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Abstract 

According to the Curriculum for the course Swedish as a Second Language, one 

objective of the course is that it should contain literature from various genres and 

cultures and that the texts should be written by women as well as men. In 2012, there 

were two different textbooks to be used in the teaching of the course Swedish as a 

Second Language 1;  Kontext, Svenska som andraspåk 1 by Eva Hedencrona and 

Karin Smed-Gerdin and Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3 by Monika 

Åström. The authors of both text books claim that their books meet the objectives of 

the course Swedish as a Second Language. I have analyzed the text books using a 

product-oriented and ideology critical method in order to study how well the text 

books meet the objectives of the course as well as to study where the items unfold and 

what they are about. I have found that neither Kontext nor Språkporten meet the 

objectives. Kontext is lacking texts from several continents. However, several different 

genres are represented in the book. Almost all authors come from Europe, particularly 

from Sweden. Two-thirds of the authors are men.  Språkporten on the other hand, 

mainly consists of newspaper articles or teaching materials texts. Only a few genres 

and continents are represented in the book. More than one third of the texts are written 

by the author herself. Of the remaining articles, two-thirds of the authors are women. 

 

Keyword: teaching materials analysis, teaching materials, Swedish as a second 

language, language and literature, Kontext, Svenska som andraspråk 1, Språkporten, 

Svenska som andraspråk 1 

 

 



 

 

 

Sammandrag 

Skolverket skriver i läroplanen för kursen svenska som andraspråk 1 att den ska 

innehålla litteratur från olika genrer, kulturer och författade av både kvinnor och män. 

År 2012 fanns det två läromedel för kusen svenska som andraspråk 1; Kontext, 

Svenska som andraspråk 1 av Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin och 

Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3 av Monika Åström. Båda läromedlen 

hävdar att de följer läroplanen för svenska som andraspråk 1. Jag gjort en 

produktorienterad analys och inom den, en ideologikritisk analys, för att se hur 

läromedlen uppfyller Skolverkets mål för kursen samt för att se var texterna utspelar 

sig och vad de handlar om. Inget av läromedlen som jag har analyserat uppfyller målen 

från Skolverket. Kontext saknar texter från och om flera världsdelar och nästan alla 

författare kommer från Europa, oftast Sverige. Två tredjedelar av författarna är män, 

dock är flera olika genre representerade. I Språkporten är över en tredjedel av texterna 

läromedelstexter skrivna av författaren själv och det är få genrer och världsdelar 

representerade. Utbudet i Språkporten är i regel tidningstexter eller läromedelstexter 

och två tredjedelar av författarna är kvinnor.  

Nyckelord: läromedelsanalys, läromedel, svenska som andraspråk, språk och 

litteratur, Kontext Svenska som andraspråk 1, Språkporten Svenska som andraspråk 1 
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1. Inledning 

När jag började arbeta som gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk fick jag problem 

när jag skulle beställa läromedel till ämnet svenska som andraspråk, då utbudet var litet och 

fortfarande är så. Min erfarenhet är att eleverna vill ha ett läromedel för att det skulle upplevas som 

”riktig” undervisning och jag ville ha ett läromedel som stöd då jag var ny och ensam lärare i 

ämnet.  I augusti 2012 fanns endast boken Kontext, Svenska som andraspråk 1 av Eva Hedencrona 

och Karin Smed-Gerdin för kursen svenska som andraspråk 1. I september 2012 kom boken 

Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3 av Monika Åström. Då utbudet av läromedel för 

svenska som andraspråk är litet gör det att innehållet i dessa är viktigt, då de antagligen används 

oftare då alternativen är få. Författarna hävdar att deras böcker tar upp alla delar i kusen svenska 

som andraspråk 1. Utifrån det känns det aktuellt att jämföra läromedlen med Skolverkets mål vilket 

säger att eleverna ska få möta olika typer av skönlitterära texter och olika kulturer skrivna av män 

och kvinnor. 

 

Syftet med min undersökning är att analysera vilka slags texter som finns med i böckerna, vilket 

utbudet är med avseende på olika genrer och vilka olika kulturer vi får möta både genom att olika 

kulturer beskrivs och författarnas nationalitet. Skolverket har som mål för kursen att eleverna 

dessutom ska möta såväl kvinnliga som manliga författare. Båda läromedlen hävdar att de har utgått 

från och uppfyllt skolverkets mål och därför är det viktigt att analysera läromedlernas texturval för 

att se om detta verkligen stämmer. 

 

Mina frågeställningar är:  

- Vilka texttyper finns med i läromedlen?  

- Vad handlar texterna om? 

- Var utspelar sig texterna?  

- Vilken nationalitet har författarna?  

- Vilket kön har författarna?  
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Dessa frågor är viktiga för att de visar vilket urval som läromedelsförfattarna har gjort och vilka 

perspektiv utifrån frågeställningarna eleverna får möta. Författarens perspektiv är viktigt då 

författaren är påverkad av varifrån man kommer ifrån. Det blir olika synsätt på en kultur beroende 

på om man kommer ifrån den eller ser den utifrån. Hur jämställdheten ser ut utifrån hur många 

manliga och kvinnliga författare som har skrivit texterna är också intressant, för att både flickor och 

pojkar ska kunna relatera till texterna och för att eleverna ska få möta texter skrivna av både män 

och kvinnor. Vad och vem texten handlar om är relevant då det visar på vilka värderingar som 

framkommer, vad är det för norm och vad läromedelsförfattarna valt att priotera i sitt urval av 

texter.                                                                  
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2. Bakgrund 

Läromedel fungerade förr i tiden som en styrfaktor för staten. Staten bestämde vilka läromedel som 

skulle användas och genom detta hoppades man att få en likvärdig skola. Det var mer detaljerat vad 

som skulle ingå i kurserna och vilka läromedel som var lämpliga. Numera är valet av läromedel fritt 

men det finns mål och styrdokument för de olika kurserna, även om det skiljer sig åt hur man når 

målen. (Skolverket 2006:9) 

 

Läromedel har en stor roll då 83% av allt tal i klassrummet är relaterat till materialet som används. 

Kvalitén på undervisningen och vad eleverna lär sig påvekas av valet av material. (Guerrettaz & 

Johnston 2013) 

 

Skolinspektionens rapport Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat 

modersmål än svenska handlar om den kunskap personalen har om barnen för att kunna hjälpa dem 

med sin språk och kunskapsutveckling. Syftet med ett ämne som samhällskunskap är att reflektera 

över handlande, mänskligt tänkande och olika företeelser i samhället. Det är lärarens val av innehåll 

som styr lektionerna och då brukar detta utgå ifrån lärarens egen tradition eller utifrån strukturen på 

läromedlet. Någon anknytning till eleverna, deras bakgrund och erfarenheter saknas, vilket visades i 

de flesta av skolorna som Skolinspektionen granskade. Utgångspunkten är oftast svensk tradition 

eller kultur, och man jämför eller diskuterar sällan om hur det ser ut på andra ställen i världen. Om 

man istället utifrån kursplanerna lät eleverna diskutera, jämföra om hur det ser ut på olika ställen i 

världen skulle det leda till att de flerspråkiga barnen fick en möjlighet till förståelse, 

kunskapsutveckling och en möjlighet att känna igen sig. (Skolinspektionen 2010:16) 

 

I skolor och förskolor utgår man utifrån en svensk kontext och svenska traditioner. Både läromedel 

och aktiviteter är utifrån ett svenskt kulturellt perspektiv och innehåller flera olika begrep som är 

betingade. Det finns en poäng med att lära sig om sin miljö och den kultur man lever i, men det är 

viktigt att innehållet även relateras till andra delar av världen och till andra kulturer. Genom att ta in 

andra kulturer och företelser vinner alla barn och ungdomar på det. Det är inte bara de 

mångkulturella barnen som främjas av kunskapsutvecklingen utan alla barns utveckling ökar. Att 

barnen ska få ta del av andra kulturer står även i läroplanerna. (Skolinspektionen 2010:20) 
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För de barn som inte har den svenska kulturella bakgrunden blir svårigheterna större då de saknar 

förförståelse för denna. Att ha en grundförförståelse och kunna känna igen det som man arbetar med 

underlättar inlärningen. Det är sällan som man väver samman elevernas behov och erfarenheter med 

kursplanerna. Även om skolan ska förmedla det svenska kulturarvet får konsekvenserna inte bli att 

man inte möter de flerspråkiga eleverna och tar tillvara på deras erfarenheter. Även om flera lärare 

ibland försöker väva in elevernas erfarenheter saknas det ofta att man väver in, tar upp och jämför 

olika aspekter när man arbetar med ett traditionellt svenskt innehåll. (Skolinspektionen 2010:20-21) 

 

2.1 Läroböckernas roll 

Läroböcker är för vissa människor de enda böcker som de har läst. För de flesta lärarna är de det 

arbetsredskapet som ständigt används och för eleverna är läroböcker där de kan hitta kunskap om 

ämnet. Läromedel har en central roll i flera ämnen och de flesta lärare väljer att använda sig av flera 

olika läromedel. De svenska eleverna har högre förtroende och tillit till läromedlen än andra 

europiska elever. (Ammert 2011:17, 26, 27) 

En annan orsak till läroböckernas viktiga roll är att de ger ett sammanhang, förhindrar kaos i 

klassrummet och underlättar lärarnas jobb då läromedlen har en kunskapsgaranterande och 

legitimerande funktion. (Englund i Ammert 2011:282) 

 

Skolböckerna förmedlar alltid en viss ideologi och läroböcker, både historiskt och i nutid, förmedlar 

inte bara kunskap utan ett budskap, en ideologi. Läromedel i svenska som andraspråk bygger inte på 

inlärarnas egna erfarenheter utan förmedlar svenska värderingar och svensk kultur. (Mattlar 

2008:36, 194) 

 

2.2 Synen på läromedel 

Synen på läromedel är olika hos lärare och elever, ofta beroende på vilket ämne det handlar om. I 

samhällskunskap och engelska används flera olika läromedel. I bild används läroböcker sällan 

medan det i engelska används på varje eller så gott som varje lektion med ett visst komplement av 
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litteratur och hörövningar. I samhällskunskap används läroböcker men inte lika ofta som i engelska. 

Bild och samhällskunskapslärarna varierar användingen av läromedel mer än engelsklärarna. 

(Skolverket 2006:10) 

 

De flesta engelska- och samhällskunskapslärarna anser att läroböckerna säkerställer att 

undervisningen stämmer överens med kurs- och läroplaner. Det är läroböckerna som får 

konkretisera styrdokumenten, men det viktigaste är att eleverna blir intresserade. I engelska har 

läroböckerna en stark ställning trots att lärarna tycker att de styr för mycket och att de inte är 

anpassade efter elevernas olika behov. (Skolverket 2006:11) 

 

Lundström menar att samtliga texter som används i skolan är en del av en kultur samt ett kulturarv 

och det är textläsningens funktion på gymnasiet. Att förmedla detta kulturarv är en av svenskämnets 

uppgifter, men det är svårt att bestämma i vilket syfte dessa texter ska studeras och vad i detta 

kulturarv som ska tas upp. Om man ska analysera vilka texter som tas upp i undervisningen måste 

man ta reda på vad lärarna anser är kulturarv och vad som står i styrdokumenten. Kultur är inte 

något man i undervisningen bara ska förmedla, det är även något man skapar både individuellt och 

på en samhällelig nivå. Det räcker inte bara att analysera vilka texter som används utan man 

behöver även studera på vilket sätt de används för kulturarv, individperspektiv och 

bildningsperspektiv. (Lundström 2007:71-72) 

 

Det finns flera faktorer som påverkar litteratururvalet, dessa är ”kursplaner, ekonomi, 

organisationsprinciper och andra sociopolitiska faktorer”. Vilka eleverna är kan även påverka 

litteratururvalet i undervisningen men lärarens privata uppfattning om litteratur och 

litteraturpedagogik spelar en stor roll. Läromedlet och lärarens uppfattning är ”influerade av 

skapande av kulturellt kapital”. Det kulturella kanon som finns är skolan påverkad utav. Alla dessa 

faktorer påvekar valet av litteratur och är påverkade av varandra så det är svårt att veta vad som 

påverkar vad. Däremot kan läraren påverka mer. Utifrån en undersökning svarar lärarna att de utgår 

från dessa kategorier när de väljer ut litteratur: 

• Tillgång och användbarhet • Lärarens egna preferenser • Mottagarinriktat – texter väljs för att tilltala 

elever • Utveckling av eleverna och/eller deras läsning • Böckernas kvalitet • Böckernas förmåga att 

överföra högkulturen  (Lundström 2007:160-161) 
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Man kan utgå ifrån att läromedelsförfattarna har gjort ett liknande urval av texter till läromedel, 

utifrån samma kategorier som lärarna. De använder texter som redan brukar användas i ämnet 

svenska och texturvalet är normativ, då man inte har ifrågasatt vem som ska läsa eller varför. Detta 

är en orsak till att en stark skolkanon har växt fram samt att lärare och författare tar efter utan att 

ifrågasätta. (Lundström 2007:162) 

 

2.3 Jämställdhet i läromedel  

Normen i läroböcker är män vilket leder till att flickor och transsexuella personer får svårt att 

identifiera sig med texterna och inte blir lika involverade i undervisningen. Detta kan man åtgärda 

genom att ändra på den kvantitativa jämställdheten. (Berge i Ammert 2011:165) 

    

Ann-Sofie Ohlanders skriver att inget av de undersökta läromedlen i samhällskunskap från 

grundskolan till gymnasieskolan visar på jämställdhet. Utgångspunkten är män och läroböckerna 

problematiserar inte kvinnor och jämställdheten. (Ohlander 2007) 

 

En jämställdhetsaspekt är att flickor och män ska ha samma värde och borde därmed få lika mycket 

uppmärksamhet. Läroböcker bör därför analyseras och promblematiseras utifrån ett 

genusperspektiv. (Ohlander 2010:67-68) 

 

Enligt Bromseth och Wildow har det framkommit att många skolor skyller ojämställdhet på elever 

och föräldrar från minioritetskulturer från icke-västerländska länder. Att de ”icke-svenska” står för 

ojämställdhet och ger ojämställda problem som kränkningar på skolan medan de svenska ”vi” inte 

är problemet. Många lärare anser att skolan står för jämställdhet och att det svenska visar på frihet 

och demokrati, medan minioritetskulturerna från icke-västlerländska länder står för patriarkaliska 

och homofoba normer. De lärarna som uttryckte detta var alla vita och kom från Norden. (Bromseth 

& Wildow 2007:78, 93-94) 
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En ovanlig men viktig undervisningsstrategi är att utifrån etnicitet även synliggöra genusnormer. 

Eleverna är medvetna och förtryckande maktstrukturer och utifrån det kan man även ifrågasätta 

genusnormer utan att dela upp någon i ”vi” och ”dem”. Genom att öpnna upp stereotypa 

föreställningar kan man synliggöra och ifrågasätta maktordningar . Alla är medskapare av normer 

och alla kan bidra till en förändring. (Bromseth & Wildow 2007:94) 

 

2.4 Skolverket 

Skolverket har tydliga mål för kursen svenska som andraspråk 1 och vilket centralt innehåll som ska 

vara med. Ämnets syfte är: 

I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och 

skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till 

insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att 

utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper tas till vara. (Skolverket 2011A) 

 

 Skolverket skriver följande: 

Ämne- Svenska som andraspråk 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

..... 

5. Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag. 

6. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen. 

(Skolverket 2011A) 

 

Centralt innehåll i kursen svenska som andraspråk 1: 

 Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger 

inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar. (Skolverket 2011B) 

 

Skolverket har även skrivit kommentarer till de centrala målen i svenska som andraspråk. Eleverna 

ska genom skönlitteratur få ”inblick i olika kulturer”, genom att eleverna ska läsa litteratur som är 

översatt till svenska men som är författade på deras modersmål. De ska också få bekanta sig med 

litteratur från olika delar av världen och litteratur som i orginalspråk även kan talas av andra i 

klassen. Genom att eleverna läser litteratur får de nya perspektiv, en större förståelse för andra 

människor och en inblick i olika kulturer. (Skolverket 2011B) 

Från att läsa om allmänmänskliga teman får eleverna en förståelse att likheterna mellan alla 

människor är större än skillnaden. Eleverna ska läsa litteratur som tar upp ”existentiella frågor om 
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liv och död, kärlek och relationer, sorg, utanförskap eller godhetens och ondskans natur”. 

(Skolverket 2011B) 

 

Av litteraturen kan man förstå det svenska samhället och få en inblick i de svenska referensramarna. 

I litteraturen blir omvärldskunskap och referensramar synligt och man kan bearbeta olika språkliga 

register och diskutera vad olika ordval kan ge för konsekvenser. Skolverket skriver tydligt att: 

Detta får inte uppfattas som att undervisningen ska definiera vad svenskhet är – och inte är. Undervisningen 

kan bidra till att problematisera begrepp som svensk och svenskhet. I samband med detta kan eleverna 

diskutera frågor om vilken bild av Sverige som förmedlas i litteraturen, vem som definierar de svenska 

referensramarna och om referensramarna är samma i norr och i söder, i storstäder och på landsbygden samt 

idag och igår. (Skolverket B 2012) 
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3. Metod och metodkritik 

Jag har valt att göra en produktorienterad analys då jag undersöker läromedlen men inte hur de 

används i skolan. För min läromedelsanalys har jag använt mig av Lennart Hellspongs bok Metoder 

för brukstextanalys. Hellspong tar upp vikten av att analysera texter: 

Texter sätter hela tiden spår hos oss. Ofta märker vi knappt hur det går till. Just därför kan vi försöka 

värja oss mot deras påverkan eller åtminstone vakta på den. Ett sätt att granska och pröva deras öppna 

eller dolda budskap. Då kan en textanalys verka kritiskt och ifrågasättande.(Hellspong 2001:13) 

 

Även de texter som verkar vara neutrala tar ställning, antigen för eller emot. (Hellspong 2001:132) 

För att analysera läroböckerna har jag arbetat utifrån Hellspongs analysmodel: 

a. Inledning - där man ska berätta om varför man har valt att analysera den delen 

och syftet med analysen. 

b. Bakgrunden - där all fakta och sammanhang till analysen finns med.  

c. Karakteristik av texten - där kännetecken för texten är det viktiga.  

d. Slutsatser eller diskussion - där man ska sätta in texten i ett större sammanhang.  

e. Sammanhang och avslutning - där en sammanfattning och summering ska 

komma. (Hellspong 2001:15-16) 

 

Inom den produkorienterande analysen har jag fokuserat på den ideologikritiska analysen, som tar 

upp de föreställningar och värderingar som texten har på synen på samhället, världen och 

människan. Syftet med analysen är att se hur texten bevarar, skapar eller förändrar 

maktförhållanden och sociala strukturer genom att rättfärdiga eller ifrågasätta dem. Genom att ta 

upp textens samhällsbakgrund, granska valet av ämne och vad det betyder för den ideologiska och 

sociala kontexten och att sedan värdera det och se det politiskt har vi gjort en analys. Vi får dock 

inte glömma att granska oss själva som kritiker, ser vi det som vi ser för att det är det som vi tycker 

och vill se? (Hellspong 2001:131-133) 

Utifrån Hellspongs ideologikritiska analys har jag tagit ut dessa delar att fokusera på.  

1. Textens ämne och vad texten tar upp samt vilken social eller ideologisk synpunkt som 

framgår. 
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2. Vilken genre texten tillhör, vilken funktion texten har och vem som skriver i den genren och 

vilken status och trovärdighet författaren har. (Hellspong 2001:134) 

För att se vilken funktion texten har, har jag valt att ta med vilken genre texten är, i vissa texter från 

tidingar kan det vara svårt att veta om texten är ett kåseri, krönika eller ledare och här har jag då fått 

göra en egen bedömning. En annan kritiker skulle kunna göra en annan bedömning. När jag har 

delat in genre och gjort kategorier för den genren, ha jag utgått från de som finns representerade i 

något av läromedlen. Alla de genrer som inte finns med i något av läromedlen har inte heller fått 

någon egen kategori i min tabell. 

 

Jag har här studerat vem det är som skriver texten för att se vilket urval av författare som finns i 

läromedlen och varifrån de kommer samt hur många av texterna som har sitt ursprung i olika 

världsdelar. Då eleverna ska möta olika kulturer genom skönlitteraturen har jag även undersökt var 

texterna utspelar sig. Nationaliteten på författarna och var texterna utspelar sig är indelade efter de 

sex världsdelarna med några underrubriker under Europa, då Norden och Sverige finns med. Detta 

för att det ska bli lätt att se hur många av texterna som har den utgångspunkten.  

 

När man gör en analys är det viktigt att vara självkritisk då den största kritiken till dessa analyser är 

att den som granskar och analyserar texten aldrig är neutral själv. Det är viktigt att fundera på var 

man själv står ideologiskt  och socialt och texten kan belysa ens egna fördomar och därmed påverka 

analysen. (Hellspong 2001:139) 
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4. Resultat  - Läromedelsanalys av Kontext Svenska som andraspråk 1 av Eva 

Hedencrona och Karin Smed-Gerdin 

Resultatet av denna analys är tänkt att ge en översikt av texturvalet med avseende på genre och 

kulturellt perspektiv. På baksidan av läroboken Kontext Svenska som andraspråk 1 av Eva 

Hedencrona och Karin Smed-Gerdin står det: 

Kontext är en kombinerad text- och övningsbok för Svenska som andraspråk I och ingår i en serie 

gymnasieböcker.  

I Kontext hittar du intressanta texter, nyttig kunskap och bra övningar som förbereder dig till att kunna 

använda språket i många olika situationer. (Hedencrona, Smed-Gerdin 2012)                                                                                                                                                                                                  

  

4.1 Karakteristik av Kontext 1 

Kapitel 1 KONTEXT språk i olika sammanhang börjar med mailväxlingen i Storfräsarn – en 

fråga om tillit ur SPAM Brevväxlingar mellan bedragare av svensken Nils Håkansson. Texten 

består av mail mellan en som påstår sig vara en svensk professor och en som påstår sig vara en 

nigeransk advokat. Båda personerna försöker lura varandra. Då den andra personen i 

mailkonversationen hävdar att han är från Nigeria och den andra från Sverige anser jag att texten 

utspelar sig både i Afrika och i Sverige, Europa. Från Sveriges lagbok finns lagtexten Utdrag ur 

namnlagen vilken handlar om vilket efternamn ett barn får. Denna text anser jag att den utspelar sig 

i Sverige med en svensk författare men att det inte framgår vilket kön författaren har. Den olyckliga 

olyckan består av formella brev till ett försäkringsbolag och till närpolisen angående en olycka. 

Dessa är skrivna av en svensk mor Angelika Langen och hennes dotter Maria. Texten kommer ifrån 

boken Snacka om kaos, som är en bok om hälsa och samlevnad och avhandlar mycket av det som 

kan gå fel i tonåren men att man kan åtgärda det mesta genom att kommunicera med varandra.  I 

Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra är skriven av svenska journalisten Pontus Herin. Det 

är en biografi som beskriver hur han och hans familj flyttar från innerstan till Tensta för att se hur 

det är att bo där.  

 

Kapitel 2 Entreprenörskap är den första texten Klättringen i blodet, en text om att vara entreprenör 

och göra det man vill skriven av den svenska äventyraren och föreläsaren Fredrik Sträng och den 

svenska författaren Per Johnsson. Texten kommer ur biografin om Fredrik Sträng, K2 – på liv och 

död. Avsnittet berör vad klättringen betyder för honom och vad som är hans drivkraft. Därefter 

kommer ett utdrag ur Zinat Pirzadehs blogg med rubriken Ett nytt språk – Zinats blogg, som tar upp 
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vad skrivandet innebär för henne. Zinat är född i Iran men bor i Sverige. Britten Richard Branson 

har skrivit biografin Den globale entreprenören som är ett utdrag ur boken med samma namn som 

handlar om att man behöver misslyckas många gånger för att lyckas.  

 

Kapitel 3 Berättelser – i bok och film börjar med sagan Askepilten som åt i kapp med trollet ur 

Folksagor av Peter Christen Asbjornsen och Jörgen Moe. Asbjornsen och Moe är norska författare 

och folkminnesforskare som på mitten av 1800-talet samlade in och publicerade sagor i en 

sagosamling utan att rätta till dem poetiskt. Just denna saga handlar om hur en pojke lurar trollet så 

att trollet tar livet av sig och pojken får alla skatter. Ett litet hål i mörkret handlar om en kille som 

tillsammans med sin mamma hälsar på sin farmor som är på ett sjukhus eller ålderdomshem. Texten 

är ett avsnitt ur den skönlitterära romanen med samma namn skriven av den svenska författaren 

Ingrid Olsson. När Uffe tappade mössan i björngropen på Skansen är ett utdrag ur den svenska 

författaren och kriminologen Leif GW Perssons biografiska roman Gustavs grabb. Utdraget handlar 

om när hans klass besökte Skansen och en av pojkarna tappar sin mössa till björnarna, men många 

år senare minns inte pojken händelsen. Under underrubriken Genrearbete – lyrik finns fyra dikter 

av de svenska författarna Artur Lundqvist, Eva B Magnusson, Karin Boye och Göran Palm. 

Dikterna handlar om tiden, väntan och kärlek. Bollywoods hjärta av svenska journalisten Pär 

Jansson handlar om kärlek och inspelningen av en Bollywoodfilm och filmindustrin i Bollywood. 

Män som hatar kvinnor är ett avsnitt ur den populära deckaren med samma namn av den svenska 

journalisten och författaren Stieg Larsson. Utdraget är från slutet av deckaren då Lisbeth Salander 

ger sig på den onde Martin Vanger för att rädda sin vän, älskare och kollega Mikael Blomqvist.  

 

Kapitel 4 Byggnader förr och nu – muntlig framställning finns en kort text Mittens rike från 

boken Berömda byggnader av amerikanen Anne Lynch. Detta är en faktatext inom arkitektur om att 

byggnadskonsten började i Kina. 

 

Kapitel 5 Vardagsliv i olika situationer – instruera finns flera texter. I alkoholens spår av 

brittiskan Marina Baker berör vad som kan och brukar hända när folk dricker alkohol och vad vi 

kan undvika om vi avstår. Texten är hämtad ur Tonåringens överlevnadsguide En klokbok om livet, 

kärleken och att värna om våran jord. Boken ska ta upp viktiga teman som hör till tonåren och 
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publikationen hör till mental och medborglig uppfostran. Sightseeing är en text om prutning på en 

marknad i Chatuchak i Bangkok ur samlingen med berättelser med samma namn av den thailändska 

författaren Rattawut Lapcharoensap. ”Folk köper och köper” är ett reportage om artisten Salem Al 

Fakirs miljötänk, skrivet av den svenske journalisten Tobias Jansson och hämtad ur miljötidningen 

Camino. Ur Bonniers kokbok är den instruerande texten Parfait med olika smaker hämtad ifrån. 

 

Kapitel 6 Samhällsliv i media – att informera och argumentera börjar med nyhetsartikeln  

Flygplan fick störtdyka (2011) som handlar om ett plan som på grund av tekniken havererade och 

störtdök i tre minuter skriven av svenska journalisten Magnus Carlsson ur Göteborgsposten. 

Reportaget En Ferrari för 100 000 (2009) av svenska journalisten Michael Töpffer i Bilsport, 

handlar om en fabrik i Thailand som gör billiga kopior av märkesbilar. Insändaren Sluta kasta bort 

mat! av Mariella Gomez handlar om det slöseri vi bedriver genom att slänga så mycket mat. Det 

finns inga uppgifter om huruvida insändaren har varit publicerad eller mer information om 

författaren än hennes namn, men texten utspelar sig i Sverige, därför räknar jag även författaren 

som svensk. 

 

Kapitel 7 I Kritiska röster – referera och kolla källan finns ETT LIV UTAN FACEBOOK? (2010) 

av svenska journalisten Maria Elisson i Nerikes Allehanda. Ledaren handlar om känslan av att alltid 

vara uppdaterad på Facebook och vilka negativa konsekvenser en kommentar eller bild kan få i ens 

liv då till exempel arbetsgivare kan kolla upp personen ifråga och allt kan registreras. Avsnittet Ur 

Ängeln i Groznyj beskriver hur det är för barn att växa upp under kriget i Tjetjenien och är författad 

av norskan Åsne Seierstad. Boken är en skildring av Åsnes upplevelser i Tjetjenien och hör till 

genren samhälle, politik och debatt. 

 

Kapitel 8 Vardagsliv i språk och relationer – beskriva finns Tjuvlyssnat av svenskarna Damon 

Rasti som är bloggare och grundare till webbplatsen tjuvlyssnat.se och medförfattaren Gloria 

Hedman. En text från boken inom humor, Tjuvlyssnat är en samling av olika citat som folk har hört 

genom att tjuvlyssna. Ludvig är ett utdrag från den svenska författaren Denise Rudbergs 

skönlitterära bok Baristas, första boken som handlar om problemen med Ludvigs pappa. Vad hände 

med medelsvensson? är en krönika ur GP, Två dagar handlar om hur medelsvensson är och är 
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skriven av svenska journalisten Daniel Claeson.  När barnet har lagt sig, ett utdrag ur boken med 

samma namn är en biografi av och om den svenska skådespelaren Michael Nyqvist som handlar om 

när några tonårskillar bryter sig in i en öde skola.  

 

Kapitel 9 Hem ljuva hem - sammanfatta och reflektera börjar med en krönika, Hur ska vi bo i 

framtiden? från miljötidningen Camino som svenska Johanna Stål författat. Krönikan avhandlar 

hållbara samhällen ur miljöperspektiv. Min själs älskade av den iranska författaren Goli Taraqqi, är 

en lyrisk text där det inte framgår var den utspelar sig. Drömmen om ett hem av svensken Kurt 

Nurmi ur pockettidningen Hem, ljuva hem – om jakten på en fast bostad, är en ledare som handlar 

om bostadsbristen i Stockholm  

Kapitel 10  I Arbetsliv – söka jobb finns reportaget Swedish House Maffia om den svenska 

gruppens karriär, spelningar och vad de tjänar från webbtidningen  www.gbgnattliv.se. Författare till 

texten saknas. Då texten handlar om ett svenskt band publicerad på svenska i en svensk nättidning 

räknar jag författaren som svensk. Funderingar vid väskbandet av svensken Göran Wärnelid i 

Nerikes Allehanda, är en krönika om vart alla väskor som försvinner på flygen tar vägen  

Kapitel 11 Rätt eller fel? Om språkliga begrepp finns inga texter. 

http://www.gbgnattliv.se/
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4.2  Kvantifiering av texttyper i Kontext 

Vissa texter har räknats två gånger i tabellerna om författaren och handlingen då det kan vara flera 

författare eller om texten utspelar sig på flera platser. 

Tabell 1.  Antal texter på de olika genrerna: 

Utifrån de genrer som jag har analyserat och som finns representerade i något av, finns det 

underkategorier till. Texterna räknas både i huvudkategorien och i underkatergorin, då det ger en 

bättre bild om vad för slags texter som finns med i läromedlen.  

 

1.Skönlitteratur 20 

 

   1.a Biografi 5 

 

   1.b Hälsa, levnad och samlevnad 1 

 

   1.c Samhälle, politik och debatt 1 

 

   1.d. Medborglig och socialuppfostran 1 

 

   1.e Seder och traditioner 0 

 

   1.f Lyrik 5 

 

   1.g Deckare 1 

 

   1.h Sagosamling 1 

 

   1.i Roman, fiktion 2 

 

   1.j Om film, filmindustri 1 

 

   1.k Humor 1 

 

   1.l Satir 0 

 

   1.m Novell 1 

 

2. Internet 2 

 

   2.a Blogg 1 

 

   2.b Mailkonversation 1 
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3. Tidningstext 10 

 

   3.a Artikel 1 

 

   3.b Reportage 3 

 

   3.c Krönika 2 

 

   3.d Ledare 2 

 

   3.e Kåseri 0 

 

   3.f Insändare  1 

 

   3.g Debattartikel 0 

 

4. Faktattext 3 

 

   4.a. Lagtext 1 

 

   4.b. Instruerande 1 

 

   4.c. Arkitektur 1 

 

   4.d Läromedelstext 0 

 

   4.e Myndighetsinformation 0 

 

 

Det är få faktatexter med och av tidningstexter finns det endast en artikel. Det noterbara med det 

redovisade i denna tabell är att alla texter är autentiska, och att läromedelsförfattarna själva inte har 

bidragit med några texter.  

 

Tabell 2. Var texten utspelar sig: 

Vissa texter handlar och utspelar sig på flera olika ställen och då har texterna blivit räknade i flera 

olika kategorier.            

1. Europa 31 

   1.a Norden 28 

   1.b Sverige 27 

2. Asien 4 
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3. Afrika  1 

4. Sydamerika 0 

5. Nordamerika 0 

6. Oceanien 0 

7. Antarktis 0 

8. Framgår ej 3 

 

Att 31 av texterna utspelar sig i Europa är noterbart och att ingen av dem utspelar sig i Sydamerika, 

Nordamerika, Antaktis eller Oceanien. Texten där det inte framgår var den utspelar sig handlar om 

känslor så den kan utspela sig var som helst. 

 

Tabell 3. Kön på författaren: 

Vissa texter är skrivna av flera författare och då är alla författare medräknade.   

Man 22 

 

Kvinna 14 

 

Framgår ej 3 

 

 

Manliga författare är överrepresenterade i urvalet av publikationerna. Dock finns det ett flertal 

kvinnliga författare med. 

 

Tabell 4. Region på författaren 

Alla författare är medäknade, även där det finns flera författare till en text. Regionen som en 

författare hör till i denna tabell är där författaren är verksam och lever sitt liv. Dock finns det en 

underrubrik under Europa som är ”Sverige – född utomlands” för att visa på vilken mångfald 

författarna har. 
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1. Europa 36 

   1.a Norden 34 

   1.b Sverige 30 

   1.c Sverige – född utomlands 1 

2. Asien 2 

3. Afrika  0 

4. Sydamerika 0 

5. Nordamerika 1 

6. Oceanien 0 

7. Antarktis 0 

8. Framgår ej 0 

 

Det intressanta med författarnas regionala hemvist är att även i de texter som utspelar sig i en annan 

världsdel så kommer författaren inte därifrån, med ett undantag som är en författare från Asien där 

även handlingen utspelar sig. Dock finns en text av en författare från Nordamerika men den handlar 

om Kina. Trots att det inte finns någon känd författare på två av texterna har jag publicerat dem som 

svenskar då de skriver i en svensk kontext.  

 

Tabell 5. Läromelsförfattaren har skrivit texten: 

Alla texter är räknade en gång för att se hur många av texterna som är skrivna av 

läromedelsförfattarna. 

Ja 0 

 

Nej 33 

 

Framgår ej 0 

 

 

Ingen av texterna är skrivna av läromedelsförfattarna.   
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4.3 Sammanfattning av Kontext 1 

I kapitel 1 är samtliga fyra texterna skrivna av svenskar. Av de fyra texterna är en lagtext utan 

någon publicerad författare, två av texterna är författade av män och två av kvinnor. Alla texter 

utspelar sig i Sverige, förutom mailväxlingen som även utspelar sig i Nigeria. Noterbart är att detta 

är den enda texten som ger en bild av Afrika och då är det utifrån en bedragare som skickar spam. 

En av texterna är en publikationer som består av mail, en är en instruerande text, en är en text inom 

hälsa och samlevnad och en är en biografi. 

 

I kapitel 2 är två texter skrivna av män och en av en kvinna. En är från Storbritannien och de andra 

är svenskar, även om en visst mångfald finns då Zinat är född i Iran. Alla texterna handlar om 

författarna själva, två av texterna räknas som biografier och en av texterna är en blogg.  

 

I kapitel 3  finns det sammanlagt tio författare, varav åtta är svenskar och två är norska. Sju av tio är 

män. Av de olika världsdelarna som är med dominerar Europa men Asien finns med genom Indien, 

men av en svensk författare och då genom hans perspektiv. De olika genrer som finns med är en 

saga, två romaner, fyra dikter, en biografi och en bok om film. 

 

I kapitel 4 finns en faktatext inom arkitektur om Kinas byggnadskonst av en kvinnlig amerikan. 

Dock finns det ingen text i läroboken som utspelar sig i Nordamerika.  

 

I kapitel 5 är två av kapitlets fyra texter skrivna av svenskar och en av dem utspelar sig i Sverige. 

En av texterna är skriven av en engelskman och texten utspelar sig i Storbrittanien. En text är 

skriven av en thailändare och texten utspelar sig i Thailand. I instruktionen från kokboken framgår 

det inte var texten utspelar sig eller om det är en man eller kvinna som skrivit texten. Två av de 

andra texterna är skrivna av män och en är skriven av en kvinna. En av texterna handlar om 

medborglig- och socialuppfostran, en är en novell, en är ett reportage och en är instruerande text 

från en kokbok.  
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I kapitel 6 finns tre texter, en artikel, ett reportage och en insändare. Alla författare är svenskar men 

en av texterna utspelar sig i Thailand. Två av författarna är män och en är en kvinna. 

 

I kapitel 7 finns två texter varav en ledare, ett avsnitt ur en bok om samhälle, politik och debatt. 

Båda författarna är kvinnor och den ena texten utspelar sig i Sverige och den andra i Tjetjenien.  

 

I Kapitel 8 förekommer fyra texter med sammanlagt fem författare varav tre är män och två är 

kvinnor. Ett av avsnitten är inom kategorin skönlitteratur och humor, en är en roman, en är en 

krönika och en är en biografi. Samtliga texter är skrivna av svenskar och utspelar sig i Sverige. 

 

I kapitel 9 är de tre texterna författade av en kvinna och två män. Två av författarna kommer från 

Sverige och texterna utspelar sig här. En av författarna är iransk men det framgår inte var texten 

utspelar sig. Genrerna är en krönika, en lyrisk text och en ledare. 

 

I kapitel 10 finns två texter varav en är skriven av en man och i den andra framgår det inte då den 

saknar författarnamn, men den räknas som en svensk text då den handlar om ett svenskt band och är 

publicerad i en svensk nättidning. Dock utges båda publikationerna i Sverige. Den ena texten är ett 

reportage och den andra är en krönika.  

 

I kapitel 11 finns inga texter. 
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5. Resultat - Läromedelsanalys av Språkporten, Svenska som andraspråk 1  2  3 

av Monika Åström 

Läromedlet Språkporten av Monika Åström är tänkt för alla gymnasiekurser i svenska som 

andraspråk. Min tanke var att endast analysera de texter som är tänkta för svenska som andraspråk 

1, men då det inte framgår vilka kapitel som hör till vilka kurser har jag valt att analysera alla 

kapitel. Om strukturen i läromedlet skriver Monika Åström i förtexten till eleven: 

Bokens innehåll är tematiskt uppdelat i åtta kapitel. Texterna är valda för att väcka intresse och leda till 

vidare diskussioner och till jämförelse mellan olika kulturer. Varje kapitel följer samma struktur och 

består av flera ”textböcker” – en eller flera texter som ligger efter varandra. (Åström 2012:00) 

På baksidestexten står det att texterna är tematiskt uppdelade och valda för att ”väcka intresse och leda till vidare 

diskussion.” 

Om texternas urval skriver Monika Åström följande i förtexten till eleven: 

Bokens texter består av stor del av tidningsartiklar hämtade från våra större dagstidningar. Autentiska 

tidningstexter innehåller ett abstrakt ordförråd, ofta med idiomatiska uttryck och metaforer. Just därför 

tar läsningen emot i början och kräver en hel del möda. Språkporten vill öppna upp för tidningsprosan 

genom rikligt med övningar som tränar det abstrakta ordförrådet...  

   I den andra upplagan av Språkporten har jag haft möjlighet att aktulisera textinnehållet och även i 

möjligaste mån anpassat det till gymnasieskolans nya ämnesplaner. (Åström 2012:00) 

 

På de inledande resurssidorna skriver Åström om vilka olika textyper som finns representerade. De 

textyperna som ska finnas med är faktatext, debattartikel, insändare, reportage, krönika och satir.  

 

5.1 Karakteristik av Språkporten 

Kapitel 1 Mytomspunna 1, börjar med en läromedelstext skriven av läromedelsförfattaren själv, 

Monika Åström som heter Vad är en myt? Texten tar upp ordet betydelse och Åströms syn på hur 

ordet används.  

   Den andra texten är även den en läromedelstext skriven av Monika Åström och den handlar om 

Princessan Diana, Diana – dyrkad gudinna. Texten handlar om Storbritanniens prinsessa och om 
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hennes död och frågor som om det var någon som låg bakom hennes död, men även om att hon var 

dyrkad som folkets princessa.  

   Monika Åström har även skrivit nästa läromedelstext Mona Lisa – gåtfull, omsvärmad. Texten 

handlar om målningen Mona Lisa och vad man tror om hennes gåtfulla leende och varför hon ler 

gåtfullt. Var hon förälskad, var det egentligen en man och hur var konstnären Leonardo da Vincis 

sexuella läggning? Tavlan finns i Paris.  

   Texten ”Kung” Kristina – mystisk och modig är även den en läromedelstext av Monika Åström. I 

texten tar Åström upp olika myter om drottning Kristina som att hon beskrivs som majestätiskt och 

behärskad men även nyckfull och lättsinnig samt att hon var kort. Kristina längtade bort från detta 

bekymersamma land och abdikerade 27 år gammal vilket fick folk att fundera och gissa varför hon 

gjorde något så radikalt och uppseendeväckande.  

   Även kapitlets sista text Alfred Nobel – uppfinnare, idealist och vagabond är en läromedels text 

skriven av Monika Åström. I texten beskrivs varifrån Alfred Nobel kom, hans karriär och att han 

aldrig hittade en kvinna att dela sitt liv med. Alfred Nobel beskrivs som en otroligt duktig 

vetenskapsman som dog ensam utan några barn. Enligt hans testamente gick hans fömögenhet till 

en fond och räntan på fonden skulle gå till de människor som gjort mest för mänskligheten inom 

fem områden.  Att få Nobelpriset är den mest åtrådda utmärkelsen för vetenskapsmän förutom att 

det ger en stor summa pengar. Av kapitlets fem texter är samtliga läromedelstexter skrivna av 

läromedelsförfattaren själv.  

 

Kapitel 2 Språket, börjar med texten Att bli en annan av Theodor Kallifatides ur Den dubbla 

längtan (1995) som är en biografisk roman.  Kallifatides  föddes i Grekland 1938 och flyttade till 

Sverige 1964. Han är översättare och författare som skriver om hur det är att flytta till ett annat 

land, att det är som att bli en annan människa när man inte kan uttrycka sig eller bli förstådd.  

    Tillfället gör syskonspråket (2010) är en artikel om tre syskon och om deras kodväxling, att de 

byter mellan de tre språk de talar.  De använder ett språk hemma och om de är med sina kusiner 

väljer de ibland ett språk så de kan tala utan att de andra förstår. Då syskonen kan svenska bäst 

väljer de ofta att prata svenska då de annars måste tänka efter när de ska tala polska och persiska. 

Texten är skriven av svenska journalisten Eliza Kajanus som har intervjuat syskonen här i Sverige 

och artikeln är publicerad i Språktidningen.  
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   Roger E. Axtell är författare till texten Talande gester (1999), en bok inom genren seder och 

traditioner. Roger E.Axtell är amerikan och expert på kroppsspråk och har gett ut flera böcker om 

hur man borde bete sig och vad som gör att det sker kulturkrockar. Talande gester handlar om hur 

olika gester och kroppsspråk tolkas olika i olika delar av världen och att vissa saker kan leda till 

missförstånd. Texten ger exempel på att olika gester kan betyda olika saker i Australien och 

Nigeria. 

   Språk är också beteendemönster (1996) handlar om att språk också är kultur, att det inte räcker 

med att lära sig det grammatiska utan att man också behöver förstå kulturens språk. Artikeln 

kommer från tidningen Skolvärlden av svenska journalisten Ulrika Naezer. Texten utspelar sig i 

Sverige. 

   Ulrika Naezer har även skrivit nästa text som heter Gullegull lär bebisen tala (1997). Artikeln 

handlar om att mammor talar likadant med sina barn var de än bor i världen. Hur man lär bebisar 

tala är universiellt utifrån två undersökningar, en i Sverige och en i Ryssland. Då undersökningen 

utfördes i S:t Petersburg räknar jag den som europeisk. Artikeln var publicerad i Uppsala Nya 

Tidning. 

   Monika Åström har skrivit nästa text som även den är en läromedelstext och heter 

Ungdomsspråket. Texten handlar om att språk alltid har förändrats och att ungdomsspråket inte är 

ett fattigt och torftigt språk utan kreativt. Texten utspelar sig i Sverige. 

   Keff och guss tar plats i Saol (2005) av den svenska journalisten Helena Johansson är en artikel 

om nya ord i Svenska Akademins Ordlista och att många ord i svenskan är låneord som vi gjort om. 

Artikeln har varit publicerad i Uppsala Nya Tidning.  

   Svordomar är en läromedelstext som handlar om att svordomar använder man om man vill 

uttrycka sig kraftfullt och att de har en egen grammatik. Det står ingen författare till texten men då 

texten tar upp nästa text i boken så utgår jag ifrån att det är läromedelsförfattaren Monika Åström 

som har skrivit texten.   

   Jonas Karlsson, verksam skådespelare och författare från Stockholm har skrivit Den perfekte 

vännen (2009) som är en skönlitterär novell från författarens novellsamling med samma namn. 

Novellen handlar om två män som är gamla bekanta och när de träffas kan den ena mannen inte 

koppla vem denne bekanta är, men han låtsas som han minns. Texten utspelar sig i Sverige. 
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Kapitel 3 Typiskt svenskt? börjar med läromedelstexten Lagom i landet Jante av Monika Åström 

som handlar om vad ordet lagom betyder och om Jantelagen.  

   Nja är ett utdrag från boken, inom seder och traditioner, Svenskar: hur vi är och varför (1991) av 

den svenska antropologen, etnologen och föreläsaren Gillis Herlitz. Nja handlar om att nja 

egentligen bara är ett försiktigare sätt att säga nej på och att många invandrare inte förstår det utan 

tror att det finns en möjlighet.  

   Monika Åström har skrivit nästa läromedelstext Dua eller nia som handlar om hur man har använt 

orden ni och du historiskt i Sverige.  

   Svenska journalisten Pia Nordström har skrivit Vi är så in i Norden typiska om skillnader mellan 

svenskar, danskar och finländare och att den enda chansen att komma in i gemenskapen är att gifta 

sig in i den. Krönikan har varit publicerad i Expressen, när framgår inte.  

   Kliché eller sanning? är en läromedelstext av Monika Åström där hon redovisar fjorton punkter 

om hur omvärlden förmodligen skulle säga att svenskar är.  

   Monika Åström har även skrivit nästa läromedelstext IKEA: Svenskhet på export som handlar om 

IKEA och varför det alltid blir så att man köper med sig någon extra grej när man är i varuhuset och 

hur händig man känner sig när man har lyckats skruva ihop en möbel och hur upprörda folk blev när 

IKEAs stora förmögenheten inte har blivit skattad i Sverige.  

   När vi ses långt hemifrån är en kort läromedelstext om hur lyckliga svenskar blir av att träffa 

andra svenskar utomlands, även denna text är skriven av Monika Åström.  

   Den svenska kvinnan (1995) är ett utdrag ur den biografiska boken Den dubbla längtan av 

Theodor Kallifatides som handlar om att svenska kvinnor möter mäns blickar och att det inte är 

någon invit fast det är svårt att veta om man är ny i Sverige.  

   Strumpfota i finkläder! är en krönika av Dorotea Bromberg som handlar om när hon var liten och 

hon och hennes föräldrar var bortbjudna på middag och blev tvungna att ta av sig skorna, vilket de 

såg som en förumjukelse. Krönikan har publicerats i Dagens Nyheter. Dorotea Bromberg är född i 

Polen men är nu en svensk bokförläggare.  

   Tvättstugan, en konflikthärd är ett reportage som handlar om att det kan bli stora konflikter i 

gemensamma utrymmen som tvättstugan och om att svenskar många gånger reagerar annorlunda på 
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om deras tvättid har blivit tagen av en granne med svenskt eller utländskt namn. Repotaget kommer 

från Godmorgon världen i P1, Sveriges Radio som är ett veckomagasin. 

 

Kapitel 4, Familjen börjar med läromedelstexten Familjen idag av Monika Åström och handlar om 

olika familjebildningar som könsneutrala äktenskap, blandförhållande – om man gifter sig med 

någon med annan nationalitet, adoption, regnbågsfamiljer, ensamstående och bonusfamiljer. 

   Ensam mor på 1700- och 1800-talet av Monika Åström handlar om att kvinnor som blev gravida 

utom äktenskapet förut inte hade några rättigheter och att barnen ofta fick det svårt när de kallades 

oäktningar och att de inte heller hade rätt att ärva.  

   Christina Sedwall är en svensk redaktör och journalist och har skrivit repotaget Giftemål ett större 

steg än barn  publicerad i Uppsala Nya Tidning, om att folk tycker att det är ett större steg att gifta 

sig med någon än att skaffa barn ihop. Hon menar att man har barn tillsammans inte betyder att man 

behöver leva ihop.  

   I Aftonbladet har Johan Taubert skrivit artikeln Så håller du ihop familjen (2003) om för att få ett 

äktenskap att hålla så ska mannen ta ut föräldraledighet och ägna sig åt barnen.  Johan Taubert är en 

svensk journalist.  

   Flicka i separerad styvfamilj berättar handlar om en tjej som fortsätter att träffa sina styvbröder i 

smyg trots att deras föräldrar har separerat. Reportaget kommer från Tendens P1 i Sveriges Radio. 

Det finns ingen angiven författare till texten men då det är skrivet i jag-form ur en tjejs perspektiv 

räknar jag henne som kvinnlig författare.  

   Barn till varje pris? Av Monika Åström är en läromedelstext om att köpa ägg och hyra en 

surrogatmamma eller som kvinna att inseminera. Texten tar även upp aspekter som att skaffa barn 

som singel och homosexuella män som vill ha barn.  

 

Kapitel 5, Kommunikation börjar med repotaget Ny syn på tid och rum (2002) av den svenska 

journalisten Anita Björkqvist. Texten handlar om hur det var i Sverige innan telefonen kom och 

vilken utveckling tekniken fick med telefoner. Reportaget kommer från tidningen Vi.  
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   Nästa text är en läromedelstext av Monika Åström som heter Hej, var är du? och handlar om 

fördelarna med mobiltelefoner som att alltid vara anträffbar för sina barn eller om vi får motorstopp. 

Nackdelarna med mobiltelefoner är att det är krävande att alltid vara anträffbar.  

   Modernt familjeliv i skärmens sken.(2012) av den svenska skribemten Thomas Lerner. 

Debattartikel handlar om att de sociala nätverken håller på att ta över vårt familjeliv och att många 

föräldrar inte är fullt närvarande då de samtidigt som de är med sina barn pratar i telefon, svarar på 

sms och håller koll på facebook och att detta kan få negativa konsekvenser. De negativa 

konsekvenserna av mobilanvändandet kan leda till sämre kommunikation inom familjen. Som ett 

tips föreslår författaren att man ska skriva upp den tid man använder för att ägna sig åt tekniken 

hemma. Texten utspelar sig i Sverige. Debattartikeln har varit publicerad i Dagens Nyheter.  

   Så umgås vi på nätet är en läromedelstext skriven av Monika Åström som handlar om 

internetanvändandet hos flickor och pojkar. Flickor använder internet till kommunikation som 

Facebook och att chatta medan pojkar har ett annat beteende och tittar på olika klipp, spelar spel 

och laddar ner material.  

   Jonna Rose, en svensk fysiker som skriver artiklar inom astronomi, fysik, idéhistoria och filosofi, 

skriver i artikeln Hur många vänner på facebook är för många? (2010) att 150 vänner är maxgräns 

eftersom fler kan vi inte ha haft någon sorts relation till, även om vi kan känna igen upp till 1500 

människor. Även om ungdomar kan ha flera hundra facebookvänner så är det bara vissa som räknas 

som viktiga. Artikeln har varit publicerad i tidningen Forskning och framsteg.  

   Monika Åström har skrivit nästa text som är en läromedelstext som heter När Sverige gick över 

till högertrafik som handlar om att man trots en folkomröstning där 83% var emot ändå valde att 

1967 införa högertrafik i Sverige. 

   Mobilen gör dig till en usel bilförare (2001) är en artikel skriven av den svenska jounalisten 

Annika Sohlander, som handlar om att mobilanvändandet när man kör gör en till en sämre bilförare 

även om man använder handsfree. Detta beror på koncentrationsförmågan blir sämre, enligt en 

studie i USA. Artikeln har varit publicerad i Aftonbladet.  

   I Uppsala Nya Tidning har Lotta Frithiof, redaktör och journalist skrivit krönikan Hur kör du 

egentligen människa? (2005) som handlar om att vi uppfattar att andra kör sämre än vad vi själva 

gör och att vi uppfattar att vi själva kör långsammare och gör färre omkörningar än andra bilister.  
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   I Dagens Nyheter har Hanne Kjöller som är svensk författare och ledarskribent, skrivit i sin ledare 

Osäkra vapen på våra vägar (2002) om vår syn på USAs vapenlagstiftning och så jämför hon den 

med de som kör rattfulla. Straffet för rattfylla blir högst att körkortet dras in i 36 månader och om 

de vill, behandling för sitt missbruk.. Återfallsrisken för rattfyllerister är 40%, för de som åker dit. 

Hur många som kör rattonyktra utan att åka fast vet vi inte.  

 

Kapitel 6, Tre familjer i svensk litteratur börjar med en ett utdrag ur den kände författaren August 

Strindbergs klassiker Tjänstekvinnans son (1886). Utdraget heter Rädd och hungrig och handlar om 

en mamma som tar hand om sina sju barn, tröstar dem, tar hand om deras sår och ger dem mat 

medan hon även var den som skvallrade på barnen. Det var hon som sa vad de hade gjort eller vem 

hon trodde var den skyldige så att fadern i huset, som endast var med under middagarna, straffade 

barnen utifrån vad modern hade sagt. Utdraget innehåller ett stort förakt för modern och det är hon 

som är den onda då hon både tar hand om barnen och ser till att de får stryk.  

   Det andra utdraget heter Ur: Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult  (1985) som är en 

biografisk text av vår svenska kända barnboksförfattare Astrid Lindgren. Utdraget handlar om 

Astrids uppväxt och om hur kärleksfulla hennes föräldrar var både mot varandra och barnen och att 

hennes barndom kunde beskrivas genom två ord, trygghet och frihet. Hon beskriver sin mor som 

väldigt förstående och att det inte var något tjat och hon grälade inte heller över olyckshändelser.  

   Kristina Lugn är en svensk poet och dramatiker som har skrivit lyrik Ganska nära himlen som 

kommer från Bekantskap önskas med äldre bildad herre (1983). Dikten handlar om Liselott som 

bor med sin mamma som är ensamstående, i ett höghus. Hennes pappa saknar hon mycket. Liselott 

rymmer och då lovar mamman att göra flera förändringar som att Mamman ska sätta ut en 

kontaktannons så att Liselott kan få en ny pappa. 

 

Kapitel 7 Språket 2 börjar med läromedelstexten Släktskap och påverkan av Monika Åström. 

Texten handlar om vilken språkgrupp svenskan tillhör, om några arveord vi har och hur svenska 

språket är påverkat av låneord.  

   Nästa text är även det en läromedelstext av Monika Åström, Om svenska efternamn som handlar 

om vilka vanliga efternamn som finns i Sverige som att –son namn är vanligt och att många 
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efternamn kommer från 1600- och 1700-talet då soldatnamnen, -sonnamnen och adelsnamnen 

tillkom. Då det är lätt att byta efternamn i Sverige gör svenskarna flest namnbyten i världen. 

  Världens språk tynar bort (2002) är en artikel av Per Snaprud, skribent inom vetenskap, i Dagens 

Nyheter som handlar om att hälften av alla språk endast talas av 0,3 % av jordens befolkning och att 

flera gamla språk försvinner varje månad. Lisbet Rausing har startat en stiftelse med trehundra 

miljoner kronor för att bevara utdöende språk. Pengarna används till att utbilda folk i hur man kan 

bevara språk. Regeringar behöver ge alla barn möjlighet till undervisning på sitt modersmål och 

man behöver dokumentera språken för att kunna bevara dem.  

   Läromedelstexten Svenska språket idag av Monika Åström handlar om att svenskan inte kommer 

att dö ut då den talas av många och används i offentliga sammanhang. Dock har svenskan en viss 

domänförlust då man exempelvis inom naturvetenskap använder engelska. 

  Nästa text Minoritetsspråken är en faktatext om minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli 

(tornedalsfinska), romani chin och jiddisch i Sverige, och hur många som talar de här språken och 

att man har rätt att använda språket i kontakt med myndigheter och även att få undervisning i det. 

Förutom minoritetsspråken finns det 150 olika hemspråk. Texten saknar författare och källa, men 

jag räknar att den är skriven av Monika Åström, då det är en läromedelstext. 

   Från Sveriges dövas riksförbund är texten Teckenspråk som förstaspråk för döva en 

myndighetsinformation som förklarar att lagen för minoritetsspråk även gäller för döva och att det 

inte är samma teckenspråk i hela världen. I Sverige får alla döva barn lära sig teckenspråk och får 

även undervisning på det språket. I övriga världen får 80-90% av alla döva barn ingen undervisning 

alls och 1% får undervisning på teckenspråk. Detta beror på att de flesta döva bor i u-länder. 

   Glädjen med andra språk (1995) är skriven av svenska Ritva Jacobsson, professor i franska och 

klassiska språk. Texten kommer från Ordbruk SR. Artikeln handlar om glädjen och svårigheter att 

lära sig ett nytt språk men att det är genom svårigheterna som man utvecklas.  

   Cecilia Christner Riad är en svensk redaktör och journalist som i tidningen Forskning och 

Framsteg (nr 3 2009) skrivit artikeln Engelskan har rymt hemifrån om att man förut lärde sig en 

blandning av brittisk och amerikansk engelska, Mid-Atlantic English. Nu finns många fler varianter 

av engelska och många lärare vet inte vilken variant de ska lära ut. Alla som talar engelska förstår 

inte varandra då det finns stora variationer men det är betoningen som är avgörande för att man ska 

förstå varandra. 
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   Chatten fick mig att bli gubbe (2012) är en krönika av svenska journalisten Emanuel Karlsten i 

Dagens Nyheter. Krönikan handlar om när han chattade med sin lillasyster och inte förstod de 

allmänna förkortningar som används vilket gjorde att han kände sig som en gubbe. 

   Fredrik Lindström är bland annat programledare och har doktorerat i nordiska språk. Han skriver i 

artikeln Region, klass, ålder – märks det i språket? (2010) att folk gärna själva vill träna bort sin 

dialekt men att man gillar när andra har dialekt. Flera dialekter har och håller på att dö men det 

betyder inte att alla kommer att tala lika då det finns sociolekter. Men i vissa sociala grupper lever 

dialekter kvar och då är dialekten en social faktor. Texten har även varit publicerad i 

Språktidningen.  

   I anslutning till Fredik Lindströms text, utan en egen rubrik, har Monika Åström fortsatt med en 

läromedestext med underrubrikerna Sociolekt och kronolekt då hon förklar de båda begreppen. Det 

finns även en faktaruta om Manligt och kvinnligt språk. Kliché eller sanning? med olika påståenden 

som att kvinnor är bättre på att lyssna och att män håller sig mer till fakta. 

   Höra till. Språket – identitetsskapande och maktmedel (2004) är ett reportage av svenska 

journalisten Gert Svensson publicerat i DN som handlar om hur viktigt språket är för ens identitet 

och att man förändras beroende på vilket språk man behöver använda sig av. Man blir även dömd 

av andra beroende på hur man talar och man kan även använda ord som bara vissa förstår för att öka 

gemenskapen och stänga ute andra och genom att ändra sitt språk kan man passa in. 

   Mitt språk och jag är lyrik av Theodor Kallifatides, om hur det känns att förlora sitt språk och inte 

kunna uttrycka sig på samma sätt längre. 

   Tyska författaren Wolfgang Kohlhaase har skrivit novellen Straat uppfinner ett språk om en man 

som  under andra världskriget inför en fångvaktare låtsas att han kan persiska som fångvaktaren vill 

lära sig. Straat är nära att bli avslöjad men för att inte bli det så uppfinner han ett helt nytt språk med 

grammatik som han då kan fortsätta lära fångvaktaren så att denne inte dödar honom. Novellen 

kommer från Önskenovellen i Sveriges Radio. 

    

Kapitel 8, Resor börjar med texten Sensationssugen eller stugsittare (1998) av svenska 

journalisterna Åsa Erlandsson och Marie von Garaguly publicerad i Dagens Nyheter. Artikeln 

handlar om att man kan mäta blodet i barns navelsträng  kan mätaenzymet MAO, monoaminoxidas 

för att se hur försiktiga vi kommer att bli. En person med en hög halt är mer försiktig och nöjd och 
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vill inte ha förändring medan en människa med låg halt söker mer spänning. Personlighet spelar 

också in på hur mycket spänning vi vill ha och letar efter i våra liv och hur uttråkade vi blir. 

   Kerstin Bjurman som är journalist och författare har skrivit krönikan Vem betalar din semester? 

(2003) Ur Södra Afrika och är en artikel om de negativa konsekvenserna med turismen, att turismen 

skapar fler arbeten men det kan förvrida lönerna när hotellpersonal tjänar mer än lärare och att 

turismen förstör kulturen och miljön. Stadsplaneringen kan utgå ifrån turisternas krav och inte 

behovet av exempelvis vatten för lokalbefolkningen i Afrika.  

   Resandets livgivande kraft (1998) från Dagens Nyheter av svenska journalisten Ulrika By. 

Krönikan handlar om hennes far Sven Linqvist som är författare, debattör och resenär. Han har gjort 

många resor som han sedan har skildrat och debatterat. Trots att många resor som har fått honom att 

ändra många uppfattningar har inget påverkat honom så mycket som att bli far då det var den största 

och viktigaste resan för honom. 

   I ICA- kurien har Ussi Hjelm skrivit artikeln Konsten att resa utan fördomar (2005) som handlar 

om att ifall vi inte är pålästa inför resmålet är det större risk att vi endast ser det som vi förväntar 

oss och spär på fördomarna istället för att öka vår förståelse. Känner man till sin egen kulturs regler 

ökar det förståelsen för andras kulturer. Hjelm tar upp flera exempel på olikheter inom olika länder 

som Sverige, Bulgarien och Japan, som om hur vi sitter och hur det uppfattas.  

   Vikten av att gå vilse (2002) handlar om att det är tråkigt att följa kartor och att alltid gå rätt och 

att det roliga och det spännande är själva resan, när man går helt fel och allt man då upplever. Var 

texten utspelar sig framgår ej. Johan Croneman är en svensk journalist och krönikan har varit 

publicerad i Dagens Nyheter.  

   Kjell Swanberg svensk kåsör och radioman som i Dagens Nyheter har skrivit kåseriet Flyg till 

solen med oss på NotJet (2002) är en satirisk text om lågprisflyg. På detta charterbolag behöver du 

ta med din egen stol på planet då planen är oinredda för att få plats med så många som möjligt. Har 

du bokat resan kommer inte resmålet eller veckan passa och pengarna är redan dragna. Det är stor 

risk att du blir strandsatt någonstans om du mot all förmodan skulle komma iväg. 

  Några röster om att resa (1962) är en rubrik som det finns tre korta utdrag ifrån. Det första 

utdraget kommer från Eyvind Johnssons roman Dagboksblad om nödvändigheten av att resa som 

handlar om den dåliga respektive goda resenären. Den dåliga resenären kräver att få svensk mat 

utomlands och blir sur när han inte får det. Den goda resenären är den som ger av vad han har med 
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sig och har sympati för det främmande. Okunnighet är orsaken till främlingshat och den gode 

resenären gör världen bättre. Den andra texten är ett kort citat ur den franska filosofen, 

matematikern och fysikern Pascals Tankar (1957) ” ... människornas olycka beror på en enda sak: 

detta att de inte kan stanna i lugn och ro i ett rum.” Det tredje utdraget är ur Alain de Bottons 

reseskildring Om konsten att resa (2002), som handlar om att tåget är det bästa sättet att resa på då 

det inte går för snabbt eller långsamt utan att man kan se delar av vad som händer utanför tåget. 

Hotellrum är den bästa och lugnaste platsen att tänka över sitt liv på.  

   Monika Åström har skrivit nästa läromedelstext Resornas resa – och målet: Ithaka består av en 

kort redogörelse över ett av Homeros verk Odysseén. Texten handlar om att Odysses var tvungen 

att lämna sin fru och son för att åka och kriga i Troja och att detta blev en lång resa. 

   Ithaka (1911) är lyrik om att resan till ön Ithaka ska bli lång och att du ska uppleva mycket och att 

man inte ska frukta de grekiska gudarna. Författaren är Konstantinos Kavafis som var en grekisk 

poet. Ithaka är ön som Homeros bodde på med sin fru och deras barn. 

   Joseph Brodsky, rysk författare och nobelpristagare i litteratur som var tvungen att leva i exil i 

New York har även skrivit lyrik på samma tema, Odysseén med titel Odysseus till Thelemakos. 

Thelemakos är Odyssens son som han lämnade för att kriga i Troja när sonen var nyfödd. 

   Karin Boye, svensk författare har skrivit dikten I rörelse (1927) om att det är resan som gör det 

värt all möda. 

 

Åström skriver att ”Bokens texter består  till stor del av litteraturartiklar hämtade ifrån våra större 

dagstidningar.” I själva verket består över en tredjedel av bokens texter av läromedelstexter skrivna 

av Åström själv. Våra större dagstidningar som Åström har tagit artiklar ifrån är: Dagens Nyheter 

(nio texter) , Uppsala Nya Tidning (sex texter), Aftonbladet (tre texter), Språktidningen (två texter), 

Expressen (en text), Södra Afrika (en text), Skolvärlden (en text), Vi (en text), Forskning och 

framsteg (en text), ICA-kuriern (en text). Åström själv har skrivit 24 av sammanlagt 67 texter. 
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5.2 Kvantifiering av texttyper i Språkporten 

Tabell 6. Antal texter på de olika genrena:  

Utifrån de genrer som finns representerade i något av läromedlen som jag har analyserat, har jag 

gjort underkategorier till. Texterna räknas både i huvudkategorien och i underkatergorin, då det ger 

en bättre bild om vad för slags texter som finns med i läromedlen. 

 

1.Skönlitteratur 17 

 

   1.a Biografi 3 

 

   1.b Hälsa, levnad och samlevnad 0 

 

   1.c Samhälle, politik och debatt 0 

 

   1.d Medborglig och socialuppfostran 0 

 

   1.e Seder och traditioner 2 

 

   1.f Reseskildringar 1 

 

   1.g Citat 1 

 

   1.h Lyrik 5 

 

   1.i Deckare 0 

 

   1.j Sagosamling 0 

 

   1.k Roman, fiktion 2 

 

   1.l Om film, filmindustri 0 

 

   1.m Humor 0 

 

   1.n Satir 1 

 

   1.o Novell 2 

 

2. Internet 0 

 

   2.a Blogg 

 

0 

   2.b Mailkonversation 0 
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3. Tidningstext 

 

26 

   3.a Artikel 

 

14 

   3.b Reportage 5 

 

   3.c Krönika 

 

5 

   3.d Ledare 

 

1 

   3.e Kåseri 

 

0 

   3.f Insändare 

 

0 

   3.g Debattartikel 

 

1 

4. Faktattext 25 

 

   4.a. Lagtext 0 

 

   4.b. Instruerande 0 

 

   4.c. Arkitektur 0 

 

   4.d. Läromedelstext 24 

 

   4.e Myndighetsinformation 1 

 

 

Det intressanta med tabell 6 är att många av texterna är läromedelstexter och tidningstexter och att 

de skönlitterära genrerna inte har fått samma utrymme i läroboken. 

 

Tabell 7. Var texten utspelar sig: 

Vissa texter handlar och utspelar sig på flera olika ställen och då har platserna blivit räknade i flera 

olika kategorier. 

1. Europa 64 

   1.a Norden 56 

   1.b Sverige 56 

2. Asien 1 
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3. Afrika  2 

4. Sydamerika 0 

5. Nordamerika 2 

6. Oceanien 1 

7. Antarktis  0 

8. Framgår ej 2 

 

De flesta texterna utspelar sig i Europa, ingen av texterna utspelar sig Sydamerika eller Antarktis. 

 

Tabell 8. Kön på författaren: 

Vissa texter är skrivna av flera författare och då är alla författare medräknade.  

Man 20 

 

Kvinna 48 

 

Framgår ej 2 

 

 

Urvalet av manliga och kvinnliga författare är inte jämt då över hälften av texterna är skrivna av en 

eller flera kvinnor. 

 

Tabell 9. Region för författaren: 

Alla författare är medäknade, även där det finns flera författare till en text. Regionen som en 

författare hör till i denna tabell är där författaren är verksam och lever sitt liv. Dock finns det en 

underrubrik under Europa som är ”Sverige – född utomlands” för att visa på vilken mångfald de 

svenska författarna har. 

1. Europa 69 

   1.a Norden 64 

   1.b Sverige 61 

   1.c Sverige – född utomlands 3 
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2. Asien 0 

3. Afrika  0 

4. Sydamerika 0 

5. Nordamerika 1 

6. Oceanien 0 

7. Antarktis 0 

8. Framgår ej 0 

                                                                                                                                                              

En av de 69 författarna kommer inte ifrån Europa. Perspektivet i texterna blir svenskt då 64 stycken 

av 69 är svenskar. 

 

Tabell 10. Läromelsförfattaren har skrivit texten: 

Alla texter är räknade en gång för att se hur många av texterna som är skrivna av 

läromedelsförfattarna. 

Ja 24 

 

Nej 43 

 

Framgår ej 0 

 

  

Tjugofyra av texterna har läromedeslförfattaren Åström skrivit själv och till resterande 43 texter är 

någon annan författare. 

 

5.3 Sammanfattning av Språkporten 

I kapitel 1, Mytomspunna har Monika Åström skrivit alla texter själv. Därför är samtliga fem 

texterna läromedelstexter, skrivna av en svensk kvinna. En av texterna handlar om Prinsessan Diana 

och utspelar sig därför i Storbritannien och en text handlar om tavlan Mona Lisa och utspelar sig då 

i Italien då tavlan är målad där.  
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   I kapitel 2 Språket är två av kapitlets nio texter skrivna av läromedelsförfattaren Åström. Av de 

nio författarna är åtta svenskar men en av dem är född i Grekland. Den nionde författaren är 

amerikan. Tre av författarna är män och sex stycken är kvinnor. Det är en biografi med, en från 

genren seder och tradition, en novell, fyra artiklar och två läromedelstexter. En av texterna utspelar 

sig i Nigeria och i Australien då man jämför olika gester. De resterande åtta texterna utspelar sig i 

Sverige. 

   I kapitel 3 Typiskt svenskt är fem av kapitlets texter skriva av Åström. Av de tio texterna är 

samtliga skrivna av svenskar, två är dock födda utomlands. Alla texter utspelar sig i Sverige fast en 

av texterna handlar även om Norge och Danmark. Det är fem läromedelstexter, en text om seder 

och tradition, en biografi, två krönikor och ett reportage. Av de samtliga tio texterna är två av 

författarna män, sju kvinnor och i en av texterna framgår det inte.  

   I kapitel 4 Familjen är tre av sex texter läromedelstexter författade av Åström, de övriga texterna 

är två reportage och en artikel. Samtliga texter utspelar sig i Sverige och är skrivna av svenskar. 

Fem av författarna är kvinnor och en är en man.  

   I kapitel 5 Kommunikation är tre av nio texter läromedelstexter skrivna av Åström. De andra 

genren är ett reportage, en debattartikel, två artiklar, en krönika och en ledare. Av de nio författarna 

är åtta kvinnor och en man. Alla författare är svenskar. Alla texter utspelar sig i Sverige men två av 

dem utspelar sig även i USA.  

   I kapitel 6 Tre familjer i svensk litteratur är det en roman, en biografi och lyrik. Två av författarna 

är kvinnor och en man. Samtliga texter är skriven av svenskar och utspelar sig i Sverige. 

   I kapitel 7 Språket 2 är fem av kapitlets fjorton texter läromedelstexter skrivna av Monika 

Åström. Fyra av texterna är artiklar, en krönika, ett reportage, en lyrisk text, myndighetsinformation 

och en novell. Tretton av texterna är skrivna av svenskar och utspelar sig i Sverige och en text är 

skriven av en tysk och utspelar sig i Tyskland. Sex av texterna är skrivna av en man, sju av texterna 

är skrivna av en kvinna. I en av texterna framgår det inte om det är en man eller kvinna som skrivit 

myndighetestexten. 

   I kapitel 8 Resor är en av kapitlets tretton texter en läromedelstext skriven av Åström. Av 

resterande texter är tre artiklar, tre lyrik, en krönika, en satirisk text, en roman, ett citat, och en 

reseskildring. Sex av författarna är kvinnor, två av dem har skrivit en av texterna ihop, åtta är män. 

Tio av författarna är svenskar och resterande fyra är européer. Sju av texterna utspelar sig i Europa, 
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fyra i Sverige, en i Asien och en i Afrika och i två texter framgår det inte var de utspelar sig. Flera 

av texterna utspelar sig på olika platser. 

 

  



 

38 

 

6. Diskussion 

Genom att analysera och kategorisera var texterna utspelar sig och vilken etnicitet författarna har 

blev resultatet tydligt att läromedlen inte låter eleverna ta del av texter från olika kulturer eller olika 

delar av världen. Skolverket (2011B) har i sina kommenterer till läroplanen i svenska som 

andraspråk 1, tydligt skrivit att texterna ska komma från olika delar av världen och att det är viktigt 

att eleverna får möjlighet att läsa något på svenska som från början är skrivet på deras modersmål. 

Att båda läromedlen saknar texter från olika kulturer är tråkigt då eleverna inte kan få möjligheten 

att känna igen litteratur från sitt modersmål. 

 

I Kontext är två tredjedelar författade av en man. Därmed har Kontext inte någon jämställd 

fördelning av manliga och kvinnliga författare. I Språkporten däremot finns det 48 kvinnliga 

författare och 20 manliga författare, i två av texterna framgår det inte vem författaren är. Att det är 

så många texter skrivna av en kvinna beror på att över en tredjedel av texterna är skrivna av 

läromedelsförfattaren Monika Åström. Om man däremot räknar bort de texter som Åström själv har 

skrivit är 24 av texterna skrivna av en kvinna, mot 20 manliga författare.  Tyvärr så saknas de olika 

aspekter i texterna som bisexuella, homosexuella eller transpersoner, vilket gör att eleverna inte får 

en ökad förståelse och att det inte finns texter som man kan känna igen sig i. Både Berge 

(2011:165) och Ohlander (2010:66-67) menar att normen i läromedel är män och att kvinnor glöms 

bort. Ohlander (2010:67-68) hävdar att flickor och pojkar borde få samma plats i läromedel då de är 

lika mycket värda. Att inte ge samma utrymme i läromedlen av texter författade av både kvinnor 

och män fortsätter att ge pojkar och män monopol och att pojkar och män anses vara viktigare än 

flickor och kvinnor. Avsaknad av texter som handlar om personer som är homosexuella eller 

transsexuella gör att förståelsen inte ökar och att många elever inte alls får något att relatera till. Jag 

anser att läromedelsförfattaren här har ett ansvar då de förmedlar värderingar genom de texterna 

som de har valt. 

 

I Kontext är ingen av lärobokens 28 texter skrivna av läromedelsförfattarna medan i Språkporten är 

24 av läromedlets 67 texter skrivna av läromedelsförfattaren. Då Åström själv har författat så 

många av texterna blir utbudet och perspektiven ännu smalare då det är hennes perspektiv och 

värderingar som återkommer. Enligt Ammert har läromedel en stark ställning i Sverige och eleverna 

har ett högt förtroende för det. Då så många texter är skrivna av läromedelsförfattaren tror jag tyvärr 
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att det är många lärare och elever som läser texterna utan att analysera att det är en persons 

värderingar och budskap som förmedlas om och om igen. 

 

I Kontext kommer tidningstexterna från Nerkies Allehanda och Camino, vilket är ett litet urval från 

de stora tidiningarna. I Språkporten kommer de från flera av våra stora tidningar och några mindre. 

Det finns många fler texter i Språkporten men utbudet är mer varierat och fler olika genrer finns 

representerade i Kontext. Lundström (2007:71-72) menar att alla texter som tas upp i skolan är ett 

kulturarv och att det är den kulturella kanonen som påverkar texturvalet. Då många 

läromedelsförfattare använder ett eller flera gamla läromedel som mall när de skriver sina läromedel 

gör att det tenderar att bli liknande texter även i ett nyare läromedel.  

 

Båda läromedlen saknar texter från en eller flera världsdelar och majoriteten av alla texter är 

skrivna av svenska författare och utspelar sig i Sverige. Ett minimum borde vara att det finns texter 

från alla världsdelar. Jag tror att det skulle betyda mycket om det fanns med texter som eleverna 

känner till från sina hemländer. Det är viktigt att läsa texter från olika delar för att öka sin förståelse 

och vidga sina vyer både hur det kan vara på andra ställen, men även att vi alla är väldigt lika var vi 

än befinner oss eller är uppväxta, då alla har samma slags känslor och grundläggande behov. 

Skolverket (2011B) tydliggör i sina kommentarer att det är viktigt att eleverna får läsa texter från 

olika kulturer som är allmänmänskliga så att eleverna förstår att det är mer likheter än skillnader 

mellan människor. 

 

Urvalet av texterna speglar inte Skolverkets mål för kursen och visar på etnocentrism då man i stort 

väljer svenska författare. Vi borde ta vara på mångfalden som finns och det är synd att 

läromedelsförfattare i svenska som andraspråk inte klarar av att ta del av texter från olika delar av 

världen. Utifrån Skolverkets centrala mål ge eleverna ”förmåga att läsa och reflektera över  

skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.” (Skolverket 2011B) misslyckas både 

Kontext eller Språkporten utifrån sitt texturval. Självklart är även detta en tolkningsfråga om hur 

många olika genrer som borde vara med och från vilka delar av världen litteraturen ska komma 

ifrån. 
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De texter som handlar om en annan världsdel har oftast författats av en svensk författare med sitt 

svenska perspektiv. Detta gör att man inte får ta del av olika perspektiv och att mångfalden bland 

texter försvinner. Jag tycker att det är tråkigt att de inte har kunnat hitta några texter från andra 

länder då det finns mycket litteratur, vårt världsarv, som jag tror skulle uppskattas av eleverna. I 

kapitel 4 Familjen i Språkporten handlar texterna om olika familjebildningar, om surrogatmammor 

och spermadonation. Det hade varit intressant med texter om andra familjebildningar som 

månggifte, barnlöshet eller att leva i en stor familj med många syskon och kusiner. 

    

Ammert (2011:17, 26, 27) menar att elever har en stark tro till läromedel och att många lärare 

använder olika läromedel i sin undervisning. Om lärare i svenska som andraspråk skulle välja att 

endast använda läromedelen som jag har analyserat så kommer man inte att nå Skolverkets mål i att 

möta olika kulturer och genrer. Då läromedlen påstår att de uppnår målen och följer läroplanen, tror 

jag tyvärr att många lärare utgår från att detta stämmer och inte tänker på att analysera böckerna. 

Fördelen med att det förr var mer styrt över vilka läromedel som skulle användas var att innehållet 

granskades och undervisningen blev mer likvärdig, dock ej anpassat efter eleverna. 

 

I Språkporten är det många värderingar som ska överföras till eleverna och texturvalet känns ofta 

som att Monika Åström försöker lära eleverna hur det är. Detta stämmer överens med att läromedel 

alltid förmedlar normer och värderingar som Mattlar (2008:36, 194) hävdar. Däremot uppfyller 

Språkporten skolverkets centrala innehåll att ta del av svenska referensramar. Skolverket (2011B) 

är tydliga med att man inte ska definera vad svenskhet är eller inte är, vilket jag anser att Åström 

gör.  

 

Flera av Åströms texter ska förmedla jämställdhet och hur det är i Sverige. Bromseth och Wildow 

(2007:78) menar att många lärare anser att det är elever från andra kulturer som står för icke 

jämställdhet medan svenska elever står för jämställdhet. Jag tycker mig kunna se tendenser av detta 

synsätt på Åströms urval av texter, då de ska uppfostras in i de svenska värderingarna.  
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Teman i texterna, speciellt i Språkporten handlar om att både upprätthålla och bevara sociala 

strukturer genom att fokusera på det svenska och på att texterna ofta inte handlar om att lära sig 

svenska utan att lära sig ”hur det är”. Att belysa mångfalden som finns fattas i läromedlet och det är 

det svenska som är det rätta. I Kontext  är urvalet  av texterna större och det känns som en del av 

texterna är till för att väcka elevernas intresse. Hellspong (2001:13, 132) skriver beträffande den 

ideologikritiska analysen att alla texter upprätthåller, skapar eller bevarar sociala strukturer och 

maktförhållanden. Jag saknar texter om det posititva med mångfald och vad mångfalden kan bidra 

med.  
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