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1 Inledning 

Historieläroböcker styr på många sätt lärarens undervisning. De bidrar med struktur, övningar, 

relevant information och kunskapsstoff som på ett anpassat sätt i enighet med styrdokumenten 

ska forma en historieundervisning som uppnår alla kunskapsmål, och tillgodoser alla elevers 

behov. Men hur ser det ut om man tittar närmare i läroböckerna? Får alla grupper i samhället 

plats i historien, eller marginaliseras vissa?  

Sedan 1994 års läroplan har de nationella minoritetsgrupperna fått utrymme i det centrala 

innehållet i läroplanen. Det formulerades då som ”Skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola […] har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia,”1. Idag, i 2011 års läroplan, beskrivs kunskapsmålet på ett mer utvecklat 

och specifikt sätt: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] har 

fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar 

och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,”2. 

Skolan har ett ansvar att bevara de nationella minoriteternas historia, kultur, språk och religion 

genom undervisning. Det handlar även om att lyfta fram andra aspekter som till exempel 

diskriminering och förföljelser, Sveriges väg till mångkulturalitet och historien om hur de 

nationella minoritetsgruppernas förhållanden och förutsättningar har sett ut och hur de ser ut 

idag. En rapport från Skolverket år 2007 visar att det förekommer rasism, fördomar och 

fientlighet gentemot de nationella minoriteterna, vilket i sig visar på vikten i att undervisa om 

deras kultur, språk, historia och religion.3  Arbetet mot fientliga attityder mot våra 

medmänniskor börjar med ungdomarna, i undervisningen, i skolan.  

     Historieämnet har ett ansvar i att förmedla kunskaper om, i alla fall, de nationella 

minoritetsgruppernas historia. Historieläroböcker ska fungera som ett stöd för läraren och 

eleverna att uppnå de kunskapsmål och krav som läroplanen förutsätter. Man kan alltså 

förutsätta att läromedel berör de punkter som läroplanen nämner för att underlätta lärarens 

arbete med att undervisa kring de kunskapsmål som presenteras i läroplanen. 

Historien är grunden till att vi har erkända nationella minoriteter i Sverige. De nationella 

minoriteterna har levt i landet under lång tid. Den ratificerade ramkonventionen från år 2000 

syftar till att bland annat bevara dessa gruppers kultur, språk och historia.  

                                                        
1 Skolverket 1994. 
2 Skolverket 2011a. 
3 Skolverket 2007. 
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Skolverket har i flera områden i läroplanen, både för grundskolan och gymnasieskolan, lyft fram 

vikten i att undervisa om de nationella minoritetsgrupperna. Denna undervisning fungerar som 

en grund för att bevara gruppernas historia och kultur i samhällets medvetande.  

I relation till historieämnet formuleras kunskapsmål för grundskolans senare år om de 

nationella minoriteterna både i det centrala innehållet för historieämnet och i de övergripande 

kunskapsmålen. Båda formuleringarna4 syftar till kunskaper om de nationella 

minoritetsgruppernas historia, där formuleringen i det centrala innehållet lägger större vikt på 

”urfolket samerna”5.  

Jörgen Mattlar genomförde 2011 en studie med fokus på de nationella minoritetsgrupperna. 

Studien kommer att presenteras mer ingående senare, här vill jag lyfta fram hans argumentation 

om historieämnets ansvar och roll i arbetet för vidare acceptans och tolerans gällande de 

nationella minoritetsgrupperna.  

”Historieämnet har, menar jag, en bildande och avgörande roll för ett reellt 

erkännande av de nationella minoriteterna, eftersom det historiska argumentet 

låg till grund för att erkänna och ratificera Europarådets rekonvention”6 

Skolverkets formuleringar tillsammans med Mattlars resonemang visar klart och tydligt på 

historieämnets viktiga roll i arbetet för vidare kunskap om de nationella minoriteterna, vilket 

leder till tolerans och vidare gemenskap i samhället.   

I DO:s rapport från 2008 kan man se att undervisningen är ett medel för att stärka de nationella 

minoritetsgruppernas ställning i samhället, samtidigt visar rapporten brister inom skolvärlden 

gällande hanteringen av de nationella minoriteterna. Jag kommer här citera några formuleringar 

i rapporten som understryker detta. 

”I DO:s dialog med minoriteter är det påtagligt att de har erfarenheter av 

att skolan inte bidrar till att stärka deras identitet, språk eller kultur. 

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

i undervisningssammanhang.”7 och ”Det är DO:s uppfattning att 

undervisning om och med nationella minoriteter om deras kultur och 

språk kan bidra till att stärka minoriteternas språk och ställning.”8 

                                                        
4 Skolverket 2011a & Skolverket 2011b. 
5 Skolverket 2011a. 
6 Mattlar 2011. S.8 
7 Brodin & Pikkarainen 2008. S.30 
8 Brodin & Pikkarainen 2008. S.31 
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Man kan se att undervisningen om de nationella minoriteterna är central i arbetet mot 

diskriminering och intolerans, vidare innebär detta att skolorna behöver synliggöra de 

nationella minoritetsgrupperna i undervisningen. 

1.1 Problemformulering 

Denna studie har två problemområden att belysa. Det första problemet är hur populära 

läroböcker inom historia för grundskolans senare år är anpassade till kunskapsmålen i Lgr11 om 

de nationella minoritetsgrupperna. Det andra är hur läromedelsförfattarnas resonemang är 

kring sitt material om de nationella minoriteterna, samt vilka faktorer som påverkat dem i 

författandet av läroböcker. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att titta närmare på huruvida de nationella minoriteterna får utrymme i 

populära läromedel för grundskolans senare år, samt vad som har påverkat 

läromedelsförfattarna i utformandet av läroböckerna, för att se om läroböckerna är anpassade 

till läroplanens kunskapsmål angående de nationella minoriteterna. 9 

1.3 Frågeställningar 

Mina frågeställningar kan delas in i två fokusdelar. Var fokusdel har två frågeställningar som 

studien är uppbyggd kring och utformad utefter. 

Mitt första fokus ligger på hur de faktiska läroböcker som används i undervisning i grundskolans 

senare år är utformade gällande de nationella minoritetsgrupperna. 

 Får de nationella minoritetsgrupperna något utrymme i historieläroböcker för 

grundskolans senare år? 

 Är historieläroböcker anpassade efter kunskapsmålen om de nationella 

minoritetsgrupperna i läroplanen? 

Min andra fokusdel syftar till hur läromedelsförfattarna har arbetat med författandet av 

läroböckerna och vilka faktorer som påverkat författandeprocessen. Författarnas resonemang 

kring sitt faktiska material om de nationella minoritetsgrupperna i läroböckerna ska också 

synliggöras här. 

 Hur resonerar författarna kring kunskapsstoffet om de nationella minoritetsgrupperna i 

deras läroböcker? 

                                                        
9 Skolverket 2011a & Skolverket 2011b. 
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 Vilka faktorer påverkar författarna vid författandet av läroböckerna? 

1.4 Tidigare forskning 

Sture Långström menar att läroboken är lärarens främsta hjälpmedel i undervisningen, samt att 

nya och oerfarna lärare ofta tenderar att bygga större delen av undervisningen på 

läroboksinnehållet.10 Resultatet i en studie av Skolverket11 år 2005 där man tillfrågat 

historielärare, erfarna och oerfarna, visar dock att undervisningen överlag i historieämnet inte 

styrs av läroböckerna utan till större del av lärarnas ”egna intressen och idéer”12. Man kan anta 

att lärobokens undervisningsstyrande funktion är mer närvarande hos nyexaminerade eller 

oerfarna lärare. 

Historieämnet samt historieämnets litteratur har förändrats med tiden och det samhälle som de 

författas i. Vanja Lozic menar att ”[…] vår tids kulturella, sociala kulturella, sociala, politiska och 

vetenskapliga normer och värderingar styr historikernas val av perspektiv.”13 På så vis styrs 

läroböckers utformning av mer än bara läroplanens mål och riktlinjer. Samhället i sig, med dess 

värderingar och normer, utformar den grund som läromedel skapas i.  

Janne Holmén menar, i sin omfattande studie om nordiska läroböckers bild av Sovjetunionen 

och USA under kalla kriget, att det är läromedelsförfattarna som själva väljer vad som skrivs i 

läroboken, självklart med vissa riktlinjer och faktorer som påverkar dessa val. 14 Holmén 

diskuterar även i studien om läroböckers roll i undervisningen: 

 ”[…]är läroplanen en politisk kompromiss med ett självmotsägande 

målsystem, och läromedlet blir författarens tolkning av planen. Det är 

läromedlen och inte läroplanen som är med i undervisningssituationen. 

Som auktoriserad tolkning sätter läromedlen gränser för den reella 

undervisningen”15 

Mattlar16 beskriver i en studie år 2011 hur de nationella minoriteterna får utrymme i läromedel 

som utgavs mellan år 2002 och 2008. Studien visar på brister och olikheter i de 21 läroböckerna 

han analyserat. Han menar att historieundervisning som enbart bygger på historieläroböcker 

inte kommer att nå de kunskapsmål som läroplanen förutsätter, och på så vis förflyttas ansvaret 

                                                        
10 Långström 1997. S.17-18 
11 Skolverket 2005. 
12 Skolverket 2005. S.55 
13 Lozics 2010. S.11 
14 Holmén 2006. S.25 
15 Holmén 2006. S.24 
16 Mattlar 2011. 
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till lärarna och skolledningen.17 Ekonomiska orsaker så väl som läromedelstraditionen lyfts fram 

som rimliga orsaker till att läroböckerna ser tunna ut när det gäller de nationella minoriteterna. 

Det kostar pengar att lyfta fram helt nytt material, revidera gammalt material och en orolighet 

för att inte kunna sälja boken om det faller utanför vad som anses som en 

historielärobokskanon.  

Långströms studie från 1997 är än idag relevant när man ser till den oföränderliga 

historieläroboken. I sina lärobokförfattarintervjuer fann han att det utvecklats en enad 

uppfattning om hur en historieläroboks upplägg, omfattning, innehåll och format ska se ut, en så 

kallad historielärobokstradition.18 Denna tradition har sin kärna i att man har tidigare populära 

historieläroböcker i åtanke när man författar, samt att konsumenterna, lärarna, sällan vill ha en 

allt för stor förändring av sin undervisning och på så vis vill ha en mer eller mindre oförändrad 

lärobok. Vidare lyfter Långström fram marknadsmässiga villkor, historieläromedelstraditionen 

och författarnas egna röster tillsammans med den dåvarande statliga läroboksgranskningen som 

viktiga faktorer till historieläroböckernas oföränderlighet.19  

I min studie använder jag mig av all ovanstående forskning på ett eller annat sätt. Långströms 

argument kring historielärobokstraditionen har jag i åtanke vid min analys av läroböckerna och 

författarintervjuerna, jag återkopplar även till Långström i min konklusion. Lozics och Holméns 

resonemang kring påverkande aspekter vid författandet av läroböcker är också viktiga att 

reflektera kring vid analys av författarintervjuerna.  

Mattlar gjorde en liknande, men mer omfattande, studie 2011. Man kan säga att det har varit en 

utgångspunkt för min studie. Mattlar för resonemang kring läroböckernas innehåll, men lyfter 

inte fram författarnas argumentation, resonemang och förklaringar till varför det ser ut som det 

gör innehållsmässigt i läroböckerna. Min studie ska försöka belysa vad författarna anser påverka 

dem vid författandeprocessen samt lyfta fram deras egna resonemang kring sitt material. På så 

vis går denna studie ett steg längre än den Mattlar presenterade 2011. Min studie följer även 

upp det arbetet Mattlar gjorde 2011, då jag nu tittar på hur förlagen och författarna har vidare 

anpassat läroböckerna efter införandet av Lgr11. 

  

                                                        
17 Mattlar 2011. S.7 
18 Långström 1997. S.210 
19 Långström 1997. S.213 
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2 Metod 

Denna del av uppsatsen syftar till att ge en inblick i mitt tillvägagångsätt, ge förklaringar kring 

genomförandet av studien samt mina genomgående tankegångar. 

2.1 Val av metod 

Metodvalet i denna studie består av olika delar. Den första delen är en innehållsanalys, som görs 

på fyra läroböcker och syftar till att besvara studiens två första frågeställningar. Den andra delen 

är författarintervjuer som syftar till att besvara studiens två sista frågeställningar. 

Materialet analyseras kvalitativt för att synliggöra, och tolka, det språkbruk som förs i 

lärobokstexterna om de nationella minoritetsgrupperna. Niklas Ammert20 visar att två 

grundförhållanden är viktiga att vara uppmärksam på när man tolkar texter. Det första är att 

försöka tolka materialet på dess egna villkor, alltså att försöka undgå ett efterhandsperspektiv. 

Det andra är att betraktaren av materialet inte kan lämna sin tid eller föreställningar helt vid 

tolkningen av materialet.  Runa Patel och Bo Davidson menar att kvalitativa metoder passar bra 

när man vill finna djupare kunskap än vad det kvantitativa kan erbjuda.21 Vidare menar de att 

var unikt forskningsområde kräver sin egna kvalitativa metod.22 Detta kan vara en blandning av 

flera metoder eller en anpassning av en befintlig metod.  

     En förutsättning för att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av materialet är att det finns 

material i läroboken att analysera, annars blir en sådan analys omöjlig. 

Utifrån resultatet den kvalitativa analyserna byggs sedan en bas för intervjufrågor upp. Jag har 

valt att standardisera fem frågor till författarna medan en avslutande fråga är riktad direkt till 

deras enskilda bok. Intervjuupplägget har som grund en hög grad av strukturering, det vill säga 

att jag ställer frågorna i en specifik ordning. Upplägget kan dock variera från intervju till intervju 

då svaren på frågorna kan leda till att ordningsföljden får anpassas till intervjutillfället.23 Denna 

flexibla struktureringsmodell anser jag passa mitt syfte väl då målet är att få ta del av djupare 

kunskaper om mitt problemområde.  

Att använda intervjuer, istället för till exempel enkäter, anser jag passar mitt syfte och 

problemområde bäst. Eftersom mitt syfte är att undersöka varför läroböcker ser ut som de gör 

när det gäller de nationella minoritetsgrupperna, och vad som påverkar författarna vid 

författandet av läroboken ger intervjuer mig en chans att få personliga, ärliga och välutvecklade 

svar samt möjligheten att be författaren att utveckla sitt resonemang om så behövs. Patel och 

                                                        
20 Ammert 2008. S.75 
21 Davidson & Patel 2003. S.118 
22 Davidson & Patel 2003. S.118-120 
23 Davidson & Patel 2003. S.78 
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Davidson menar att kvalitativa intervjuer med fördel används för att identifiera 

intervjupersonens uppfattningar och erfarenheter om ett fenomen.24 Steinar Kvale 

vidareutvecklar detta angående forskningsintervjuer med att definiera forskningsintervjuer som 

”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka 

de beskrivna fenomenens mening.”25.  

2.2 Material och urval 

För att kunna besvara mina frågeställningar behövdes ett urval läroböcker som kan anses 

representera vad som finns ute på majoriteten av skolorna. På så vis kan resultatet av studien 

besvara frågor som fler än jag har ställt sig vid hanterandet av läroböcker. En förutsättning för 

att läroböckerna ska kunna få en rättvis analys, och att analysen ska bli givande i relation till 

mitt problemområde är att läroboken är, på ett eller annat sätt, anpassad till 2011 års läroplan. 

Alla läroböckerna som förekommer i studien anser sig vara just anpassade efter den nya 

läroplanen. För att göra urvalet representativt av vad som används i skolan har jag valt att 

analysera läroböcker från de fyra stora läromedelsförlagen i Sverige. Gleerups, Natur & Kultur, 

Liber och Sanoma Utbildning har alla en stadielärobok för historia i grundskolans senare år som 

de själva anser är anpassade utefter de nya kraven i Lgr1126.  

Jag har valt att begränsa antalet intervjuade författare till en, eller max två författare per bok. 

Detta är dels på grund av att tiden det skulle ta att intervjua, samt bearbeta intervjumaterialet, 

skulle bli för stor i relation till studiens omfång.  Dels eftersom att alla författarna har medverkat 

i författarprocessen bör de ha nog att säga själva för att ge en god bild av de faktorer som 

påverkar författandet av läroböcker.  

Man kan argumentera för att intervjuer av andra aktörer i författandeprocessen bör involveras i 

en sådan här studie då de kan anses ha stor inverkan på det slutgiltiga materialet. Dock är mina 

frågeställningar och mitt problemområde fokuserat på författarnas roll och vilka faktorer som 

påverkar dem i författandet. Jag anser att sådana intervjuer skulle minst sagt vara relevanta för 

att belysa de påverkande faktorerna.  

2.3 Begränsningar 

Jag har genomfört en läromedelsanalys av fyra läromedel, alla framtagna av stora förlag. Detta 

innebär inte att analysen är heltäckande, men ger en inblick i hur det verkligen ser ut i 

                                                        
24 Davidson & Patel 2003. S.78 
25 Kvale 1997. S.13 
26 Liber 2015. Gleerups 2015. Sanoma Utbildning 2015. Natur & Kultur 2015. 
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historieläroböcker för grundskolans senare år gällande kunskapsstoff om de nationella 

minoritetsgrupperna. 

Intervjuerna har enbart genomförts med en del av författarna till läroböckerna, men minst en 

författare till varje lärobok. Detta ger inte ett helhetsperspektiv på författarskapet av böckerna 

men en inblick i författarnas resonemang kring materialet om de nationella minoriteterna, deras 

utrymme i läroböckerna samt vilka faktorer som påverkar författandeprocessen.  

Intervjuerna har genomförts på ett flexibelt strukturerat vis där fem kärnfrågor har funnits med 

i varje intervju, men andra frågor som är specifika till var lärobok har också ställts. Jag är 

medveten om att många faktorer påverkar en intervju, till exempel är intervjuerna genomförda 

per telefon vilket ger en distans mellan mig och den intervjuade.  

Ytterligare faktorer som påverkat studien är mitt eget perspektiv, förväntningar och fördomar 

inom problemområdet. Detta kan ha påverkat såväl mina analyser som mina intervjuer. Detta 

har varit i åtanke under hela genomförandet men kan, på ett eller annat sätt, ha påverkat delar 

av studien.  

2.4 Procedur 

Läromedelsanalyserna genomfördes genom att successivt läsa igenom läroböckerna för att 

försäkra mig om att jag inte missat någon del om någon nationell minoritet. Vidare markerades 

de sidor som behandlade de nationella minoritetsgrupperna. En innehållsanalys genomfördes 

sedan på det material som behandlar de nationella minoritetsgrupperna. 

Både den kvantitativa och kvalitativa analysen var sedan en grund för utformning av en 

intervjuguide med intervjufrågor som fungerade som huvudteman vid intervjutillfällena. 

Läromedelsanalyserna är väl anpassade för att synliggöra aspekter i läroböckerna som är 

relevanta för mina två första frågeställningar om utrymme och anpassning gällande de 

nationella minoritetsgrupperna i läromedel för historia i grundskolans senare år. 

I den mån det gick etablerade jag kontakt med intervjupersonerna via mail innan 

intervjutillfället för att informera och förbereda intervjupersonen för intervjutillfället. I enbart 

ett av intervjutillfällena kontaktade jag intervjupersonen direkt via telefon. Detta berodde på att 

jag inte lyckades få tag på någon mailadress till intervjupersonen. 

Intervjuerna genomfördes via Skype eftersom att jag med hjälp av min dator kunde spela in mitt 

samtal. Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen och varade från 15 till 35 minuter.  

Analysen av intervjumaterialen, då jag inte transkriberat utan genomgående lyssnat på 

inspelningar, utgår från mina tolkningar av vad som sagts under intervjutillfällena. Utifrån 
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svaren på mina frågor, med innehållsanalysen i åtanke, har jag sedan lyft fram faktorer som 

påverkar författarna vid författandetillfället samt tagit ut de delar i svaren där författaren 

resonerar kring materialet om de nationella minoritetsgrupperna i sin lärobok. Detta är gjort för 

att fokusera intervjusvaren på mina frågeställningar. 

2.5 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna innebär de regler som vetenskapsrådet har tagit fram som en 

riktlinje för granskning av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap men de är 

även framtagna som en vägledning för forskarna.27 

Informationskravet: Intervjupersonerna får information om studiens syfte samt får en 

översiktlig beskrivning av hur studien genomförs. Information om att uppsatsen skrivs vid 

Högskolan i Halmstad samt att det är en C-uppsats delas med intervjupersonerna.28 

Samtyckeskravet: Alla intervjupersoner lämnar sitt samtycke till undersökningen. Det 

förekommer inget beroendeförhållande mellan intervjupersonerna och forskaren. 

Intervjupersonerna är även informerade om sin rätt att avbryta intervjun och om detta skulle 

ske kommer det ske utan påtryckningar från forskaren.29 

Konfidentialitetskravet: Frågorna i studien är inte av etiskt känslig karaktär och bör inte 

uppfattas som varken obehagliga eller kränkande. Inget tystnadspliktsavtal har skrivits mellan 

intervjupersonerna och forskaren. Intervjupersonerna är tillfrågade i början av intervjun om de 

godkänner att samtalet spelas in, samt informeras de om att de har rätt till anonymitet vid 

redovisningen av studien.30  

Nyttjandekravet: Jag respekterar att informationen jag insamlat via intervjuerna inte får 

användas till något annat än denna studie.31  

  

                                                        
27 Vetenskapsrådet 2002 
28 Vetenskapsrådet 2002. S.7-8 
29 Vetenskapsrådet 2002. S.9-11 
30 Vetenskapsrådet 2002. S.12-13 
31 Vetenskapsrådet 2002. S.14 
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3 De nationella minoritetsgrupperna i styrdokumenten 

3.1 I styrdokumenten om de nationella minoritetsgrupperna 

Med lpo94 infördes i det centrala innehållet ett kunskapskrav med direkt syfte att lyfta fram de 

nationella minoritetsgrupperna i skolundervisningen. ”Skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola […] har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia.”32. Alltså var generella kunskapskrav om de nationella minoriteterna 

formulerade i styrdokumenten för mer än tio år sedan.  

Den kursplan som gäller idag formulerar sig på ett liknande, men mer utvecklat sätt gällande de 

nationella minoriteterna i delen ”övergripande mål och riktlinjer”33. 

 ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […]har 

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

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,”34 

Skolverket lyfter fortfarande fram generella ämnesöverskridande kunskapskrav om de 

nationella minoriteterna, men formulerar det nu på ett tydligare och mer specifikt sätt. 

Vidare formuleras kunskapsmål i det centrala innehållet för historia under rubriken 

”Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid” ett kunskapsmål som 

lyfter fram de nationella minoriteterna. ”Historiska perspektiv på urfolket samernas och de 

övriga nationella minoriteternas situation i Sverige”.35 Här kan man se att Samerna får en central 

vikt medan de övriga nationella minoriteterna lyfts fram som en del i kunskapsmålet om de 

nationella minoriteterna.  

Historieämnet är alltså det ämne som har en punkt i det centrala innehållet som syftar direkt till 

de nationella minoriteternas historia. Det är tolkningsbart hur mycket undervisningen verkligen 

ska ta upp de nationella minoriteterna, men det förutsätts alltså att man läser om deras historia i 

Sverige.  

Det är viktigt att poängtera här att historieämnet inte är det enda ämne i läroplanen som har 

kunskapsmål formulerade till sig som syftar till de nationella minoritetsgrupperna. Det finns 

även kunskapsmål formulerade i kursplanerna för samhällskunskap36 och svenska37.  

                                                        
32 Skolverket 1994. S.10 
33 Skolverket 2011a. S.8 
34 Skolverket 2011a. S.8 
35 Skolverket 2011b. S.7 
36 Skolverket 2011c.  
37 Skolverket 2011d.  
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3.1.1 I kommentarmaterialet om de nationella minoritetsgrupperna  

I kommentarmaterialet för historia38 i grundskolan till Lgr11 förtydligas lärandemålen som 

fokuserar på de nationella minoritetsgrupperna på följande sätt.  

”Gemensamt för de nationella minoriteterna samer, judar, romer, 

sverigefinnar och tornedalingar, är att dessa grupper har historiska rötter 

i Sverige som går längre tillbaka i tiden än vad andra etniska, religiösa 

och språkliga minoriteter har. Detta är också en viktig orsak till att de år 

2000 genom lagstiftning tillerkändes särskilt skydd och särskilda 

rättigheter.”39 

Här förtydligas varför de nationella minoritetsgrupperna fått särskilt utrymme i läroplanen. 

Vidare förklaras om syftet med undervisningen om de nationella minoriteterna på följande vis.  

”Genom att belysa den delen av Sveriges historia kan undervisningen ge 

eleverna förståelse för de nationella minoriteternas speciella ställning i 

samhället. Historiska perspektiv på minoritetsfrågor öppnar för 

jämförelser med olika gruppers situation i dagens mångkulturella 

samhälle. Utvecklingslinjen migration från föregående kunskapsområden 

är en annan viktig aspekt att återknyta till för att förstå dagens värld. 

Temat migration kan också användas för att binda samman den lilla och 

den stora historien. Enskilda människors erfarenheter av migration kan 

exempelvis kopplas till större världspolitiska händelser.”40 

Skolverket gör det tydligt att undervisningen ska belysa de nationella minoriteterna dels för att 

visa på deras särställning i det svenska samhället, men också för att koppla det vidare till andra 

minoritetsgrupper samt världspolitiska händelser. Anledningen till att kunskapsmålet införts i 

läroplanen, och syftet med kunskapsmålet, blir tydligt när man ser till Skolverkets resonemang.   

  

                                                        
38 Skolverket 2011e. 
39 Skolverket 2011e. S. 32 
40 Skolverket 2011e. S.32 
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4 Läroboksanalyser  

4.1.  SO. S Historia Maxi 7-9 

SO. S Historia Maxi är författad av Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai för förlaget Liber. På 

Libers hemsida står det att ”Hela SO-Serien är uppdaterad för Lgr 11” 41, alltså bör innehållet 

spegla de mål och riktlinjer som styrdokumenten förutsätter. Läroboken är totalt 457 sidor lång 

exklusive register. 

Boken omnämner den judiska minoritetsgruppen genomgående i hela boken men enbart en 

gång i samband med svensk historia. Deras situation, kultur och historia i Sverige är begränsad 

till att man omnämner dem kort när man beskriver Sveriges agerande under 30-talets 

flyktingvågor42 samt i samband med de vita bussarna43. Detta innebär att eleverna får ta del av 

material om gruppen, men inte i Sverige vilket styrdokumenten förutsätter. Detta innebär även 

att det inte finns något material att vidare analysera då materialet om gruppens situation och 

historia i Sverige är otroligt begränsad.  

Den romska minoritetsgruppen omnämns på två ställen i boken. Ett i samband med förintelsen 

där de omnämns som offer för nazisternas massmord. Den andra gången boken omnämner 

gruppen är i kapitlet ”Mellankrigstiden” under rubriken ”Utestängda ur folkhemmet”44. Texten 

som beskriver de utestängda grupperna, romer, tattare och resandefolk, omfattar totalt en halv 

sida. Materialet syftar alltså inte enbart till den romska minoritetsgruppen. 

     Författarna beskriver den romska minoritetsgruppens historia i Sverige enbart i samband 

med utanförskap. Delen innehåller väldigt lite information om minoritetsgruppens historia i 

Sverige.  

Samer, sverigefinnar och tornedalingar omnämns inte alls i boken. 

4.2 Utkik Historia 7-9 

Utkik Historia 7-9 är författad av Erik Nilsson, Hans Olofsson och Rolf Uppström för förlaget 

Gleerups. På förlagets hemsida beskrivs lärobokens innehåll på följande sätt: ”Innehållet i Utkik 

7-9 Historia Grundbok är uppbyggt kring det centrala innehållet i Lgr 11.”45. Alltså anser 

Gleerups att innehållet är anpassat utefter Lgr11, men de nämner även att ”(Utkik) [...] är till viss 

                                                        
41 Liber. 2015. 
42 Ivansson & Tordai. 2014. S.347 
43 Ivansson & Tordai. 2014. S.349 
44 Ivansson & Tordai. 2014. S.316 
45 Gleerups 2015. 
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del en vidareutveckling av Punkt SO.”. Det vill säga att Utkik Historia 7-9 är en lärobok som 

direkt bygger på en äldre lärobok. Läroboken är på totalt 352 sidor exklusive register. 

I Utkik Historia 7-9 har samerna en del i boken på tre sidor. Där beskrivs deras kultur, historia 

och gruppens förutsättningar idag. Delen har rubriken ”Sverige, Sverige fosterland?”46 och följer 

efter ett stycke om Sveriges mångkulturalitet.  

”Sverige, Sverige fosterland?”47 börjar med att presentera de fem erkända svenska 

minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. Dock omnämns inte 

vilka minoritetsgrupper som talar språken och hur eller varför de blev erkända. Man kan se 

detta som en introduktion om de nationella minoritetsgrupperna, men information ges vidare 

bara om en av grupperna. Vidare beskriver läroboken samerna som ett urfolk som har utvecklat 

sin försörjningsstrategi och hur de nordiska länderna tillsammans med Ryssland har hanterat 

gruppen historiskt sätt. Kolonisationen av norra Sverige beskrivs som en anledning till det hot 

som finns mot samisk renskötsel och som en faktor i förtryck mot samerna. Samiskan beskrivs 

som ett hotat språk som med hjälp av att ha blivit ett erkänt minoritetsspråk aktivt får hjälp för 

att överleva. Den samiska kulturen beskrivs i form av sameslöjd med knivskaft och smycken 

skapade av material från naturen. Jojkens historia beskrivs från att ha varit bannlyst av kyrkan 

som djävulsdyrkande till att bli framförd i kyrkor och i rockmusik. Delen avslutas med att 

berätta om ett samarbete mellan urfolk som en hjälp i att väcka intresse och stöd för grupperna.  

     Samerna får en rik beskrivning i läroboken där många perspektiv på deras historia och kultur 

framförs. Delen omnämner olika anledningar till det språkliga hotet samt en bred bild av hur 

gruppens förutsättningar ser ut idag. Språkbruket i denna del beskriver samerna som en nordisk 

konstant som blir utmanad och förtryckt av härskarna i länderna som styr de områden de lever 

i. Läroboken beskriver samernas kamp för att bevara sitt språk, sin kultur och rätten till sina 

renskötselområden. Denna kamp som beskrivs kan även tolkas som en kamp mellan folk, 

svenskar och norrmän mot den samiska befolkningen. Det kan ge upphov till ”vi och dem”-

tolkningar där den samiska minoritetsgruppen ses som en utomstående grupp. 

Läroboken ger en omfattande bild om den judiska befolkningens historia i världen, men en 

obefintlig bild av den judiska historien i Sverige. Boken ger en väl detaljerad bild av 

händelseförloppet under andra världskriget och förintelsen, men omnämner inte Sveriges 

agerande kring judiska flyktingar. 

                                                        
46 Nilsson & Olofsson & Uppström 2013. S.309 
47 Nilsson & Olofsson & Uppström 2013. S.309 
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Den romska minoritetsgruppen nämns kort i förintelsedelen där de, tillsammans med 

krigsfångar, homosexuella och handikappade, beskrivs som offer för förintelsen.48 Inget nämns 

om gruppens historia i Sverige. Finlandssvenskar omnämns i och med arbetskraftsinvandringen 

under rekordåren.49 Tornedalingar omnämns inte i boken. 

Alla fem nationella minoritetsgruppernas officiella språk omnämns, men inte vilken grupp 

språken tillhör, eller hur och varför de historiskt blivit erkända minoritetsspråk.  

4.3 Prio Historia Stadiebok 

Prio Historia Stadiebok är författad av Bengt Almgren, David Isaksson, Berndt Tallerud och Hans 

Thorbjörnsson för förlaget Sanoma Utbildning. Sanoma Utbildning beskriver läroboken på 

följande sätt: ”Vår nya so-serie PRIO är ett läromedel som till fullo utgår från de nya 

kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav i Lgr 11.”50. Läroboken är totalt 663 sidor 

lång exklusive register.     

Den judiska minoritetsgruppen omnämns genomgående i läroboken, från tidig historia fram till 

situationen i Israel. Boken nämner även den judiska minoriteten genomgående i relation till 

Sverige.  

     Första gången den judiska minoritetsgruppen nämns i en svensk kontext är under rubriken 

”Befolkning och gränser”51 där övergången från protestantiskt tvång till friare religiositet för den 

judiska minoriteten beskrivs. Här beskrivs deras rättigheter som begränsade, men rätten till 

gudstjänster och arbete inom vissa hantverk i vissa städer beskrivs som en kontrast till de 

tidigare förhållandena. I delen ”Befolkning och gränser” omnämns även tre andra nationella 

minoriteter. Det beskrivs hur folket rörde sig mellan Sverige och Finland, som då tillhörde 

Sverige, och på så vis tillkommer den svenskfinska minoriteten. Vidare beskrivs Gustav Vasas 

beskattning av samerna och statens uppmuntran till nybyggnation i norra Sverige med de 

motsättningar som följde mellan svenska nybyggare och samiska renskötare. Romerna 

omnämns även i stycket. Romskt arbete beskrivs med hantverk och hästar, samt handel med 

bönder. Vidare beskrivs allmänt förtryck mot gruppen tillsammans med lagar som stärkte 

förtrycket. 

Under rubriken ”En skola för alla?”52 beskrivs den samiska minoritetens rättigheter inom 

skolväsendet. Här beskrivs Sveriges hårda politik mot samerna och deras sätt att forma deras 

                                                        
48 Nilsson & Olofsson & Uppström 2013. S.246 
49 Nilsson & Olofsson & Uppström 2013. S.300 
50 Sanoma Utbildning 2015. 
51 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.219 
52 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.228 
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utbildning utefter renskötseln. Här nämns även, väldigt kort, att det dröjde fram till 1960-talet 

för den romska minoritetens rätt till skolgång.  

I samband med förintelsen omnämns det judiska folkets öde genomgående. I en del om 

rasbiologin i 1920-, 1930- och 1940-talets Sverige omnämns svenska rasbiologers syn på den 

judiska minoriteten.53 Detta beskrivs som en mörk del i Sveriges historia.  

Under rubriken ”Sverige och förintelsen”54 omnämns den svenska flyktingpolitiken under 1930-

talet. Här diskuteras formuleringar i lagar som påverkade både judar och romer. Vidare beskrivs 

vändpunkten då Sverige började ta emot judiska flyktingar samt berättas det om de vita 

bussarna. 

Den största delen i läroboken om de nationella minoriteterna börjar med rubriken ”Vi är alla 

invandrare”55. Först beskrivs folkvandringar till Sverige efter inlandsisen drog sig tillbaka, sedan 

omnämns Sverige som ett land med historiskt genomgående invandring av olika grupper och i 

olika proportioner. Den svenskfinska minoriteten omnämns som en stor invandringsgrupp från 

1100- till 1800-talet. Under rubriken ”Fem svenska minoriteter”56 beskrivs uppkomsten av våra 

fem nationella minoriteter och det arbete som sedan år 2000 gick i kraft för att bevara 

minoriteternas kultur och språk. De fem gruppernas språk beskrivs samt vilka rättigheter som 

knyts till dem.  

Samerna, deras kultur, historia, språk och rättigheter behandlas i avsnittet ”Ett folk i norr”57 som 

täcker ungefär två sidor. Här beskrivs det ingående om hur makthavare har på olika sätt 

förtryckt folkgruppen, från norska hövdingars beskattning av samerna till den svenska 

exploateringen av naturen och folket. Samernas hantverk, pälsar och hudar tas upp som viktiga 

resurser för både Sverige och det samiska folket. Vidare beskrivs hur delar av det samiska folket 

under 1800-talet mist rättigheter till land, renskötsel och fiske. Den svenska politiken under 

denna tid beskrivs i läroboken som ”ett slags ”apartheid politik””58. Utvecklingen efter denna tid 

beskrivs som ett skifte där den svenska politiken går från att motarbeta den samiska 

minoriteten till att vilja bevara deras kultur och stärka deras rättigheter. Vidare beskrivs dagens 

tvister mellan den samiska minoriteten och olika aktörer i Sàpmi. På sidan 485 finns det en 

informationsruta som vidare beskriver samernas rätt till skola och rätten till att bestämma över 

sina skolor. Här förklaras även om de universitet som arbetar med det samiska språket samt om 

skolor med samiska inriktningar.  

                                                        
53 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.454-455 
54 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.461 
55 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.483 
56 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.483 
57 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.484 
58 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.485 
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     Texten om den samiska minoriteten fokuserar först på förtryck och arbete, framför allt 

renskötsel, sedan på nya rättigheter och vidare motsättningar. Det kan tendera till att man tolkar 

denna samiska kamp som en kamp mellan ”vi svenskar” och ”dem samer”. Stycket beskriver 

genomgående den samiska minoriteten som en homogen grupp, renskötare i norr, men avslutas 

med att förklara att enbart en av tio samer, av de tjugotusen som bor i Sverige, arbetar med 

renskötsel idag. Den bild som är representativ för det samiska folket i läroboken visar på hur en 

grupp människor i traditionella samiska kläder vandrar genom Stockholm med en ren i en 

demonstration för rätt till land och vatten. Bilden understryker den kamp som samerna har 

kämpat under århundraden men stärker även ”vi och dem”-tolkningar i texten.  

Den judiska minoritetens historia i Sverige behandlas, på en halv sida, i stycket ”Judarna har 

funnits i Sverige sedan 1600-talet”59. Här beskrivs hur de första judarna som kom till Sverige 

tvingades att döpas till protestanter för att bli medborgare. Vidare beskrivs det att förmögna 

judar fick invandra och bosätta sig i vissa städer där de ofta blev framgångsrika inom sina 

arbeten. Här följer information om de förmögna judiska ättlingars bidrag till svensk kulturell 

utveckling samt vidare ökade rättigheter för den judiska befolkningen i Sverige. Perioder av 

rasism och antisemitism beskrivs kort tillsammans med att sådana företeelser idag ofta beror på 

att man beskyller det judiska folket för Israels hårda politik mot sina grannländer. 

Avslutningsvis beskrivs gruppen som genomgående deltagande i religiösa företeelser, även de 

som inte anser sig leva riktigt renlärigt. Den judiska minoritetsgruppen i Sveriges framgångsrika 

bevarande av traditioner, språk och religion beskrivs mycket kort. De judiska församlingarnas 

sociala arbete med äldre och judiska flyktingar omnämns också kort i slutet av stycket. 

     Stycket beskriver den judiska minoritetsgruppen som en relativt homogen grupp som är 

framgångsrika, har bidragit mycket till det svenska samhället och är aktiva inom det religiösa 

livet. Bilden60 som kan anses representera den judiska minoritetsgruppen föreställer Nelly Sachs 

med en liten textruta som beskriver hennes flykt till Sverige från Berlin och avslutas med att 

nämna hennes nobelpris i litteratur. Detta understryker textens tendens att måla upp gruppen 

som homogen. Förtryck mot den judiska minoriteten omnämns väldigt kort i stycket och det 

fokuserar på politiska omständigheter i Israel. Texten om den judiska minoritetsgruppen är på 

många sätt tunnare än den om den samiska minoritetsgruppen och fokuserar mer på gruppens 

framgångar i Sverige, än Sverige, svenska statens och svenskarnas historiska förtryck mot 

gruppen.  

                                                        
59 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.486 
60 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.486 
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”Romerna förföljda i tusen år”61 är rubriken till stycket som behandlar den romska 

minoritetsgruppen i läroboken och omfattar lite mer än en sida. Stycket börjar med att förklara 

den romska minoritetsgruppens ursprung i norra Indien och Pakistan tillsammans med att 

beskriva förföljelser och att det länge inte ansågs vara ett brott att döda en rom. Vidare beskrivs 

hur de första romerna kom till Sverige under 1500-talet och hur den svenska staten och folket 

behandlade gruppen. Vidare invandring av romer från Finland och Östeuropa beskrivs 

tillsammans med information om de försörjningssätt som gruppen har kunnat använda sig utav 

utan rätten till att bli bofasta, som till exempel spåkvinna eller hästhandlare. Svenska statens 

förtryck mot gruppen beskrivs vidare med lagar, registrering, tvångssteriliseringar och stopp för 

invandring av romer. Sedan beskrivs en förändring i politiken där staten inte längre ser gruppen 

som ett hot utan vill integrera dem i samhället. Olika metoder för denna integration beskrivs, 

men man återkommer igen till vidare förtryck i dagens samhälle där den romska minoriteten 

beskrivs som i ett utanförskap med svårigheter och diskriminering. Avslutningsvis beskrivs den 

omtalade registreringen av romska släkten, inklusive barn, av polisen i Skåne tillsammans med 

att regeringen har en delegation som arbetar för romska rättigheter och med frågor rörande 

gruppen. 

     Stycket om den romska minoritetsgruppen beskriver gruppen som homogen och förtryckt. 

Här är förtryck och diskriminering ett genomgående tema. Likt stycket om samerna kan man 

tolka detta stycke som en historia om ”vi och dem”, där det svenska folket och den svenska 

staten har sedan gruppen kom till landet systematiskt motarbetat och diskriminerat dem. Bilden 

som representerar den romska minoritetsgruppen föreställer Katarina Taikon och har ett 

förklarande textstycke som visar på hennes kamp för den romska minoritetsgruppens 

rättigheter. Detta understryker det som stycket i helhet handlar om: den romska 

minoritetsgruppens historiska utanförskap och långa kamp mot förtrycket från den svenska 

staten. Det enda i stycket som visar på någon form av samarbete för att motverka utanförskapet 

är avslutningen som nämner Delegationen för romska frågor.  

Två minoritetsgrupper har inte fått en egen del i boken, det är tornedalingarna och 

sverigefinnarna. De omnämns i stycket ”Fem svenska minoritetsfolk”62 där lagar och rättigheter 

kring finskan och meänkieli beskrivs. En bild på Mikael Niemi beskriver hur han i sina böcker 

har skildrat Tornedalen och människorna där, men läroboken går inte själv djupare in i att 

beskriva gruppen. Detta är således för tunt att kunna göra någon vidare analys på.  

                                                        
61 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.486 
62 Almgren & Isaksson & Tallerud & Thorbjörnsson 2014. S.483 
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4.4 SOL 4000 Levande Historia 7-9 

SOL 4000 Levande Historia 7-9 är författad av Kaj Hildingsson och Lars Hildingsson för förlaget 

Natur & Kultur. Läroboken är totalt 429 sidor lång exklusive register.  På Natur & Kulturs 

hemsida beskrivs boken på följande sätt angående anpassning till styrdokumenten: ”SOL 4000 

Levande historia är anpassad till Lgr 11.”63  

Kunskapsstoffet i SOL 4000 Levande Historia 7-9 om de nationella minoriteterna är väldigt tunt. 

Romerna och judarna omnämns i samband med förintelsen, Svenskfinnar omnämns i den mån 

att läroboken informerar om att invandringen från Finland ökade efter andra världskriget. Detta 

är ett för tunt material för att kunna göra en vidare analys.64  

 

 

 

 

  

                                                        
63 Natur & Kultur 2015. 
64 Hildingson & Hildingson 2011. 
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5 Författarintervjuer 

Denna del i uppsatsen ägnas åt att redogöra för författarintervjuerna. Intervjuerna har formats 

utefter lärobokanalyserna vilket innebär att både frågor och upplägg ser olika ut från intervju till 

intervju. Gemensamt för alla intervjuerna är att jag har utgått från fem huvudfrågor, eller teman, 

som fungerar som basen i intervjuerna.  

5.1 Mattias Tordai författare till SO. S Historia Maxi 7-9 

Mattias Tordai är, utöver läroboksförfattare till SO. S Historia Maxi 7-9, gymnasielärare i historia 

och samhällskunskap. Tordai författade läroboken för förlaget Liber tillsammans med 

medförfattaren Elisabeth Ivansson och mentorn, faktagranskaren och ”bollplanket” Robert 

Sandberg. Ivansson och Tordai skrev större delen av vad som finns med i läroboken men 

Sandberg har författat ”... några kortare bitar i boken”. 65 

Tordai har författat ungefär halva läroboken, från 1700-talet och framåt. Han har arbetat 

framförallt med brödtexten och han har ”... försökt att skriva utifrån min erfarenhet av hur och 

vad elever förstår och hur och vad de inte förstår när de läser historieläromedel”. 

Tordai och Ivansson utgick i sitt författande av läroboken från läroplanen och ”... vad man på 

förlaget trodde att lärare vill ska finnas med i en bok. En slags tradition av vad som brukar vara 

med i historieläroböcker”. De medverkande aktörerna i författandet av läroboken diskuterade 

fram vad de ansåg borde finnas med i läroboken, rent tema mässigt, utan några större konflikter. 

Tordai anser att det svåra vid författandet var att hålla sidbegränsningarna och att det var svårt 

att skriva ”... kort som förlaget ville för att kunna förklara bra”. 

Tordai förklarar att under de tio år som gått sedan boken författades från början har innehållet 

uppdaterats och stycken har både lagts till och tagits bort. Detta har gjorts på grund av att lärare 

har kommit med önskemål, eller för att författarna ansett att det har saknats innehåll. 

När jag frågar Tordai hur diskussionen gick till kring de nationella minoriteterna vid 

författandet av läroboken svarar han ”Det pratade vi inte om alls, vad jag kan minnas.”66. Vidare 

förklarar han att begreppet nationella minoriteter inte tagits upp över huvud taget, men att 

läroboken innehåller en del om ”... tattare, men jag vet inte om de räknas som en nationell 

minoritet.”67. Vidare säger Tordai att han hade för sig att det fanns en del om den samiska 

minoritetsgruppen i läromedlet men det visade sig att det inte alls fanns det. Tordai beskriver 

att den judiska minoritetsgruppen har tagits upp på olika ställen i boken, men inte i någon direkt 

                                                        
65 Tordai Mattias 2015-02-20  
66 Tordai Mattias 2015-02-20 
67 Tordai Mattias 2015-02-20 
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svensk kontext.  Avslutningsvis förklarar Tordai, i sitt svar på denna fråga, återigen att 

begreppet nationella minoriteter inte tagits upp, men att ”... i den mån de kom med, gjorde de det 

i alla fall”. 

När jag frågar Tordai om han kan anse att läroboken kan anses anpassad utefter de kunskapsmål 

som presenteras i Lgr11 angående de nationella minoriteterna svarar han att boken inte är ”... 

anpassad för att kunna uppnå alla målen helt säkert”. Vidare utvecklar han sitt svar att han anser 

att läroboken enbart är ett medel som läraren och eleverna använder för att uppnå 

kunskapsmålen i Lgr11, och att även om den hade tagit upp precis alla mål finns det ingen 

garanti för att läraren skulle låta eleverna att läsa alla sidor i den. Tordai förtydligar med att 

förklara att han tycker att det är viktigt att en lärobok inte direkt går emot läroplanen i den mån 

att den går emot principer om ”... demokrati, källkritik och människosyn”. Han anser att en 

lärobok inte måste omfatta alla de innehållsdetaljer som tillkommit på senare tid i kursplanen.  

Min sista fråga som jag ställer till Tordai handlar om upplägget i boken. 

     Här svara Tordai att ”... det mesta som har hänt i världshistorien, finns inte med i boken”. 

Vidare förklarar Tordai att den största delen av kunskapsstoffet har valts ut utifrån en slags 

läromedelstradition eller kanon, vad som marknaden förväntar sig finnas med i en lärobok. 

Tordai förklarar att vid författandet har de utgått ifrån denna kanon men att både författare och 

förlagets redaktörer fick inflika med egna delar utefter deras egna ambitioner, men att de aldrig 

funderat kring de nationella minoritetsgruppernas utrymme i läroboken. 

Tordai förklarar att eftersom att de nationella minoriteterna inte direkt togs upp i någon 

diskussion kan man inte säga att författarna eller förlaget aktivt har valt bort kunskapsstoff om 

dem, utan att ”... man kan säga att vi glömde det i så fall”. Vidare förklarar han att urvalet i boken 

inte kan ta upp allt i världshistorien utan att de utgick ifrån läroplanen, men framförallt den 

lärobokstradition som han nämnt tidigare och vad författarna tror att lärare förväntar sig ska 

finnas med. Han förklarar även att boken inte fick bli hur tjock som helst och att på så vis har de 

varit tvungna att smalna av sitt urval. Tordai säger även att han ”... har styrts av vad som, jag har 

tyckt mig kunna skriva om på ett sätt som eleverna förstår. Det är absolut inte så att jag 

funderade kring de nationella minoriteterna och att jag kom fram till att det inte skulle gå att 

skriva om dem på ett vettigt sätt för eleverna.” 

5.2 Hans Thorbjörnsson författare till Prio Historia 

Hans Thorbjörnsson arbetar som läromedelsförfattare och har varit med och författat ungefär 

150 läroböcker på tre olika förlag. Thorbjörnsson har tillsammans med medförfattarna Bengt 

Almgren, David Isaksson, Berndt Tallerud samt redaktören Ingela Bengtsson författat läroboken 

Prio Historia för förlaget Sanoma Utbildning.  
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Thorbjörnsson anser att hans roll i författandet av läroboken har varit ”… att skriva en historia 

med korrekta uppgifter och ett stoff som kan intressera eleverna”. Han förklarar vidare hur 

antalet medförfattare har förändrats under tiden sedan de började författa första upplagan. 

Denna förändring har berott på både åldersavgångar och avhopp, samt att man har hittat nya 

medförfattare för att fylla det tomrum som skapats när andra har lämnat. Han förklarar 

författandeprocessen som en lång process med mycket arbete, där författarna i de tidigare 

upplagorna arbetat nära varandra och hjälpt till med att granska varandras texter. I de senare 

upplagorna har dock detta samarbete försvunnit och författarna har arbetat väldigt separat med 

olika inriktningar, teman och delar i läroboken. Royaltyfördelningen ser Thorbjörnsson som den 

stora anledningen till denna förändring i arbetet. Han förklarar processen i de senare 

upplagorna som en uppdelning där ”Jag hade alltså kapitel som jag tog ansvar för då, och skrev. 

Och min kollega hade sina kapitel”. Vidare förklarar Thorbjörnsson att detta inte är det optimala 

tillvägagångsättet vid författandet av läroböcker utan att en närmare och hjälpsammare 

arbetsfördelning är att föredra.68 

Thorbjörnsson menar att på senare tid lägger redaktionen sig i allt mer eller ”… väl mycket” i vid 

författandet av läroboken. Han förklarar att redaktionen både la till, skrev om och tog bort texter 

ur läroboken och på så vis la sig i författarnas författandeprocess. Thorbjörnsson menar även att 

det är läroboksförfattarna som ska ansvara för innehållet, medan förlagets redaktion ska 

fungera som hjälp för författarna. Vidare förklarar han att han själv inte anser sig som ”… 

oerhört mycket skickligare” än redaktörerna på detta, men att ansvaret för innehållet ska ligga 

på författarna.  

När jag frågar Thorbjörnsson hur fria händer författarna hade vid val av stoff, samt vilka 

utgångspunkter och begränsningar som författarna hade, förklarar han att vid vissa tillfällen har 

sidbegränsningar satt stopp för djupare kunskapsstoff inom vissa teman. Han säger dock att 

överlag stöks det inte bort mycket kunskapsstoff utan att de fick med det mesta de ville ha med i 

läroboken. Att de har haft lite begränsningar sidomässigt anser Thorbjörnsson är förklaringen 

till varför Prio Historia är så mycket, sidomässigt, större än andra läroböcker i historia på 

marknaden.  

      Thorbjörnsson förklarar att utgångspunkten för läroboken har varit läroplanen och att han 

anser att man som läromedelsförfattare ska anpassa utrymmet i läroboken utefter var 

tyngdpunkterna i läroplanen är. Detta innebär även att det som omnämns i läroplanen ska 

behandlas i läroboken. Thorbjörnsson menar att upplagorna har förändrats i takt med hur 

                                                        
68 Thorbjörnsson Hans 2015-03-09 
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läroplanernas kunskapskrav har förändrats, och att kursplanen har varit det som begränsat hur 

brett man kan behandla ett tema. 

När jag frågar Thorbjörnsson om hur diskussionen om de nationella minoriteterna gick till vid 

författandet av läroboken förklarar han att den delen blev tilldelad honom. Diskussionen kring 

vilket utrymme de skulle få var inte omfattande utan det var en självklarhet, då läroplanen tar 

upp det, att dem skulle få utrymme i läroboken. Dock menar Thorbjörnsson att eftersom att ”… 

man såg romer, judar och samer som mer utsatta” fick de en större del i läroboken. 

Thorbjörnsson som själv författat svenskaläroböcker menar att både tornedalingar och 

svenskfinnar får mer utrymme där då språket har varit det som, historiskt sett, varit den aspekt 

som försvårat deras förhållanden, men att deras förhållanden i samhället aldrig var lika svår 

som för de tidigare nämnda grupperna.   

Vid min fråga om Thorbjörnsson anser att läroboken kan anses vara anpassad till de 

kunskapsmål som formulerats i det centrala innehållet om de nationella minoriteterna svarar 

han ”ja, absolut det tycker jag”. Han förklarar att även om vissa delar av texterna som han skrivit 

om de nationella minoriteterna inte kom med, är han nöjd med det som kom med i läroboken. 

Vidare berättar Thorbjörnsson om Gustav Fridolin som kommit till författarna på redaktionen 

och frågat om hur de skriver om ”Sveriges mörka historia”. Thorbjörnsson förklarar att i 

historien om de nationella minoriteterna i Sverige finns det en mörk sida som han har försökt att 

få med på olika ställen i boken. Avslutningsvis utvecklar han sitt svar på frågan med att förklara 

att han vet vilken konkurrens det finns på läromedelsmarknaden, och utifrån det är han nöjd 

med det innehåll som fick plats om de nationella minoritetsgrupperna i läroboken.  

Den sista frågan jag ställer Thorbjörnsson syftar till lärobokens upplägg gällande de nationella 

minoritetsgruppernas utrymme. 

     Thorbjörnsson svarar på denna fråga med att återgå till vad vi talade om innan, att de två 

nationella minoritetsgrupperna inte har fått var sin del i läroboken är de två som varit minst i 

åsidosatta historiskt sett i det svenska samhället. Vidare hänvisar han vidare till 

svenskaläroboken han författat för att förklara varför de grupperna har fått mindre plats i Prio 

Historia. Han menar att historia om både svenskfinnar och tornedalingarna presenteras mer 

omfattande där. ”För mig blev det alltså så att jag tog upp det i läroboken i svenska istället”. 

Avslutningsvis förklarar han att han inte kan se att den finskspråkiga minoriteten har haft det 

lika tufft som romerna, judarna och samerna i Sverige och det är anledningen till varför de får 

mindre utrymme i läroboken. 
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5.3 Rolf Uppström och Hans Olofsson författare till Utkik Historia 7-9 

Hans Olofsson är doktorand i historiedidaktik och har tidigare arbetat länge som 

högstadielärare. Rolf Uppström har länge arbetat som mellanstadielärare, men arbetar nu som 

högstadielärare. Tillsammans med Erik Nilsson har Olofsson och Uppström författat läroboken 

Utkik Historia 7-9 för förlaget Gleerups. 

Olofsson anser att hans roll i författandet av läroboken har varit att göra urval i vad man ska 

skriva, hur man ska skriva och vilka perspektiv man ska skriva utifrån tillsammans med att 

arbeta fram material till läroboken. Olofsson poängterar att det har varit stor tyngdpunkt på att 

”… anpassa materialet så att det fungerar i undervisningen”69 då en lärobok först och främst är 

ett medel för undervisning. 70 Uppström förklarar att eftersom att de arbetat ihop länge med 

författande av läroböcker, har de alla haft en likvärdig roll i författarprocessen. Vidare förklarar 

han att författarna har författat vars en del i läroboken. I processen har de samarbetat med 

granskning av varandras texter och hjälpts åt om något problem uppstått.71 

Olofsson omnämner redaktören samt andra aktörer på förlaget inom marknadsföring som har 

varit med i samarbetet runt läroboken. Uppström menar att redaktören har hjälpt författarlaget 

att ”… dra åt samma håll”72. Vidare förklarar att samarbete angående vilka bilder och var de ska 

vara har förts med en bildredaktör. Utöver dem lyfter Olofsson fram referenslärare som har läst 

och i några fall prövat deras texter i undervisning. Tillsammans med språkgrandskare och 

referenslärarnas samarbete med författarna har alltså texten i läroboken växt fram. Olofsson 

förtydligar med att förklara att referenslärarnas respons, samt marknadens, lärarnas, 

förväntningar på vad läroboken ska innehålla är viktiga aspekter för förlaget vid framtagandet 

av en lärobok. Texterna som författarna tar fram till boken måste alltså vara anpassade till 

marknadens förväntningar. Olofsson som själv säger att förändringar i läromedel är något han 

gärna vill se förklarar vidare ”… man kan inte göra en helt revolutionerande lärobok, den blir 

inte såld. Utan vill man förändra […], är man lite mer av en reformator, man går långsamt fram 

och lyssnar på den praxisen på skolorna”73. Vidare förklarar Olofsson att läroboken Utkik 

Historia 7-9 är en bearbetning av en tidigare lärobok, Punkt SO, och att delar av material från den 

har blivit direkt överfört till Utkik Historia 7-9. 

Angående om hur fria händer författarna haft vid författandet av läroboken förklarar Olofsson 

att han har haft fri händer i urval av material och teman, men ibland har han stött på motstånd 

                                                        
69 Olofsson Hans 2015-02-24 
70 Olofsson Hans 2015-02-24 
71 Uppström Rolf 2015-03-03 
72 Uppström Rolf 2015-03-03 
73 Olofsson Hans 2015-02-24 
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från ”… sina medförfattare, från redaktörer och från de marknadsmässiga aspekterna”74. Vidare 

förklarar Olofsson att efter hand som han arbetat med författandet av läroboken lärde han sig de 

här motståndsfaktorerna och kanske begränsade sig på förhand. Olofsson menar att motståndet 

har kunnat fungera som ett sätt att förändra texterna och ”… ge dem den röst som ryms”75. 

Olofsson förklarar att det stora problemet är att läroplanen är innehållsmässigt väldigt 

omfattande, och författarna försöker täcka så stor del som möjligt i innehållet vilket leder till, på 

grund av yttre faktorer, att det blir ett begränsat textutrymme. Olofsson menar att den verkliga 

ramen för bokens textmaterial är sidbegränsningarna, men han anser att sidantalet i läroboken 

kan anses vara väl anpassat för undervisningssyfte, ”… hur mycket text kan en elev förväntas 

läsa? […] Och den blir inte såld boken, om den är för tjock heller”76. Uppström såg lärobokens 

längd som den centrala begränsningen i författandeprocessen. Vidare förklarar han att 

författarna gemensamt har diskuterat fram utformningen av boken sidmässigt och 

innehållsmässigt utefter Lgr11 och den tidigare läroboken Punkt SO.77 

När jag frågar hur diskussionen kring de nationella minoritetsgrupperna gick till vid författandet 

av boken förklarar Olofsson att Punkt SO inte hade något vidare material gällande de nationella 

minoritetsgrupperna utan att det som finns med i Utkik Historia 7-9 är nyskrivet material. 

Uppström menar att i Punkt SO fanns det inget utrymme för en liknande del som det finns i Utkik 

Historia 7-9 då sidbegräsningarna de förhöll sig till förhindrade det. I och med detta påbörjades 

planeringen av ett avsnitt om samerna tidigt i författandeprocessen av Utkik Historia 7-9. Vidare 

förklarar han att vid författandet av boken skedde en kapitelfördelning mellan författarna, och 

kapitlet som hanterar de nationella minoriteterna tilldelades Uppström. Olofsson säger att det 

finns olika aspekter i kapitlet om samerna, och förklarar vidare att idag är en lärobok inte längre 

en oföränderlig bok utan med hjälp av digitala material kan vidare kunskapsstoff knytas till 

materialet i läroboken. Olofsson anser att kapitlet om samerna är välutformat utefter 

kunskapsmålet i Lgr11 som syftar till samerna, men är väl medveten om att det saknas material 

om de resterande nationella minoriteterna samt hur de antogs som nationella minoriteter i 

Sverige. ”Det här är ju naturligtvis någonting som man borde ha fått med”78. Vidare förklarar 

Olofsson att materialet om samerna med fördel kan användas av lärare för att vidare arbeta med 

material som kan kopplas till kunskapsmålet79. Uppström förklarar att det hade kunnat läggas 

till delar om de andra nationella minoriteterna, men att i sådant fall hade de varit tvungna att 

stryka något annat i läroboken. Uppström menar att denna del i läroboken är ett exempel på hur 

                                                        
74 Olofsson Hans 2015-02-24 
75 Olofsson Hans 2015-02-24 
76 Olofsson Hans 2015-02-24 
77 Uppström Rolf 2015-03-03 
78 Olofsson Hans 2015-02-24 
79 Olofsson Hans 2015-02-24 
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historia kan skrivas om en minoritetsgrupp, och att det är upp till de som använder boken att 

producera sådant material som man kan använda sig av i undervisning om de övriga nationella 

minoriteterna.80 

Angående om läroboken kan anses anpassad till kunskapsmålen i Lgr11 om de nationella 

minoriteterna svarar Olofsson att den inte är fullständig men att den kan användas som en 

ingång att arbeta med de nationella minoriteterna i undervisningen. ”Den (läroboken) uppfyller 

kursplanens krav så till vida att den visar på ett av minoritetsfolkens situation”81. Uppström 

förklarar att man hade kunnat ha med mer om de nationella minoritetsgrupperna men att om 

man jämför med tidigare läroböcker har de fått med rätt så mycket. 

Den sista frågan jag ställer läroboksförfattarna Hans Olofsson och Rolf Uppström syftar till 

lärobokens upplägg angående de nationella minoritetsgrupperna. 

      Olofsson förklarar att delen om samerna ger en dimension som de andra nationella 

minoritetsgrupperna inte ger, alltså en diskussion om ett urfolk82. Olofsson förklarar vidare att 

delen om samerna ger en tidsaspekt där dåtid, nutid och framtid tas upp, vilket han anser kan 

vara mer problematiskt att författa om gällande de andra nationella minoriteterna ”… beroende 

på hur man lägger upp det, men när det gäller samerna blir det väldigt tydligt”83. Olofsson har 

inte något mer att säga om detta utan lämnar över denna fråga till Uppström som författat just 

denna del. 84 

    Uppström förklarar att de valde att arbeta fram material om samerna då det är den nationella 

minoritetsgrupp som haft den längsta historien i Sverige. Vidare förklarar han att samernas 

historia har gått parallellt med den svenska historien vilket är en intressant dimension att arbeta 

med. Vidare förklarar Uppström att om det inte finns redan nu, så kommer det snart att finnas 

kompletterande material bland det digitala materialet till läroboken. Han förklarar vidare att 

förlaget anser att delar av material, som Uppström själv hade velat ha i boken, ska publiceras 

digitalt då förlaget vill ”… stå med benen i båda världar”85. 

Olofsson avlutar intervjun med att återigen förklara komplexiteten med marknadsaspekten vid 

författandet av en lärobok; marknadens påverkan på innehåll i läroböcker, samt hur trög 

marknaden är gällande förändringar i läroböcker. ”Det är lärarnas efterfrågan som styr vad som 

kommer ut ifrån förlagen”86.   

                                                        
80 Uppström Rolf 2015-03-03 
81 Olofsson Hans 2015-02-24 
82 Olofsson Hans 2015-02-24 
83 Olofsson Hans 2015-02-24 
84 Olofsson Hans 2015-02-24 
85 Uppström Rolf 2015-03-03 
86 Olofsson Hans 2015-02-24 
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5.4 Kaj Hildingson författare till SOL4000 Levande Historia 7-9 

Kaj Hildingson är läromedelsförfattare som tillsammans med, sin nu bortgångne far, Lars 

Hildingson har författat läroboken SOL 4000 Levande Historia 7-9 för förlaget Natur & Kultur.  

Hildingson börjar med att förklara att det inte står något om de nationella minoriteterna i SOL 

4000 Levande Historia på grund ut av att när han arbetade fram materialet för den anpassade 

upplagan fanns den punkten som nu finns i det centrala innehållet för historia i samhällsdelen i 

läroplanen. När ändringen i läroplanen sedan kom var det för sent att ”… ändra planeringen”. På 

så vis ligger kapitlet om de nationella minoritetsgrupperna i SOL 4000s samhällslärobok, då 

författandet utgick från hur ”förhandsbeskedet” av hur Lgr11 skulle se ut. 87 

Kaj Hildingson har ensam arbetat med materialet i uppdateringen av läroboken, men delar av 

material som Lars Hildingson bidragit med tidigare ligger fortfarande kvar i böckerna. Kaj 

Hildingson förklarar vidare att han har haft ett samarbete med förlagets redaktör vid 

formatering och granskning av materialet till läroboken. Han menar att samarbetet till viss mån 

har påverkat upplägget i materialet, men att samarbetet med redaktören inte har påverkat 

kunskapsstoffet på ett negativt sätt utan att de diskuterade fram rätt riktningar. 

Kaj Hildingson förklarar att ungefär var tionde år görs det en komplett uppdatering av 

läroboken. Denna process påbörjas med att han lägger fram en skiss i ett möte med förlagschef 

som har möjlighet till synpunkter. Han förtydligar med att säga att det ”… inte är några diktat 

från förlaget att detta måste du ta med, eller detta ska inte tas med” utan att detta fungerar som 

ett samarbete.  

Kaj Hildingson förklarar att utgångspunkten till läroboken har varit Lgr11, men då i den form 

som vi tidigare nämnt. Lgr11 är så omfattande, menar Hildingsson, att det har varit svårt att få 

med allt. På grund av detta ligger en del fördjupningsmaterial i lärarhandledningen som hör till 

läroboken. Vidare förklarar Kaj Hildingson att tidigare när hans far, Lars Hildingson, författade 

läromedel fanns det inga sidbegränsningar utan att författaren presenterade ett färdigt material 

som sedan antogs som lärobok. Idag, förklarar Kaj Hildingson, att förlaget beräknar en 

ekonomisk kalkyl som bestämmer sidbegränsningarna som läromedelsförfattaren får förhålla 

sig till. 

När jag frågar Kaj Hildingson om hur diskussionen om de nationella minoriteterna gick till vid 

författandet av läroboken svarar han att det ”… det var ju mycket enkelt. Det står ju där i Lgr11 

att vi har, ju, fem nationella minoritetsgrupper och man ska ju presentera dem”. Vidare förklarar 

Kaj Hildingson att de hade en ”granskare” från varje nationell minoritetsgrupp som tittade på 

                                                        
87 Hildingson Kaj 2015-03-11 
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det färdiga materialet, som vi hittar i samhällsläroboken SOL 4000 Samhälle Idag 8, och kunde 

komma med synpunkter. 

Vid frågan om lärobokens anpassning till kunskapsmålen till Lgr11 svarar Kaj Hildingson ”ja det 

anser jag att den är” med förklaringen att de inte hann ändra planeringen så att materialet om de 

nationella minoriteterna kom med i historieläroboken. Men han förklarar att för att kunna 

arbeta med de här kunskapsmålen förutsätts det att man har samhällsläroboken som ett 

komplement till historieläroboken. 
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6 Resultat 

6.1 Resultat av läroboksanalyser 

Resultatet av läroboksanalyserna kommer här att framställas utefter mina två första 

frågeställningar som har fokus på historieläroböcker.  

Mina läroboksanalyser visar att historieläroböcker för grundskolans senare år har varierande 

kunskapsstoff gällande de nationella minoritetsgrupperna. Utav de fyra läroböcker jag 

analyserat har jag funnit kunskapsstoff om de nationella minoriteterna i ett svenskt perspektiv i 

tre läroböcker. Nedan följer resultatet av mina fyra läroboksanalyser. 

6.1.1 Historia Maxi 7-9 

Historia Maxi 7-9, författad av Mattias Tordai och Elisabeth Ivansson för förlaget Liber, 

innehåller väldigt lite material om de nationella minoriteterna. Min analys av boken visar att 

författarna har utelämnat mycket av det som läroplanen förutsätter om de nationella 

minoritetsgrupperna. Att samerna, sverigefinnar och tornedalingarna inte omnämns alls är klart 

under all kritik. Den judiska minoritetsgruppen är förvisso genomgående omnämnda i ett globalt 

perspektiv, där judarnas del i många världshistoriska händelser lyfts fram, men när man ser på 

gruppen i ett svenskt perspektiv är innehållet ytterst tunt. Den romska minoritetsgruppen 

omnämns på en halv sida tillsammans med andra ”utstötta människor”88, men utelämnar mycket 

om gruppens historia i Sverige. Därmed kan läroboken enbart begränsat bidra till uppfyllandet 

av kursplanens kunskapsmål gällande de nationella minoritetsgruppernas historia 

6.1.2 Utkik Historia 7-9 

Utkik Historia 7-9, författad av Erik Nilsson, Hans Olofsson och Rolf Uppström för förlaget 

Gleerups, innehåller en del som specifikt är ägnad åt den samiska minoritetsgruppen. I delen 

behandlas många av de aspekter som kunskapsmålen i Lgr11 om de nationella minoriteterna 

fokuserar på. Läroboken innehåller inget kunskapsstoff om de övriga nationella 

minoritetsgrupperna i ett svenskt perspektiv, utan när de omnämns är det i ett globalt 

perspektiv. De nationella minoritetsgruppernas språk omnämns i läroboken, vilket i sig är en 

grund för vidare undervisning om grupperna. 

Jag anser, i motsättning till förlagets åsikt89, att läroboken inte kan anses helt anpassad utefter 

Lgr11 då den enbart behandlar en av de fem nationella minoritetsgruppernas historia i Sverige. 

                                                        
88 Ivansson & Tordai 2014. S.316 
89 Gleerups 2015. 
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Dock ger läroboken en utgångspunkt för vidare undervisning om de nationella minoriteterna då 

den omnämner gruppernas språk. Delen om den samiska minoritetsgruppen kan figurera som 

en innehållsmall för läraren vid vidare framarbetning av material om de övriga nationella 

minoritetsgrupperna.   

Intressant att tillägga här är att år 2006 gjordes det en rapport90 av hur etisk tillhörighet 

framställs i läroböcker. Harald Runblom finner här att Punkt SO, som Utkik Historia 7-9 är en 

vidareutveckling på samt delar författare med, innehåller tunt material om de nationella 

minoriteterna. ”De svenska nationella minoriteterna behandlas dock inte och om kulturella 

effekter av invandringen till Sverige sägs intet.”91. Man kan alltså se en förändring mot läroboken 

Punkt SO som varit utgångspunkt för Utkik Historia 7-9. Utkik Historia 7-9 omnämner vissa, men 

inte alla, av de nationella minoriteterna, vilket är en förändring i en riktning mot vidare 

anpassning till läroplaner från Punkt SOs tunna material om de nationella minoriteterna. 

6.1.3 Prio Historia Stadiebok 

Prio Historia Stadiebok, författad av Bengt Almgren, David Isaksson, Berndt Tallerud och Hans 

Thorbjörnsson för förlaget Sanoma Utbildning, innehåller kunskapsstoff om de nationella 

minoritetsgrupperna i flera olika delar. Det är tydligt att författarna har arbetat med att anpassa 

boken till de kunskapsmål som presenteras i Lgr11. Materialet i läroboken behandlar alla 

nationella minoritetsgrupper, men har enbart ägnat specifika delar i läroboken till tre av dem. 

Svenskfinnarna och tornedalingarna får där med betydligt mindre utrymme i läroboken. 

Läroboken ger en god utgångspunkt i vidare undervisning om de nationella 

minoritetsgrupperna. Delarna som behandlar de romska, samiska och judiska 

minoritetsgrupperna är omfattande och jag hävdar att de är väl utformade utefter 

kunskapsmålen i Lgr11. Utifrån de tre delarna som är fokuserade på minoritetsgrupperna, 

tillsammans med materialet om tornedalingarna och Sverigefinnarna, får läraren förutsättningar 

och innehållsmallar för undervisning om dem trots att de inte behandlas i specifika delar i 

läroboken. Unikt för denna lärobok, utav de som jag analyserat, är att den tar upp och arbetar 

med de nationella minoritetsgrupperna i olika delar, olika perspektiv genomgående i läroboken. 

Jag hävdar att läroboken, i motsättning till förlagets beskrivning92, inte är helt anpassad utefter 

kunskapsmålen då läroboken inte ger något större utrymme till två av de nationella 

minoriteterna. Dock, som tidigare nämnt, anser jag att läroboken ger goda förutsättningar för 

läraren att utveckla undervisning om de nationella minoriteterna.  

                                                        
90 Runblom 2006. 
91 Runblom 2006. S.21 
92 Sanoma Utbildning 2015. 



31 
 

6.1.4 SOL 4000 Levande Historia 7-9 

SOL 4000 Levande Historia 7-9, författad av Kaj Hildingsson och Lars Hildingsson för förlaget 

Natur & Kultur, innehåller inget material som är ägnat åt de nationella minoritetsgrupperna i ett 

svenskt perspektiv. Romerna och judarna omnämns i samband med förintelsen. Svenskfinnar 

omnämns i den mån att läroboken informerar om att invandringen från Finland ökade efter 

andra världskriget. 

Jag hävdar att läroboken, i motsättning mot förlagets beskrivning93, inte är anpassad utefter 

kunskapsmålen i Lgr11 gällande de nationella minoritetsgrupperna då den inte har något 

kunskapsstoff ägnat åt grupperna i ett svenskt perspektiv.  

6.2 Sammanfattning resultat av läroboksanalyserna 

Man kan tydligt se att läroböckerna har ett varierande kunskapsstoff och språkbruk angående 

de nationella minoriteterna. Det som är gemensamt för alla läroböckerna är att de omnämner 

både romer och judar i samband med förintelsen och att ingen av dem har någon vidare 

information om tornedalingarna. Samerna är den grupp som får mest utrymme i läroböckerna 

om man enbart ser på kunskapsstoff i en svensk historisk kontext.  

Språkbruket varierar i böckerna samt ser olika ut för olika grupper. Till exempel kan man se att 

språkbruket kring samerna och romerna är fokuserat vid förtryck och diskriminering. Överlag, 

men inte i alla fall, kan språkbruket gällande de nationella minoriteterna ge upphov till ”vi och 

dem”-tolkningar, och man kan även urskilja tendenser i texterna som visar på hur grupperna är 

annorlunda.  

För att undervisningen ska kunna nå upp till de krav som Lgr11 ställer på undervisningen 

hävdar jag alltså att ingen av läroböckerna fungerar som självständiga medel för undervisning 

om de nationella minoriteterna. Ingen av läroböckerna ger ett tillräckligt kunskapsstoff om alla 

de nationella minoriteterna, då alla fallerar i information om tornedalingar. Prio Historia 

stadiebok är den enda av läroböckerna som ägnar specifika delar i läroboken till tre nationella 

minoritetsgrupper. Utelämnade är tornedalingarna och sverigefinnar men läroboken innehåller 

dock kunskapsstoff om dem. Prio Historia stadiebok kan alltså sägas vara den lärobok som bäst 

ansluter till Lgr11 av de fyra läroböckerna jag analyserat.  

                                                        
93 Natur & Kultur 2015. 
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6.3 Resultat författarintervjuer 

Resultatet av författarintervjuerna kommer här att framställas utefter mina två sista 

frågeställningar som har fokus på läroboksförfattarna, deras resonemang kring deras material 

och de faktorer som påverkat dem vid författandet av läroboken. 

Författarintervjuerna har givit olika perspektiv på de faktorer som påverkar vid författandet av 

en lärobok, samt en god insikt i författarnas resonemang kring materialet i deras läroböcker 

gällande de nationella minoritetsgrupperna. Nedan kommer intervjuresultatet presenteras 

utifrån var lärobok. 

6.3.1 Mattias Tordai författare till Historia Maxi 7-9 

Intervjun med Mattias Tordai lyfter fram några faktorer som kan påverka i författandet av 

läroböcker. Tordai lyfter fram en läromedelstradition, alltså att det finns förväntningar på vad 

som ska finnas med i en lärobok. Det innebär även att det material som förväntas finnas med blir 

konstant och svårt att ändra på. 

Samarbetet mellan förlagets redaktör och mellan författarparet är också en faktor som Tordai 

lyfter fram. Redaktören har fungerat som ett bollplank samt som en granskare. Redaktören har 

även lagt till rubriker och delar i texten. Författarna har alltså utöver sitt samarbete sinsemellan 

haft en mentor som varit med och format läroboken. 

Sidbegränsningar nämner Tordai som ett stort problem i författandet då det kräver ett smalt 

urval av kunskapsstoff. Tordai menar att de utgått från läroplanen vid författandet av boken, 

med de förväntningar som lärare har på läromedel i åtanke, därför har sådant som traditionellt 

sett har ansetts viktigt fått stort utrymme.   

När det gäller innehållet i boken gällande de nationella minoritetsgrupperna är Tordais 

förklaring att de medverkande aktörerna glömt bort att skriva om det. Denna glömska kring 

material som traditionellt inte har varit med i läroböcker kan vara både medveten eller 

omedveten anpassning till lärobokstraditionen. Tordai hävdar inte att läroboken kan anses 

anpassad utefter kunskapsmålen i Lgr11 gällande de nationella minoritetsgrupperna. 

6.3.2 Rolf Uppström och Hans Olofsson författare till Utkik Historia 7-9 

Intervjuerna med Rolf Uppström och Hans Olofsson är unik i den mån att det är den enda 

historieläroboken jag analyserat där två läromedelsförfattare blivit intervjuade. De lyfter fram 

olika perspektiv på de faktorer som påverkat författandeprocessen. 
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Samarbetet mellan författarna har varit genomgående gott där de hjälpts åt med problemlösning 

och planering av teman, stoff och utrymme. Redaktören har styrt arbetsprocessen tillsammans 

med den input de fått från referenslärare och språkgranskare. Författarlaget har alltså 

samarbetat tätt sinsemellan och tagit till sig åsikter från andra aktörer.  

De båda nämner de förväntningar som marknaden, lärarna, har på en lärobok som en styrande 

faktor i författarprocessen. Samtidigt menar de att de ekonomiska faktorerna också påverkar 

utformningen av läroboken. Här kommer sidbegräsningar och förlagets mål och riktlinjer in som 

direkt påverkande faktor i författandeprocessen. Vidare förklarar författarna att sådana 

begräsningar kan leda till att författarna begränsar sig på förhand för att producera en 

användbar text direkt.  

Författarna utgick från en äldre lärobok vid författandet av Utkik Historia 7-9. Vissa texter och 

upplägg bygger direkt på den äldre läroboken, Punkt SO. En klar skillnad från Punkt SO är att 

redan tidigt i författandet av Utkik Historia 7-9 planerades ett kapitel in om samerna. Detta 

kapitel anser författarna kunna fungera som en utgångspunkt för vidare arbete med de 

nationella minoriteterna. Författarna menar att de gärna sett delar om de övriga nationella 

minoritetsgrupperna i läroboken men att de då skulle ha fått stryka kunskapsstoff i andra delar. 

Vidare förklarar författarna möjligheterna att lägga till fördjupande material i den digitala delen 

av läroboken för att komplettera där läroboken inte är tillräcklig.  

Anledningen att enbart samerna fått en del i läroboken är att samernas historia är den som gått 

längst parallellt med den svenska historien, och att delen om samerna kan fungera som en 

utgångspunkt vid skapandet av material kring de övriga nationella minoriteterna på skolorna. 

Författarna lägger alltså ett stort ansvar på lärarna som använder läroboken i sin undervisning. 

Författarna anser att läroboken är anpassad till kunskapsmålen i Lgr11 om de nationella 

minoriteterna i den mån att en nationell minoritet behandlas i boken och att det avsnittet kan 

användas för vidare undervisning om de övriga nationella minoritetsgrupperna. 

6.3.3 Hans Thorbjörnsson författare till Prio Historia   

Fyra faktorer som påverkar författandeprocessen kan urskiljas ur intervjun med Hans 

Thorbjörnsson.  

Den första är att royaltyfördelningen mellan författarna kan uppstå som ett problem då det kan 

hindra närmre samarbete mellan medförfattarna. Thorbjörnsson själv har upplevt både ett nära 

samarbete och en mer distanserad arbetsform vid författandet av läroboken och menar att 

samarbete mellan medförfattarna är att föredra.  
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Den andra faktorn som Thorbjörnsson tar upp som problematisk vid författandet av läroboken 

är också en förändring till det sämre på senare tid, det vill säga att förlagsredaktörerna har mer 

att säga till om angående kunskapsstoff och texter. Det förflyttar ansvaret från 

läroboksförfattaren till förlaget som kan ha vilt skilda uppfattningar om vad som bör och ska 

vara med i en lärobok. 

Thorbjörnsson omnämner, den tredje faktorn, sidbegränsningar som en mindre påverkande 

faktor, men fortfarande en faktor som påverkar den färdiga läroboken. Flertalet gånger under 

intervjun omnämner Thorbjörnsson att delar av texter han har skrivit, i vissa fall om de 

nationella minoritetsgrupperna, inte har kommit med i sin helhet. På så vis påverkar 

sidbegränsningarna det publicerade materialet på ett sätt som författarna inte kan påverka. 

Dock kan man se, med hjälp av både intervjun och lärobokanalysen, att eftersom 

sidbegränsningarna inte var så stränga vid författandet av Prio Historia kunde författarna gå 

utanför vad som kan anses som en lärobokstradition och fånga upp större delar av det 

kunskapsmål som omnämns i Lgr11 angående de nationella minoritetsgrupperna. 

Läroplanen är den fjärde faktorn som går att fånga upp i intervjun med Thorbjörnsson. Han 

omnämner läroplanen som den grund som läroboken formas efter och på så vis tas relevanta 

kunskapsområden upp. I vissa fall kan läroplanen även stå som en begränsning för författarna 

då den bestämmer var tyngdpunkten i läroboken ska ligga. Denna tyngdpunkt kan leda till att 

andra områden, även om de omnämns i läroplanen, inte får det utrymme som de kanske hade 

behövt.  

Thorbjörnsson arbetade ensamt med materialet om de nationella minoriteterna i ett svenskt 

perspektiv, alltså med materialet som kan anses anpassat till kunskapsmålen i Lgr11 om de 

nationella minoriteterna. Diskussionerna kring materialet som togs fram var inte direkt 

omfattande vilket kan bero på den bristande samarbetsandan i författarlaget. Förövrigt är 

Thorbjörnsson nöjd med det materialet om de nationella minoriteterna trots att det inte finns 

något större utrymme för två av dem i läroboken. Thorbjörnssons argument om varför 

tornedalingar och svenskfinnar inte har vars en del i läroboken grundar han på att de inte varit 

lika utsatta som de andra nationella minoritetsgrupperna. Att kunskapsstoff presenterats i den 

motsvarande svenskaläroboken är inget jag kan bekräfta eller diskutera vidare om. 

6.3.4 Kaj Hildingson författare till SOL 4000 Levande Historia 7-9 

Det går att urskilja några exempel på faktorer som påverkat författandet av läroboken SOL 4000 

Levande Historia 7-9 ur intervjun med Kaj Hildingson.  
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Hildingson var ensam författare vid uppdateringen av materialet till utgåvan som anpassats till 

Lgr11. Samarbeten med både redaktör och avdelningschef har förvisso förekommit, men inget 

djupare samarbete, författarmässigt, i materialinhämtning och utformning har förekommit 

vilket kan ha påverkat författarprocessen. 

Att ta del av ett ”förhandsbesked”94 om hur Lgr11 skulle se ut påverkade utformningen av 

läroboken i den mån att allt material om de nationella minoriteterna lades i samhällsläroboken 

istället för historieläroboken. Läroboken SOL 4000 Samhälle idag 8 har jag inte tagit del av 

eftersom jag endast har analyserat historieläroböcker, och därför kan jag inte analysera eller 

diskutera materialet i läroboken.  

Hildingson förklarar i intervjun hur sidbegräsningar påverkar författandet av en lärobok. Att få 

ett begränsat antal sidor att förhålla sig till vid författandet av läroboken förhindrar 

fördjupningar i kunskapsstoffet vilket gör elevmaterialets kunskapsstoff mer ytligt, medan 

fördjupningsdelarna förpassas till lärarhandledningar.  

Unikt för denna författarprocess har varit att författaren har samarbetat med ”granskare”95 från 

de nationella minoritetsgrupperna vid arbetet med materialet om de nationella 

minoritetsgrupperna. Dock är resultatet av detta samarbete svårt att uppskatta när jag 

analyserar historieläroboken, då materialet inte är med i den. 

Hildingson är nöjd med materialet om de nationella minoriteterna trots att det inte finns med i 

historieläroboken. Materialet som han talar om har jag inte tagit del av då jag analyserat 

historieläroböcker. 

6.4 Sammanfattning resultat av författarintervjuerna 

Läromedelsförfattarna har olika resonemang kring sitt material om de nationella 

minoritetsgrupperna i sina läroböcker. Trots att alla läromedel har, enligt mig, klara brister 

gällande material om de nationella minoritetsgrupperna är författarna, med undantag för 

Mattias Tordai, nöjda med sitt innehåll och anser på ett eller annat sätt att läroboken är 

anpassad utefter läroplanen. Jag hävdar att i de fall där materialet förutsätter användandet av 

andra läroböcker som komplement väger det inte upp för den innehållsmässiga otillräckligheten 

av kunskapsstoff om de nationella minoritetsgrupperna i historieläroböckerna. Det förutsätter 

att lärarna innehar fler delar av förlagets läroböcker för grundskolans senare år vilket inte är en 

förutsättning alla lärare har.  

                                                        
94 Hildingson Kaj 2015-03-11 
95 Hildingson Kaj 2015-03-11 
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Olika anledningar till att materialet varit tunt om vissa grupper i läroböckerna har presenterats 

av författarna. Att grupper har en längre gemensam historia med den svenska, eller en historia 

mer präglad av utsatthet, är anledningar för att grupperna ska få utrymme i läroboken. Medan 

avsaknad av historiskt förtryck, planeringsmissar, argument för att stoff om en grupp fungerar 

som grund för lärarens arbete med de övriga grupperna, samt utrymmesbegränsningar och 

glömska, är anledningar till att grupperna inte fått utrymme i läroboken. 

De faktorer som påverkar författandeprocessen som författarna tar upp är väldigt intressanta 

både för att få en inblick i författandet av en lärobok som den komplexa process det är, men 

också i relation till hur läroböckernas utformning ser ut gällande de nationella minoriteterna. De 

påverkande faktorer som författarna förhåller sig till vid författandet av en lärobok är på olika 

sätt bidragande till det slutgiltiga resultatet som läroboken är.  

Jag har ordnat de påverkande faktorer som författarna omnämner i intervjuerna i sju kategorier. 

Alla faktorer har inte omnämnts av alla författare, inte heller har alla faktorer påverkat 

författandeprocessen.  

Samarbete och planering 

Samarbetet mellan författarna i författarlaget är klart en påverkande faktor i författarprocessen. 

Ett gott samarbete där författarna hjälps åt att granska texter, diskutera fram teman och upplägg 

kan klart ses som en fördel i författandet av en lärobok. Dock är samarbetet inte direkt 

avgörande för om läroboken lyckas anpassas utefter kunskapsmålen i läroplanen. Den 

gemensamma planeringen av arbetet formar den kommande arbetsprocessen och författarna 

arbetar med de delar som de tilldelats och i vissa fall bidrar detta till distans mellan författarna i 

författarlaget. 

Marknaden 

Likt andra branscher påverkar efterfrågan hur utbudet utformas. Även böckernas utformning 

och storlek, samt antal bilder bestäms utefter marknadsmässiga avvägningar vilket direkt 

påverkar utformandet av boken samt sätter yttre ramar för vad författarna har att förhålla sig 

till vid författandet.   

Förlagen och redaktörerna 

Denna faktor har flera dimensioner. Förlagen sätter marknadsmässiga ramar för utförandet, i 

vissa fall tillsammans med önskemål och synpunkter. Redaktörerna kan fungera som ledare för 

författarprojektet, bollplank för idéer och bidra med både granskning och tillägg av text. 

Redaktörens roll kan påverka författandeprocessen på olika sätt, både negativa och positiva, 

beroende på hur mycket, och på vilket sätt, redaktören styr och lägger sig i författarnas arbete. 
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Utrymme 

Sidantalet är något som författarna genomgående omnämner som en direkt påverkande faktor i 

författandeprocessen. Det är den ram som författarna får förhålla sig till vid planeringen av 

materialet, vilka delar som ska få plats och hur mycket plats var del ska få. Sidbegränsningarna 

som förlagen sätter påverkar hur djupgående kunskapsstoffet är och vilka områden i historien 

det behandlar.  

Tradition och förväntningar 

Historieläroböcker skrivs utefter en innehållstradition som är svår att bryta. Läroböckernas 

innehåll förändras inte på något revolutionerande vis vid ett nytt författande eller en 

uppdatering av en äldre lärobok då både marknaden, lärarna, och författarna utgår från en 

historielärobokskanon vid värderandet av innehållet. Lärarna förväntar sig ett visst innehåll, 

författarna utgår ifrån vad lärarna vill ha och velat ha tidigare. En historielärobok med helt nytt 

upplägg och stoff är därför inte åtråvärd och går inte att sälja. Även om författarna omarbetar 

materialet vid nya utgåvor är förändringen trög för att passa marknaden.  

Utgångspunkter 

Författarnas utgångspunkter vid författandet av läroboken har klart en inverkan på vad som 

finns med i läroboken. Äldre utgåvor eller läroböcker som utgångspunkt färgar den nya utgåvans 

upplägg och innehåll. Läroplanen är en utgångspunkt som varit gemensam för alla författarna 

som medverkat i intervjuerna. Eftersom att läroböckerna bör beröra alla kunskapsmål och att 

kunskapsmålen är både breda och omfattande, tillsammans med sidbegränsningar, bidrar till att 

det kunskapsstoff som finns med i läroböckerna saknar fördjupande aspekter. I ett av fallen 

utgick författaren ifrån en förhandsupplaga av läroplanen vilket resulterade i avsaknad av 

material som egentligen bör finnas i läroboken. Man kan tydligt se att utgångspunkten i 

författandeprocessen speglar resultatet. 
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7 Konklusion 

Man kan argumentera för att en historielärobok inte behöver ha ett helövertäckande historiskt 

innehåll utan att läraren har ett viktigt uppdrag i att använda boken som en utgångpunkt att 

arbeta vidare med teman och områden. Min ståndpunkt är dock att läroboken bör innehålla 

kunskapsstoff som fungerar som en god grund för att uppnå alla de kunskapsmål som 

läroplanen förutsätter i anknytning till historieämnet, och att lärarens roll är att använda sig av, 

samt utveckla undervisningen utifrån, detta kunskapsstoff. 

Mina två första frågeställningar som tidigare presenterats fokuserar på läroböckernas innehåll 

gällande de nationella minoriteterna samt anpassningen till Lgr11. Jag kommer nedan att 

kortfattat besvara dessa två frågeställningar utifrån mitt resultat av innehållsanalysen. 

Mina innehållsanalyser leder mig till slutsatsen att ingen av de fyra historieläroböckerna kan 

anses vara helt anpassade utefter kunskapsmålen i Lgr11 som förlagen själva anser att de är96, 

då ingen av dem behandlar alla de nationella minoritetsgrupperna på ett tillräckligt omfattande 

vis. De nationella minoritetsgrupperna får, i tre av läroböckerna, visst utrymme och man kan i 

vissa fall se att författarna har arbetat för att ge de nationella minoritetsgrupperna utrymme på 

olika sätt. Dock ger vissa av läroböckerna goda förutsättningar för undervisande lärare att 

arbeta vidare om de nationella minoriteterna med utgångspunkt i läroboken. Mattlarhade 

liknande resultat i sin studie 2011 vilket, tillsammans med resultatet i denna studie, visar på 

lärobokstraditionens påverkan och trögheten i innehållsmässiga förändringar i 

historieläroböcker.97 

Mina två sista frågeställningar som fokuserar på läroboksförfattarnas resonemang och de 

faktorer som påverkat författandeprocessen. Nedan kommer jag att kortfattat besvara dessa 

frågeställningar utifrån resultatet av författarintervjuerna.  

Författarintervjuerna har klart gett mig en inblick i författandeprocessen och de faktorer som 

påverkar författarna vid författandet av en lärobok. Lärares förväntningar, förlagens 

marknadsmässiga ramar, författarnas samarbete med olika aktörer samt utgångspunkt i 

läroplanen är gemensamt i alla författarnas perspektiv på påverkande faktorer. Hur mycket var 

faktor påverkar den färdiga läroboken är svårt att avgöra, men man kan tydligt se att den 

lärobok som inte hade speciellt stränga sidbegränsningar också hade mest kunskapsstoff om de 

nationella minoritetsgrupperna. Sedan är det svårt att värdera hur åtråvärd den boken är 

jämfört med de andra på marknaden.  

                                                        
96 Liber 2015. Gleerups 2015. Sanoma Utbildning 2015. Natur & Kultur 2015. 
97 Mattlar 2011. 
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Författarnas resonemang kring sitt material om de nationella minoriteterna visar på att de, i de 

flesta fallen, arbetat med att behandla gruppernas historia på olika sätt. Här spelar många av de 

tidigare nämnda faktorer in och påverkar hur materialet gällande de nationella 

minoritetsgrupperna blir i den färdiga läroboken. Tydligt är dock att, många av, 

läromedelsförfattarna inte ser läroboken som en fast utgångspunkt för lärarna utan att lärarna 

själva får bearbeta, vidareutveckla och anpassa materialet i läroböckerna om de nationella 

minoritetsgrupperna för att kunna skapa en undervisnings som är anpassad till kunskapsmålen i 

läroplanen.  

Långströms studie från 1997 påpekade lärobokstraditionens inverkan på författarna. Den då 

rådande koncensus över hur upplägg, format, omfattning och innehåll en lärobok ska innehålla 

grundade sig, menar Långström, i tidigare läroböckers utformning. 98  Även om innehållet har 

moderniserats och anpassats till viss mån utefter den nya läroplanen kan jag se i min studie, likt 

Långström, att historielärobokstraditionen har en inverkan på hur författarna arbetar fram 

material och gör beslut i författandeprocessen. Historielärobokstraditionens påverkan kan vara 

medveten eller omedveten hos författarna, men den är oavsett närvarande än idag.  

Efter att ha studerat påverkande faktorer vid författandeprocessen av läroböcker hävdar jag att 

lärobokstraditionen bör luckras upp. Förlagen bör satsa ännu mer på anpassning och lärare bör 

tar större ansvar i att begära nytt, och mer anpassat, material för att läroböckerna ska kunna 

moderniseras och användas till den undervisning som läroplanen förutsätter. Vidare bör 

förlagen ha en närmare kontakt med lärarna för att kunna synliggöra vad som saknas och vad 

som önskas i läroböcker.  

En förändring, eller modernisering, i den historieläromedelskanon måste ske för att försäkra att 

undervisningen styrs mot styrdokumentens mål. Ansvaret för en sådan förändring ligger på 

förlagen, författarna men även på de undervisande lärarna.  

  

                                                        
98 Långström 1997. 
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8 Förslag till vidare forskning 

Eftersom att min studie enbart fokuserat på historieläroböcker och läroboksförfattare i relation 

till material om de nationella minoritetsgrupperna finns det fler faktorer, perspektiv och 

material att undersöka. I vissa fall har jag blivit hämmad utav att enbart studera 

historieläroböcker då de material jag sökt inte funnits med i dem, utan i andra läroböcker i 

läroboksserien.  

Vidare studier om de nationella minoritetsgruppernas utrymme i hela läromedelsserier samt 

bredare intervjuomfång, till exempel intervjuer med redaktörer eller ansvariga på förlagen, hade 

kunnat ge en vidare insikt i faktorernas påverkan vid författandeprocessen. Lärarnas 

förväntningar och åsikter kring innehållet i läroböcker är också en spännande aspekt att titta 

närmare på då det i slutändan är lärarna som avgör om boken säljs eller inte. Någon form av 

uppföljningsstudie på samma tema för att synliggöra vidare förändringar och anpassningar i 

framtiden hade också varit ett intressant sätt att arbeta vidare med de problemområden som 

behandlas i studien. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  

De fem huvudfrågor som intervjuerna bygger på är ägnade åt att ta reda på mer om 

författandeprocessen med de begränsningar, möjligheter och funderingar samt 

diskussioner som varit vid författandet av läroboken men har ett fokus på hur det har 

påverkat arbetet kring de nationella minoriteterna. Nedan kommer jag att presentera 

mina frågor med en motivering till varför de är utformade som de är.  

Den första huvudfrågan är en presentationsfråga för att fånga upp profession utöver 

författandet av läroböcker samt namnet på författaren. 

 – Vad heter du och vad arbetar du med? 

Den andra huvudfrågan är viktig för att fånga upp den specifika författarens roll i 

författandet av läroboken. Eftersom att svaren på frågan kan vara mycket varierande 

uppkom ofta följdfrågor om medförfattares roller samt hur redaktörer och förlag har 

medverkat eller påverkat författandeprocessen. 

– Vad anser du ha varit din roll i författandet av läroboken (namn på läroboken i fråga)? 

Den tredje huvudfrågan syftar till att ta reda på vad som har influerat författarna i val av 

material och teman i läroböckerna. Vad de utgick ifrån i utformandet av läroboken samt 

vilka begränsningar som kan ha påverkat författandet av läroboken.  

– Hur fria händer hade ni författare i valet av material och teman i boken? Vad utgick ni 

från och vilka begränsningar hade ni? 

Den fjärde huvudfrågan är utformad för att fånga upp eventuella diskussioner angående 

de nationella minoritetsgrupperna vid utformandet av läroboken. Detta kan gälla 

diskussioner mellan författarna, men även mellan författare och förlag eller redaktör.  

– Hur gick diskussionen kring de nationella minoritetsgrupperna vid författandet av 

läroboken? 

Den femte och sista huvudfrågan jag använt mig av vid mina intervjuer syftar till att ta 

reda på huruvida författarna anser att läroboken är anpassad utefter Lgr11. Denna fråga 

är ställd för att se om författarna håller med sina förlags beskrivningar av läroböckerna.  

– Anser du att boken kan anses anpassad utefter kunskapsmålen i det centrala 

innehållet om de nationella minoritetsgrupperna?  
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Utöver de fem huvudfrågorna använde jag mig av en sjätte fråga i var intervju som är 

anpassad utefter min analys av författarens lärobok. De här frågorna är ställda för att 

fånga upp övriga frågor som uppstått i samband med min analys av läroböckerna. De 

fungerar även som en grund där författaren får reflektera över och diskutera kring sin 

läroboks utformning angående de nationella minoriteterna.   

Vid intervjutillfällena ställdes inte enbart de här huvudfrågorna utan jag ställde 

följdfrågor för att få fram utvecklade och ärliga svar där mina huvudfrågor inte räckte 

till.  
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