondenten kan inte uppskatta exakt tid 
för hur länge författandet tagit eftersom arbetet skett i etapper. Respondenten 
betonar vikten av kontroll av det färdiga manuskriptet. Detta är ett tidskrävande 
moment i processen. 
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Enligt respondenten gäller det att tänka objektivt och skriva ett läromedel som 
alla kan använda sig av. Inom ramarna för sin undervisning har respondenten 
testat materialet på de egna eleverna och även respondentens kolleger har fått 
använda delar av materialet och ge kommentarer. Läroboksförfattandet sker i ett 
nära samarbete med förlagsredaktören. Redaktören fungerar som författarens 
”bollplank” och är den som håller i trådarna och samordnar det praktiska med 
efterbehandlingen av manuskriptet. Då manuskriptet huvudsakligen är klart 
återstår samarbetet med illustratören. Respondenten betonar vikten av att bilder 
och text stöder varandra samt att de layout-mässigt lockar och tilltalar de olika 
åldersgrupperna.  

Respondenten anser att en bra lärobok är heltäckande och innehåller det mesta 
som behövs för de olika årskurserna. Läroboken ska även beakta det som är i 
tiden och elevernas olikheter. Läroboken får inte heller vara för styrd, utan 
läraren ska ha möjlighet att tillämpa materialet enligt eget behov. Läraren ska stå 
i dialog med läroboken och tillföra liv i materialet. Denna definition fungerar 
även som grund för de mål som definieras vid utarbetning av en ny lärobok. 
Läroboksstrukturen kan se olika ut i olika läroämnen. I modersmål och litteratur 
ingår de givna momenten: läsa, skriva, tala och språkkunskap, vilka alla bör ingå 
i såväl faktatexter som arbetsuppgifter. 

Respondenten anser att läroboksförfattandet kräver språklig medvetenhet och att 
författandet tillför glädje. Praktisk erfarenhet av undervisning och inlärning är en 
av förutsättningarna för en bra lärobok. 
 

Respondent 2 

Respondent 2 är utbildad klasslärare och har detta som huvudsyssla. Förlaget 
kontaktade respondenten angående författandet av en ny läroboksserie. Ärendet 
diskuterades på ett möte där respondenten och ytterligare en lärare deltog. 
Respondenten framförde att hon gärna bidrar med idéer men att hon kände sig 
osäker inför skrivande av lärobok. Senare kontaktades respondenten av förlaget 
och blev erbjuden möjligheten att skriva läroboken. Respondenten bad om 
betänketid för att diskutera ett eventuellt samarbete med en kollega angående 
författandet av en lärobok inom modersmål och litteratur. Efter diskussioner med 
kollegan ordnades ett möte tillsammans med läromedelsredaktören. 
Respondenten beskrev de känslor hon upplevde inför författandet enligt 
följande: ”Vi kastade oss blåögt in i ’äventyret’”. 

Respondenten har arbetat som läromedelsförfattare sedan hösten 2003. Hon har 
varit med och författat Läseboken-serien för årskurs 1–4. I serien ingår 
läseböcker, arbetsböcker, lärarböcker och bredvidläsningsmaterial. 
Respondenten anser att författandet inte har ändrat genom åren, däremot har det 
skett vissa förändringar i samhället. Vissa förslag som författarna presenterade i 
samband med arbetet med läroboken rekommenderades av förlaget att strykas 
eller omarbetas. Respondenten poängterar att dylika förslag kanske i dagens läge 
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skulle lämpa sig bättre. De faktorer som ligger bakom att man tar initiativ till 
nya läromedel kan vara att de befintliga upplevs som föråldrade eller 
otillräckliga. Även utvärderingar som Pisa-undersökningarna kan inverka på 
initiativtagandet.  

Respondenten beskriver arbetsprocessen som mer krävande än vad hon hade 
förväntat sig samtidigt som hon upplevde arbetet som roligt och givande. De 
existerande läromedlen motsvarade inte respondentens förväntningar på en 
lärobok i modersmål och litteratur. Respondenten hade genom åren sporadiskt 
varit i kontakt med förlaget och framfört förslag på eventuella förbättringar i de 
existerande läroböckerna även i andra ämnen än i modersmål och litteratur. 
Detta kan ses som en orsak till att förlaget kontaktade respondenten då det blev 
aktuellt med ett nytt läromedel. Enligt respondenten kan följande faktorer 
inverka på arbetet med den nya läroboken: kunskapssyn, intresse för ämnet och 
livssituation. 

Den faktiska skrivprocessen inleddes med att de båda författarna förde 
diskussioner kring upplägget och kring de huvudpersoner som skulle ingå i 
berättelserna. Därefter fördelades arbetet jämnt mellan författarna. Den 
tidsmässiga aspekten kring författandet av en lärobok varierar från person till 
person. Respondenten skriver enligt följande: ”Mycket av arbetet sker ju också 
som tankeverksamhet innan man skriver ner något”. En fördel med samarbetet 
mellan de två kollegerna var att de bodde på samma ort och jobbade i samma 
skola. Detta möjliggjorde ett nära samarbete och utbyte av idéer. 

Respondenten redogör för det mål som hon och hennes medförfattare satte upp 
inför arbetet med det nya läromedlet. De ville skriva en sådan lärobok som 
uppfyllde de krav som de själva har på en lärobok. Respondenten skriver att 
”Man kan inte skriva för att tillmötesgå andras behov. Vi har haft inställningen 
’take it or leave it’, men naturligtvis också kompromissat då förlaget haft 
synpunkter”. Respondenten betonar även illustratörens arbete. Förlagsredaktören 
och förlaget granskar och godkänner läroboken innan publicering. Respondenten 
känner inte till ifall det utförts någon form av pilotundersökning innan 
publiceringen av läroboken.  

Respondenten definierar en bra lärobok som en bok som eleverna tycker om, 
inspireras av och lär sig något av. Den grundläggande strukturen för hur en 
lärobok utformas beror på läroämnet, men givetvis förväntas alla delmoment 
ingå. Respondenten nämner inte vilka delmoment hon syftar på. Respondenten 
betonar vikten av att välja sina samarbetspartners med omsorg för att för att 
garantera ett fungerande samarbete. Respondenten påpekar att man innan 
författandet inleds bör ställa alla de frågor man har i åtanke samt noga läsa 
igenom det kontrakt som binder författaren till förlaget. 
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Sammanfattande diskussion 

Vad ligger som grund för det initiativ läromedelsförfattarna tar vid 
påbörjandet av en ny lärobok?  

I undersökningen framkom det att var det förlaget som kontaktade de två 
respondenterna. Diskussioner har förts och respondenterna har åtagit sig 
uppdraget att författa nya läroböcker. Som grund för initiativet ligger faktorer 
som föråldrade eller otillräckliga läromedel, samhällsförändringar och 
efterfrågan på marknaden. Vid läromedelsförfattandet finns möjligheten att 
prova huruvida materialet fungerar i konkreta klassrumssituationer. Detta kan 
ses som en direkt utvärdering av materialet där man ser i vilken utsträckning det 
uppfyller behoven på marknaden. Almgren (2011, 358) är av den åsikten att 
läroboken kommer att hålla sin starka ställning även i samtidens och framtidens 
föränderliga samhälle där lärarrollen antar allt fler skepnader.  
 

Hur definierar läromedelsförfattarna en bra lärobok? 

En bra lärobok ska vara heltäckande och innehålla det mesta som behövs i de 
olika årskurserna. Den ska även beakta det som är i tiden och elevers olikheter. 
Boken ska tilltala eleverna och inspirera dem till lärande. Läroboken får inte 
vara för styrd utan den bör ge läraren möjlighet att tillämpa materialet enligt 
behov. En lärobok fungerar inte ensam utan får liv genom det arbete som görs i 
klassen. Almgren (2011, 345–346) betonar vikten av lärarens roll som expert på 
den egna klassen. Därför bör läroboken fungera som inspiration till vidare 
undervisning och egna tillämpningar. 
 

I vilken utsträckning inverkar definitionen om vad som är en bra 
lärobok på arbetet med en ny lärobok?  

Definitionen på en bra lärobok fungerar som språngbräda och mål för arbetet. 
Respondenternas åsikter skiljer sig ifråga om vad man måste ta i beaktande då 
man utformar en ny lärobok. Å ena sidan uttrycks en strävan efter att tillgodose 
olika elever, olika typer av lärare samt olika klassrumssituationer. Å andra sidan 
framkommer det tankar om att skriva en lärobok som uppfyller ett självändamål 
där man delvis förbiser andras behov. Inom ramarna för detta skrivs en lärobok 
som motsvarar författarnas egna behov och ståndpunkter. 

Illustratörens arbete i samband med utformningen av läroboken lyfts fram som 
väsentligt, eftersom bild och text ska samarbeta och stöda varandra. Eleverna 
omges av olika typer av information och därför gäller det att layout-mässigt 
skapa en bok som lockar och tilltalar respektive åldersgrupp. Selander (2011, 65) 
diskuterar multimodalitetsbegreppet som en del av undervisningen i modersmål 



 
132 

och litteratur. Han framför även intertextualitetens del som en del av 
skolvardagen och undervisningen i vilken läroböckerna ingår. 

Ammert (2011a, 17) skriver om den centrala roll som läroboken har som 
förmedlare av fakta och kunskap i skolan. Elever och lärare ser läroboken som 
ett material som förmedlar korrekt information. Läromedelsförfattarna har i detta 
avseende ett stort ansvar då det kommer till att utforma nya läromedel. Ammert 
(2011b, 33) visar på hur elever utgående från lärobokstexter skapar förståelse för 
dåtid, nutid och framtid. 

Vidare forskning kunde rikta in sig på läromedelsförlaget och dess roll i 
skapandet av nya läromedel. En annan aspekt skulle vara lärares syn på 
läroböcker och hur de upplever den funktion dessa har i klassrummet. Även 
läroplanens synlighet i läroboken kunde undersökas. 
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”Jag vill jobba med det som sker nu...” 

Tre modersmålslärares syn på läromedel 

Jennie Nylund  
 

Inledning 
”Modersmålsämnet är ett brett ämne, vilket gör att det är svårt att göra läromedel 
som täcker alla områden och faller alla i smaken” skriver Lena Sundström 
(2009,  27) i en rapport om textanvändningen i finlandssvenska gymnasier. Jag, 
som blivande modersmålslärare, vet att vi är svåra att tillfredställa. Det finns 
kopiösa mängder av material att använda i undervisningen och alla har olika 
preferenser när det kommer till vilka texter vi vill jobba med. I min artikel 
undersöker jag vilken typ av läromedel finlandssvenska modersmålslärare 
behöver idag. I Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 (2004) nämns 
ingenting om vilka läromedel en lärare ska använda eller ens att de ska använda 
läroböcker. Därför är valmöjligheterna stora och läromedelsanvändningen 
varierar från lärare till lärare.  

 

Syfte, material och metod 
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur väl läroböckerna i modersmål 
och litteratur representerar lärarnas behov i dagens gymnasium. Jag undersöker 
om de läromedel som finns är ändamålsenliga och i vilken utsträckning de 
används. För att ta reda på det har jag intervjuat gymnasielärare i modersmål och 
litteratur. De områden som diskuteras är synen på de finlandssvenska 
läroböckerna, användningen av övriga läromedel samt önskeläromedel. Tom 
Wikman understryker, i sin doktorsavhandling På spaning efter den goda 
läroboken (2004), betydelsen av läromedelsforskning. Wikman (2004, 13) 
menar även att läroboksforskningen har en undanskymd plats inom den 
pedagogiska forskningen. I en rapport av Utbildningsstyrelsen om 
läromedelssituationen våren 2010 i finlandssvenska grundskolor och gymnasier 
(2011, 175) påpekas det att det skulle finnas plats för en fördjupad analys av 
läromedelsbruket i modersmål och litteratur. Därför är min undersökning 
relevant och av betydelse för utformandet av nya läromedel i ämnet modersmål 
och litteratur. En likande undersökning, men ur elevernas perspektiv, har gjorts 
av Birgitta Fagerholm och kommer att finnas med i denna publikation. 
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Mitt material består av tre intervjuer med tre modersmålslärare. De tre 
modersmålslärarna är verksamma i olika gymnasier lokaliserade i Österbotten. 
Informanterna kontaktades via e-post och intervjuades en kort tid efteråt. 
Intervjuerna spelades in för att det skulle vara enkelt att återgå till samtalen vid 
behov. Längden på intervjuerna var 20 - 25 minuter. Innan analysen påbörjades 
valde jag att transkribera informanternas svar för att sedan kunna återge dem i 
berättande text. Informanterna har fingerade namn i syfte att skydda deras 
identitet. I fortsättningen kommer informanterna därför att benämnas som Anna, 
Benita och Carola. De tre lärarna representerar olika ålderskategorier. Anna 
genomgick sin lärarutbildning för några år sedan, Carola har varit ute i 
arbetslivet i nästan tio år medan Benita utbildade sig för över trettio år sedan. Jag 
valde informanter i olika åldersgrupper eftersom jag ville täcka ett så stort fält 
som möjligt. Jag valde intervju som metod eftersom informanterna inte är lika 
bundna som vid enkäter och jag ville ge dem möjlighet att fritt återge sina tankar 
om frågorna.  

Analysen går till på följande sätt. Jag fördjupar mig i teori om läromedel och 
tidigare forskning om läromedel och läromedelsanvändning. Därefter plockar jag 
ut viktiga ståndpunkter i mitt material och kopplar dem till teori och tidigare 
forskning.  

 

Definition av läromedel 
I jakten på en tydlig definition av begreppet läromedel vände jag mig först till 
Nationalencyklopedin. Enligt Nationalencyklopedin är läromedel en ”resurs för 
lärande och undervisning”. Det står också att läromedel traditionellt sett var 
läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men att läromedel idag 
även inbegriper digitala resurser för informationshämtning och produktion av 
multimodala texter.  

Niklas Ammert skriver i sin nyutkomna bok Att spegla världen: 
läromedelsstudier i teori och praktik att begreppet läromedel idag består av 
det undervisningsmaterial som elever och lärare tillsammans kommer överens 
om att använda i undervisningen. Vidare menar han att läroböcker är en del av 
det vidare begreppet läromedel. Ammert påpekar dessutom att begreppet 
läromedel är problematiskt att studera eftersom det kan bestå av nästan vad som 
helst. (Ammert 2011, 18) 

Wikman försöker i sin doktorsavhandling hitta en tydlig definition på begreppet 
lärobok, men kommer slutligen fram till att definitionerna är varierande och att 
en forskare måste leva med en viss osäkerhet. Han konstaterar ändå att 
läroboken utgör ett medel som lärare och elever har till förfogande i 
undervisningen. Vidare skriver han att läroboken ingår i ett slags 
läromedelspaket, som även innehåller annat undervisningsstödjande material. 
(Wikman 2004, 20.) Det viktigaste med läroböcker, enligt Wikman (2004, 23), 
är dock att de ska främja elevers lärande.  
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Forskning om läromedel i finlandssvenska gymnasier 
Det har gjorts en del undersökningar om läromedel, om lärares syn på läroböcker 
och om användningen av läroböcker. Den forskning som är av vikt för min 
undersökning är två rapporter från Utbildningsstyrelsen. Den ena rapporten är 
skriven av Lena Sundström (2009) och är en kartläggning av språk- och 
textanvändningen i de svenska gymnasierna i Finland. Den andra är en rapport 
om läromedelssituationen våren 2010 i finlandssvenska grundskolor och 
gymnasier (2011). Jag kommer att referera till den första som en rapport av 
Sundström och den andra, som inte har en namngiven skribent, som 
Utbildningsstyrelsens rapport. 

Ett av syftena med Sundströms rapport var att ta reda på vilka texter som 
används i gymnasier idag, hur dessa används, varför dessa används och vad det 
finns för behov av läromedel. Sundström har även undersökt vilken typ av 
material som gymnasielärare i modersmål och litteratur saknar. I Sundströms 
rapport (2009,  17) framgår det att läroboken Språkets värld används i samtliga 
skolor medan Bokskogen används endast i två tredjedelar av skolorna. Andra 
böcker som nämndes, av de lärare som deltog i enkäten, var 
litteraturantologierna Möten 1-2 och Berättelsens värld 1. Det framkommer att 
Bokskogen ofta används endast som bredvidläsning och uppslagsbok. Det var 
flera lärare som påpekade att Bokskogen var för svår för studerande, både på en 
språklig och innehållsmässig nivå. Flera av de lärare som deltog i 
undersökningen efterlyste ett läromedel som skulle ha separat teori och 
övningsbok, vilket det finns på finskt håll.  (Sundström 2009, 18.) På frågan om 
läromedel och vad som fattas framgick det att många av lärarna ville plocka ihop 
sitt material själva, medan andra menade att färdiga läromedel kunde höja 
ämnets status och hjälpa eleverna att se en röd tråd i modersmålskurserna. De 
intervjuade lärarna saknade främst en nyare version av Studentuppsatser 1998. 
(Sundström 2009, 28.) Jag vill här förtydliga att Sundströms kartläggning 
gjordes innan Knixar med skriveri utkom och att det därför var en stor 
efterfrågan på en dylik bok.   

I Utbildningsstyrelsens rapport över läromedelsituationen 2010 framgår det att 
de flesta finlandssvenska gymnasier också år 2010 använder Bokskogen och 
Språkets värld. I Utbildningsstyrelsens rapport påvisas det att Knixar med 
skriveri visserligen används flitigt men att boken ändå inte riktigt slagit igenom. 
(Utbildningsstyrelsen 2011, 175) Några andra böcker som omnämns av de lärare 
som deltog i enkäten är Språkhandboken och Möten 1–2. I rapporten från 
Utbildningsstyrelsen står det att läromedlens betydelse i gymnasiet kan variera. 
Å ena sidan behöver läroböcker finnas för att de studerande ska kunna läsa 
stoffet på egen hand, då lärarna inte alltid hinner gå igenom allt. Å andra sidan 
vill gymnasielärare ofta tillverka egna kompendier och i sådana fall blir 
läroboken överflödig. (Utbildningsstyrelsen 2011, 93.)  
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Lärobok eller ett digitalt läromedel? 
Wikman (2004, 144) hävdar att läroboken har en viktig position i dagens skolor 
även om de digitala medierna har många fördelar framom traditionella 
läroböcker. Fördelen med digitalt material är att man genom rörliga bilder och 
ljud kan höja graden av konkretion, menar Wikman. Det som däremot är 
fördelen med en lärobok är att det är lätt att bilda sig en helhetsuppfattning om 
ett område då man kan bläddra mellan olika avsnitt. (Wikman 2004, 144) Även 
Ammert (2011, 26) menar att tillgänglig forskning tyder på att läroboken 
dominerar i undervisningen inom många ämnen och att den fortfarande innehar 
en ledande position i undervisningen. Ammert poängterar att undervisningen 
påverkas av många olika variabler, såsom elever, gruppens sammansättning och 
lärarens kunskaper och intressen. Vidare påpekar Ammert att alla förhåller sig 
på något sätt till läroböcker, vare sig en lärare väljer att använda dem som 
uppslagsbok eller väljer att ta avstånd från dem. (Ammert 2011, 26) Det som 
ännu bör tilläggas är att det finns en stor skillnad i läroboksanvändningen i den 
svenska och den finska skolan, också när det gäller modersmålsundervisningen. 
I Päivi Atjonens m.fl. undersökning framgår det att hälften av högstadielärarna i 
finska skolor använde lärobok, medan endast en tredjedel av lärarna i svenska 
högstadieskolor gjorde det. (Atjonen 2008, 174.)  

En annan intressant fråga är hur läroboksanvändningen kommer att se ut i 
framtiden. Hans Almgren (2011, 358) diskuterar läroböckers framtid och menar 
att lärarna behöver läroboken idag, då lärarna har allt fler uppgifter i skolan vid 
sidan av det pedagogiska arbetet. Han menar också att eleverna behöver den: 
”Som bas och utgångspunkt är läroboken utan jämförelse det viktigaste 
läromedlet.” (Almgren 2011, 358.)  

Oavsett om det handlar om en tryckt lärobok eller ett digitalt läromedel använder 
olika lärare läromedel på olika sätt. Ann-Christin Svensson (2011, 308) påstår att 
det finns tre olika funktioner i användandet av lärobok. En funktion där 
läroboken används som källa för inlärning, en där den används främst som 
utgångspunkt för övningar och uppgifter och en där den används som referens 
och tolkningsunderlag. (Svensson 2011, 308.) Svensson menar också att lärarnas 
användning och förhållande till läroböcker idag varierar mer än någonsin. 
Lärarna kräver att läroböcker ska vara så flexibla som möjligt, så att varje lärare 
kan välja bort och byta ut material. (Svensson 2011, 313.)        

                                                                                                                                                       

Analys 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för mina informanters svar och 
diskutera dessa. För att underlätta analysen och läsningen har jag valt att 
redogöra för och diskutera mina resultat under tre underrubriker. Under den 
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första rubriken presenteras vilka läroböcker informanterna använder, hur dessa 
används och vad som används utöver eller istället för läroböcker. Under den 
andra rubriken problematiseras läroböckerna och under den tredje rubriken görs 
ett försök att beskriva hur informanternas önskeläromedel skulle se ut. 

 

Läromedelsanvändningen bland informanterna 

Av de intervjuade lärarna använde alla Bokskogen, Språkets värld och “Knixar 
med skriveri”: skrivteknik för gymnasiet. Användningen bland informanterna 
stämmer alltså väl in med de resultat som också framgick i rapporten från 
Utbildningsstyrelsen 2011. Anna nämnde även att hon använder Berättelsernas 
värld 1 och Språkhandboken vid behov. Benita berättade att hon precis skulle 
börja använda Språkhandboken. Carola använde ytterligare Möten 1-2, som 
fanns som klassuppsättning, de gånger hon jobbade med äldre litteraturhistoria. 
De tre läroböckerna, Bokskogen, Språkets värld och Knixar med skriveri, är i 
relativt flitig användning av samtliga informanter. Informanterna gav läxor från 
läroböckerna, använde dem som handbok och uppslagsbok eller som 
bredvidläsning. Mer sällan användes läroböckerna under själva lektionerna. 
Iakttagelsen stämmer väl in med Svenssons påstående att det finns tre olika 
funktioner i användandet av läroböcker och de tre informanterna använde i stort 
sett alla Bokskogen och Språkets värld främst som referens och 
tolkningsunderlag. Knixar med skriveri användes däremot ofta som 
utgångspunkt för övningar och uppgifter.   

Informanterna ombads även svara på vilken typ av material de använder då de 
inte använder läroböcker. Samtliga svarade att de sammanställer eget material 
och gör egna uppgifter. Den stora skillnaden mellan mina informanter är i vilken 
grad de använder sig av digitalt material och digitala verktyg. Anna arbetar 
mycket med digitalt material och använder till exempel ofta PowerPoint, där hon 
skriver både fakta och uppgiftsbeskrivningar. Hon använder ofta såväl nordiska 
som finländska dagstidningars webbplatser eller visar olika filmklipp på t.ex. 
Youtube och Utbildningsradion. Hon tillägger dock att det är viktigt att vara 
källkritisk när man använder material från webben. Hon arbetar också mycket 
med textutdrag från olika genrer. Benita använder inte alls digitalt material och 
inte heller hjälpverktyg såsom PowerPoint. Benita berättar att hon ofta arbetar 
med olika typer av skönlitterära texter och inspelningar av författare eller 
skådespelare. Hon läser också ofta högt för de studerande. Carola använder 
nästan enbart digitalt material och digitala verktyg såsom till exempel pekplattor. 
Carola berättar att hon använder aktuellt material från dagstidningar och olika 
webbplatser. Hon avslöjar att hon har allt material i digitala mappar och att hon 
har en gemensam mapp på webben tillsammans med de studerande där de 
studerande kan hämta material.  
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Åsikter om läroböckerna 

Anna är överlag nöjd med läroböckerna men det hon saknar mest är uppgifter. 
Hon efterlyser användbara uppgifter som rör t.ex. olika författare såsom 
Topelius och epoker som till exempel modernismen. Anna påpekar att de 
uppgifter som finns dels är för få och dels ogenomtänkta. Hon tillägger att 
läroböckerna kunde vara mera välstrukturerade, eftersom studerande har svårt att 
hitta i dem. Benita är i synnerhet nöjd med Knixar med skriveri och poängterar  
att den har det mesta, förutom att en del av uppgifterna är en aning för ambitiösa. 
De två andra läroböckerna är hon överlag nöjd med, bortsett från några 
invändningar. Hon anser att Språkets värld är en aning för spretig och har 
fokuserat för mycket på finlandssvenska verk och kunde innehålla fler 
rikssvenska texter. Bokskogen är hon ganska nöjd med. Hon poängterar att den 
är bra, välformulerad och att den har en snygg layout. Däremot anser hon att den 
är skriven för vuxna och att den går över de studerandes horisont. Detta är något 
som också påpekades i Sundströms rapport (2009, 18). Benita tycker inte heller 
att Språkets värld och Bokskogen kompletterar varandra tillräckligt väl. Vidare 
påpekar hon att det som är bra med läroböcker är att de underlättar arbetet. 
”Finns det bra läroböcker, varför skulle jag inte använda dem?”, säger hon 
slutligen. Carola däremot anser inte att läroböckerna fyller sin funktion eftersom 
de inte är tillräckligt aktuella. Hon tillägger också att det är svårt för en lärobok 
att hållas aktuell eftersom det så sällan utkommer nya. Det här är problematiskt i 
finlandssvenska skolor eftersom det inte finns några andra läroböcker att välja 
på, såsom det finns på finska i Finland. Carola anser  att Knixar med skriveri är 
välfungerande och att de autentiska studentprov som finns avdramatiserar till 
exempel textkompetensprovet som många studerande förfasas över.  

 

Önskelärobok? 

När frågan om önskelärobok ställdes fick jag skiftande svar. Anna anser att 
Bokskogen och Språkets värld är nära på önskeläroböcker men att det därtill 
borde finnas lärarhandledningar och framförallt fler användbara uppgifter. 
Benita anser också att de finlandssvenska läroböckerna är ganska nära 
önskeläroböcker bortsett från hennes tidigare invändningar. Om läroböckerna 
skulle vara mer uppdaterade och mer överblickande skulle hon vara ganska nöjd. 
Carola skulle inte nöja sig med de nämnda läroböckerna utan hennes 
drömlärobok skulle vara ett digitalt läromedel. Hennes vision är att det digitala 
läromedlet skulle vara som en bank där både lärare och elever skulle få hämta 
material. Det skulle finnas flera olika nivåer, en för lärare och en annan för 
elever. På samma sätt skulle det också finnas olika nivåer för olika 
utbildningsstadier. Ifall det skulle finnas en sådan bank skulle det vara möjligt 
att materialet skulle vara så uppdaterat och färskt som möjligt, säger hon 
sammanfattningsvis.  
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Informanterna är alla positivt inställda till digitala läromedel. Anna skulle gärna 
använda digitala, förlagsproducerade läromedel om de vore tillgängligare. 
Benita använder inte själv digitala läromedel eftersom hon saknar kunskap och 
efterlyser därför fortbildning i bland annat användning av digitala läromedel. 
Carola använder digitala läromedel och är mycket positivt inställd till dem. Hon 
efterfrågar digitala läromedel och anser att det behövs fler sådana.     

 

Sammanfattning 
Läroböcker har fortfarande, precis som bl.a. Wikman konstaterar, en rätt central 
roll i dagens undervisning. Mina informanter använder Bokskogen och Språkets 
värld främst som referens och uppslagsbok. Knixar med skriveri är däremot 
omtyckt för uppgifternas skull och tack vare de autentiska övningarna som 
avdramatiserar studentexamensproven. Eftersom Anna efterlyser ett läromedel 
med många användbara uppgifter, tolkar jag det som att Anna skulle använda 
läroböckerna mer som utgångspunkt ifall det skulle finnas en lärobok med 
mångsidiga uppgifter. Benita poängterade att hon, ifall det finns bra läroböcker, 
givetvis använder dem eftersom de underlättar arbetet. Mina informanter är 
överens om att de vill arbeta med aktuellt material. Anna använder ofta material 
från olika dagstidningars webbplatser och Benita i sin tur påpekar att den ena av 
läroböckerna känns lite förlegad och efterlyser aktuellt material. Carola 
använder mer sällan läroböckerna eftersom hon också vill att hennes material 
ska vara så aktuellt som möjligt och påpekar att det inte är möjligt för en fysisk 
lärobok att ständigt vara aktuell. Hon beskriver det perfekta läromedlet som en 
digital bank där både lärare och studerande kunde hämta material. 

 

Avslutande diskussion 
Är de finlandssvenska modersmålslärarna nöjda med de läromedel som finns 
och i hur stor utsträckning används de? Och vilken typ av läromedel är det 
egentligen som dagens lärare i modersmål och litteratur vill ha? De svar som har 
framkommit i min undersökning är att informanterna är relativt nöjda med de 
existerande läroböckerna. Det som förenar informanterna är att de alla vill arbeta 
med aktuellt material. Den här uppsatsens rubrik ”Jag vill jobba med det som 
sker nu...” är ett citat av en av mina informanter, men kunde lika gärna vara att 
citat av alla tre. En fysisk lärobok kan inte ständigt vara aktuell och därför är det 
kanske ett digitalt läromedel vi behöver idag. Den största skillnaden mellan en 
fysisk lärobok och ett digitalt läromedel är att det senare är oändligt, levande och 
har möjlighet att ständigt vara aktuellt genom ideliga uppdateringar. Vad är då 
slutligen bättre för elevernas inlärning? En gammal, trygg lärobok eller ett 
”flashigt”, nytt digitalt läromedel? Det återstår att se och som förslag till fortsatt 
forskning föreslår jag en undersökning som granskar fördelar respektive 
nackdelar med digitala läromedel.  
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Detta är en liten undersökning med endast tre informanter och möjligen hade 
resultaten blivit annorlunda om jag hade intervjuat fler. Trots det är min 
undersökning ändå viktig och säger en hel del om de finlandssvenska 
modersmålslärarnas behov av läromedel idag. Under intervjuerna upptäckte jag 
att min egen attityd till läroböcker förändrades. När jag gjorde intervjuerna var 
jag själv fokuserad på den fysiska läroboken och ställde därför frågor om t.ex. 
önskelärobok istället för önskeläromedel. I efterhand har jag reflekterat mycket 
kring läroböcker och deras funktion i ämnet modersmål och litteratur. Jag anser 
också att de läroböcker som finns börjar vara en aning förlegade och jag hoppas 
att ett förlagsproducerat digitalt läromedel så småningom är på väg. De 
finlandssvenska lärarna idag har inte möjlighet att välja mellan olika läroböcker 
utan är tvungna att använda de som finns. Därför är det uppfriskande att höra att 
det finska förlaget Otava har planer på att börja ge ut läromedel på svenska i 
Finland. Detta skulle kunna leda till ett större och bättre utbud av läromedel på 
svenska, säger Barbro Teir, som är verkställande direktör för Schildts & 
Söderströms. (Hufvudstadsbladet 26.4.2012.)  
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Bilaga 1: intervjufrågor 
Intervjufrågor: 

 

1. Använder du läroböcker i undervisningen? Vilka? Hur använder du l. 
roböckerna? 

2. Vilken är din syn på läroböcker? Fyller de sin funktion? Vad saknar du? 

3. Hur skulle din önskelärobok se ut? 
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4. Vilken typ av läromedel använder du då du inte använder läroböcker? 
Hur ser det egna materialet ut? 

5. Använder du e-läromedel? Vilken är din inställning till e-läromedel? 

 

 

 




