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I den här kandidatavhandlingen studerar jag behandling av den nordiska kulturen i läroböcker i svenska som 
det andra inhemska språket för årskurs sex i Finland. Kandidatavhandlingens syfte är att ta reda på hur den 
nordiska kulturen syns och presenteras i läroböcker i svenska som det andra inhemska språket för årskurs 
sex i Finland. I avhandlingen tar jag också reda på om det finns skillnader i kulturellt innehåll mellan olika 
lärobokserier. Dessutom jämför jag det kulturella innehållet i läroböcker med vad som sägs i läroplanens 
grunder om kulturen som en del av svenskundervisningen. I kandidatavhandlingen söker jag svar på följande 
forskningsfrågor: Hur syns den nordiska kulturen i läroböcker i svenska för årskurs sex i Finland? Finns det 
skillnader mellan olika bokserier med avseende på hur kultur presenteras i läroböckerna? Uppfyller kulturellt 
innehåll de mål som anges i läroplanen? 

Undersökningens material består av tre läroböcker i två olika lärobokserier. Närmare består 
undersökningsmaterialet av sådana texter och övningar i läroböckerna som har något att göra med kultur, 
Sverige och de anda nordiska länder eller finlandssvenska och sverigesvenska. Den första boken heter 
Hallonbåt 1–2 och den innehåller både texter och övningar. De två andra böckerna ingår i serien På Gång 1 
och den ena är en textbok och den andra en övningsbok. Böckerna i båda bokserierna är avsedda för elever 
som läser svenska som det andra inhemska språket, det så kallade medellånga B1-språk, i finska grundskolor. 
Jag analyserar materialet med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Av analysresultaten kommer det fram att den nordiska kulturen syns och presenteras i läroböckerna på 
många sätt. Den nordiska kulturen kommer fram i läroböckerna genom till exempel presentationen av geografi, 
människor och traditioner. Av resultaten kommer det också fram att läroböcker som ingår serien På Gång 
innehåller mer presentation av den nordiska kulturen än läroboken Hallonbåt. Enligt resultaten uppfyller båda 
lärobokserier några mål som anges i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.  
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Tässä tutkielmassa tarkoitukseni on selvittää, miten pohjoismainen kulttuuri näkyy ja miten sitä esitetään 
suomalaissa ruotsin kielen oppikirjoissa, jotka on tarkoitettu ruotsin kielen toisena kotimaisena kielenä 
opetukseen kuudennella vuosiluokalla Suomessa. Tutkielmassa selvitän myös, onko eri oppikirjojen välillä 
eroa siinä, miten ne esittävät kulttuuria. Lisäksi vertaan oppikirjojen kulttuurista sisältöä siihen, mitä 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan kulttuurin merkityksestä osana ruotsin kielen 
opetusta. Tutkielmassani etsin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten pohjoismainen kulttuuri 
näkyy kuudennen vuosiluokan ruotsin kielen oppikirjoissa Suomessa? Onko eri kirjasarjojen välillä eroja siinä, 
miten ne esittävät kulttuurillisia sisältöjä? Täyttääkö oppikirjojen kulttuurillinen sisältö opetussuunnitelmassa 
asetetut tavoitteet? 

Tutkielman tutkimusaineisto koostuu kolmesta oppikirjasta, jotka ovat kahden eri kirjasarjan kirjoja. 
Tarkemmin aineisto koostuu oppikirjojen teksteistä ja harjoituksista, jotka liittyvät kulttuuriin, Ruotsiin ja muihin 
Pohjoismaihin sekä suomenruotsiin ja ruotsinruotsiin. Ensimmäinen kirja on nimeltään Hallonbåt 1–2 ja se 
sisältää sekä tekstejä että harjoituksia. Toinen ja kolmas kirja kuuluvat kirjasarjaan nimeltä På Gång. Sarjan 
kirjoista toisessa on tekstejä ja toisessa tehtäviä. Molemmat kirjasarjat on tarkoitettu oppilaille, jotka 
opiskelevat ruotsia toisena kotimaisena kielenä, niin sanottuna keskipitkänä B1-kielenä, suomalaisessa 
alakoulussa. Analysoin tutkimusaineistoa laadullisen sisällönanalyysin avulla.  

Tutkimustuloksista selviää, että pohjoismaista kulttuuria esitetään ja se näkyy monin eri tavoin oppikirjoissa. 
Pohjoismainen kulttuuri nousee oppikirjoissa esiin esimerkiksi maantiedon sekä ihmisten ja perinteiden 
esittelyjen kautta. Tulokset osoittavat myös, että På Gång kirjasarjan oppikirjat sisältävät enemmän kulttuurin 
esittelyä kuin Hallonbåt. Tulosten mukaan molemmat oppikirjasarjat täyttävät ainakin osan perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa asetetuista tavoitteista.  
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1 INLEDNING 

Svenska är Finlands andra officiella språk. Svenska lärs ut i finska skolor även om 

svenskundervisningen och dess betydelse är under konstant debatt i Finland. Det finns många som 

anser att svenskundervisningen i finska skolor har kommit till sitt slut. Samtidigt har läroplanen för 

den grundläggande utbildningen i Finland förnyats så att svenska börjar som ett obligatoriskt ämne 

redan på årskurs sex sedan år 2016. De nya grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen togs i bruk år 2016 gällande årskurser 1–6. Slutet av svenskundervisningen syns sålunda 

inte även om dess framtid är hotad av konstant debatt och osäkerhet.  

 

Svenskundervisningen i finska skolor betyder inte bara att man ska lära sig språket utan 

undervisningen kan också hjälpa med att förstå olika kulturer, även ens egen. Kulturellt sett är 

svenskundervisningen en viktig del av finska elevers kulturutbildning. Finland, Sverige och alla de 

andra nordiska länderna har en lång språklig, geografisk och kulturell historia. Det är nyttigt att de 

finska eleverna lär sig om de nordiska länderna och den nordiska kulturen genom att lära sig svenska. 

Hur presenteras den nordiska kulturen i läroböcker i svenska för årskurs sex i Finland? Det studerar 

jag i denna undersökning.  

 

Läroböckerna utgör ett av de viktigaste medlen vid inlärning av något nytt språk. Ofta får man den 

första uppfattningen av något språk och språktalarnas och landets kultur genom läroböcker i språk 

(Prusi 2017). Språklärare använder mest läroböcker för att undervisa i kultur på svensklektioner. I 

svenskläroböcker kan det finnas kulturdelar som lärare kan utgå ifrån vid undervisning av kultur. 

Kulturen utgör dock sällan huvudtemat på svensklektioner och kulturen kommer oftast upp som en 

del av något annat tema. (Jormanainen 2019.)  

 

Det finns instruktioner för svenskundervisningen i grunderna för läroplanen i Finland. I läroplanen 

för den grundläggande utbildningen tas svenska upp som det andra inhemska språket och som 

språkämne i finska grundskolor. I läroplanen 2014 betonas också kultur i svenskundervisningen. 

Svenskundervisning spelar en viktig roll vid utveckling av elevernas kulturella identitet. Genom 

svenskundervisning lär sig eleverna även uppskatta olika kulturer och språk. Tack vare 

undervisningen i olika språk blir eleverna internationellare och kommer i kontakt med olika 

människor från olika länder vilket är viktigt med tanke på den globaliserande framtiden. Det är viktigt 

att svenska lärs ut i finska grundskolor därför att elever får lära sig känna svenska som det andra 

inhemska språket och lära sig varför svenska undervisas i Finland. (Utbildningsstyrelsen 2014.) 
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Jag undersöker den nordiska kulturen i läroböcker i årskurs sex i Finland därför att jag är mycket 

intresserad av svenska språket och dess undervisning i Finland. Den nordiska kulturen är också något 

som jag har intresse för. Att undersöka kultur i läroböcker i svenska som det andra inhemska språket 

för årskurs sex är viktigt därför att ämnet inte har undersökts mycket tidigare. Svenska blev ett 

obligatoriskt språkämne på årskurs sex år 2016. Sedan dess har man dock gjort flera studier där man 

har studerat elevernas och lärarnas inställning till svenska språket och dess undervisning i årskurs sex 

(t.ex. Haavisto 2018). Kultur är en av de aspekter som anknyter Finland till de anda nordiska länderna 

och därför är det viktigt att undersöka den nordiska kulturen i svenskundervisningen.  

1.1 Syfte 
 

Kultur utgör en stor del av språkinlärningen. För att förstå språket och dess rötter bättre måste man 

veta om kulturen bakom språket. Speciellt i Finland, där alla elever inte är ivriga att lära sig svenska, 

är de kulturella aspekterna av språkinlärningen värda att läras ut i skolan. Syftet med den här 

undersökningen är att ta reda på hur den nordiska kulturen syns och presenteras i läroböcker i svenska 

som det andra inhemska språket för årskurs sex i Finland. Jag vill också ta reda på om det finns 

skillnader i kulturellt innehåll mellan olika lärobokserier. Dessutom jämför jag det kulturella 

innehållet i läroböcker med vad som sägs i läroplanens grunder om kulturen som en del av 

svenskundervisningen. Mina forskningsfrågor är följande: 

 

 Hur syns den nordiska kulturen i läroböcker i svenska för årskurs sex i Finland? 

 Finns det skillnader mellan olika bokserier med avseende på hur kultur presenteras i 

läroböckerna? 

 Uppfyller kulturellt innehåll de mål som anges i läroplanen? 

 

Min hypotes är att läroböckerna presenterar mest den svenska och finlandssvenska kulturen. Under 

flera sekel har Finland varit en del av Sverige vilket för sin del har påverkat Finlands ställning till 

Sverige gällande språket och andra likheter som kultur. Jag antar att de andra nordiska länderna 

Norge, Danmark och Island samt Färöarna och Grönland inte behandlas i lika stor omfattning i 

läroböckerna därför att Finlands relation till Sverige är mycket starkare historiskt och geografiskt sett 

än till de andra nordiska länderna.  
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1.2 Material 
 

Som material i min undersökning använder jag tre läroböcker från två olika lärobokserier. Den första 

boken heter Hallonbåt 1–2 och den innehåller både texter och övningar. De två andra böckerna ingår 

i serien På Gång 1. Av dessa böcker är den ena en textbok och den andra en övningsbok. Böckerna 

från båda bokserierna är avsedda för elever som läser svenska som det andra inhemska språket (det 

så kallade B1-språk) i finska grundskolor. Dessa böcker används i svenskundervisningen i årskurs 

sex då eleverna börjar läsa svenska. Jag valde dessa bokserier därför att de är i bruk i Finland för 

tillfället och därmed är aktuella. Dessa bokserier är också gjorda eller bearbetade med utgångspunkt 

i läroplanen 2014 och är därför bra för den här undersökningen.   

 

Undersökningsmaterialet består av läroböckernas texter och övningar som har något att göra med 

kultur, Sverige och de anda nordiska länderna eller finlandssvenska och sverigesvenska. Texter och 

övningar kan vara på svenska eller på finska. Sådana texter och övningar där någon av de ovannämnda 

aspekterna inte kommer upp eller nämns har inte tagits med i analysen. Endast sådana texter och 

övningar har tagits med i analysen som jag har ansett vara relevanta för denna undersökning. 

 

I den här undersökningen menar jag med texter sådana textavsnitt i läroböckerna som presenterar 

böckernas olika fenomen och olika teman. Texterna som jag analyserar kan vara till exempel 

berättelser, beskrivningar av bokens karaktärer eller föreställda situationer som är skriven i böckerna. 

Texterna kan också vara infotexter som presenterar olika fenomen i böckerna. I denna undersökning 

menar jag med övningar sådana uppgifter som fördjupar förståelsen av ovannämnda texter. 

Övningarna kan också innehålla uppgifter gällande grammatik eller vokabulär. Även bilder i 

läroböckerna ingår i analysen. Med bilder menar jag i den här undersökningen sådana bilder som 

presenterar böckernas innehåll och olika fenomen samt olika aspekter i bildform.  

 

Både Hallonbåt och På Gång beskrivs att innehålla material som uppfyller läroplanens mål för 

svenskundervisning och inlärning, också kulturellt sett. På Gång 1 texter innehåller olika delar som 

behandlar olika språkliga aspekter i varje stycke. Delarna är rubricerade med Texter, Hans & hennes 

och Kultur på gång. Delen med texter innehåller berättelser om bokseries huvudkaraktärer: den 

finlandssvenska Sofia och den svenska Jonatan. Finland, finlandssvenska, Sverige och 

sverigesvenska behandlas konsekvent i boken. Kulturella skillnader och uttalsskillnader tas också upp 

i berättelser och är en del av berättelsernas handling. Delarna Hans & Hennes och Kultur på gång 

berättar mer om berättelsernas huvudkaraktärer och hjälper att ge vidare information om kulturella 
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aspekter. (Sanomapro 2021a.) På Gång 1 övningar innehåller olika övningar där ämnena av varje 

stycke övas. Det finns olika typer av övningar gällande varje stycke och till sist i boken finns det 

övningar som tillhör delen Kultur på gång. (Sanomapro 2021b.) 

 

Hallonbåt närmar sig för sin del inlärning och kommunikation ur ett nytt perspektiv: i stället för text 

ligger tyngdpunkten på videor, ljudinspelningar och muntliga uppgifter med stöd av skriv- och 

textuppgifter. Språket i Hallonbåt är autentiskt språk talat av både finlandssvenska och 

sverigesvenska personer. Hallonbåt beskrivs att presentera språket som fraser i stället för enskilda 

ord. (Sanomapro 2021c.) 

 

1.3 Metod  
 

Den här undersökningen är kvalitativ därför att undersökningen bygger på min egen analys och 

tolkning av läroböckernas innehåll. För att kunna svara på forskningsfrågorna analyserar jag 

läroböckernas texter och övningar samt bilder som handlar om temat. Som analysmetod tillämpar jag 

kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativa analysmetoder kan delas i tre typer: materialbaserad, 

teoristyrande och teoribaserad analys (Tuomi & Sarajärvi 2018). Som analysmetod i den här 

avhandlingen tillämpar jag materialbaserad innehållsanalys. Innehållsanalys fokuserar oftast på vilka 

frågor, ämnen och teman materialet handlar om. Innehållsanalys kan användas för att analysera till 

exempel skrivna texter, intervjuer och material som innehåller text, ljud och bilder. (Vuori 2022.) 

Materialbaserad innehållsanalys används vanligtvis i studier vars syfte är att beskriva ett fenomen. 

Denna typ av analys är ofta lämplig när befintlig teori eller forskningslitteraturen om ett fenomen är 

begränsad. Med materialbaserad innehållsanalys undviker forskare att använda förutfattade 

kategorier utan de samlar ihop kategorierna från materialet. (Hsieh & Shannon 2005.) 

Undersökningen är i någon mån också jämförande därför att jag jämför de två bokserierna och deras 

innehåll med varandra. 

 

Enligt Tuomi och Sarajärvi (2018) har Miles och Huberman (1994) beskrivit den materialbaserade 

innehållsanalysen som en trefasprocess. De tre faserna är:  

1. Reducering av materialet 

2. Gruppering av materialet 

3. Abstrahering 
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Innan man börjar innehållsanalysen behöver man bestämma analysenheten som kan vara till exempel 

ett ord, en mening eller flera meningar. Bestämningen av analysenheten styrs av forskningsuppgiften 

och forskningsmaterialet. Den första fasen i själva analysen är reducering av materialet. Detta innebär 

att man reducerar, det vill säga tar bort allt material som inte är relevant för undersökningen. 

Reduceringen kan man göra genom att söka efter uttrycker som beskriver forskningsuppgiften. Den 

andra fasen i analysen är gruppering av materialet, vilket innebär att man formar grupper av de 

uttrycken som har funnits. Den sista fasen är abstrahering, vilket innebär att man bildar teoretiska 

begrepp och kategorier gällande grupperingen. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)  

 

Jag har samlat in materialet genom att läsa och granska alla tre läroböcker. Efter att ha bekantat mig 

med läromedlen i fråga valde jag till analysen sådana övningar och texter som mest handlar om 

kulturella aspekter. Jag har kategoriserat mitt analysmaterial i tre olika temahelheter som jag 

analyserar separat: 

1. Texter och övningar som handlar kultur som musik, platser och människor 

2. Texter och övningar som handlar finlandssvenska och sverigesvenska 

3. Texter och övningar som handlar Sverige eller de andra nordiska länderna 

 

1.4 Tidigare forskning  
 

Det finns några tidigare undersökningar om kultur i läroböcker. Även läroböcker i svenska språket 

har undersökts ganska mycket. Läroböcker för årskurs sex har dock inte undersökts så mycket därför 

att svenska inte har hunnit vara ett obligatoriskt läroämne på lågstadiet så länge. Trots detta finns det 

ganska mycket forskning om undervisning i svenska i årskurs sex efter att läroplanen har förnyats 

men undersökningarna är mest kandidatavhandlingar eller avhandlingar pro gradu. Detta visar att det 

finns ett stort intresse för att undersöka den relativt nya svenskundervisningen i årskurs sex.  

 

Minna Maijala (2006) har undersökt förhållanden mellan det kulturella innehållet i läroböcker för 

undervisning i främmande språk jämfört med bilden av den främmande kulturen som språkinlärarna 

har. Resultaten av Maijalas undersökning visar att språkinlärarna framför allt vill lära 

faktainformation om målkulturen. Språkinlärarna skulle vilja ha också mer jämförelse mellan deras 

egen kultur och målkulturen. Maijala kom också fram att läroböcker bara brukar erbjuda ett 

förhållningssätt och ett perspektiv på en främmande kultur medan de mer eller mindre borde erbjuda 

olika sätt att lära språket och kulturen. (Maijala 2006.)  



6 
 

 

Hanna Lehti-Eklund och Maria Green-Vänttinen (2011) behandlar svenska i finska grundskolor. För 

deras rapport har de undersökt praktikerna i undervisning av svenska i finska grundskolor. Förutom 

andra aspekter har de också undersökt läromedel i svenskundervisningen. Lehti-Eklund och Green-

Vänttinen har kommit fram till att läroböcker spelar en stor roll vid undervisning av svenska i finska 

grundskolor. Speciellt böckerna som är gjorda för B1-svenska, som är en mellanlång lärokurs, spelar 

en stor roll i svenskundervisningen i grundskolor därför att elever börjar ett helt nytt språk och 

böckernas roll som hjälpmedel i undervisningen av ett nybörjarspråk är mycket viktig. Lehti-Eklund 

och Green-Vänttinen berättar också om svenska som kulturämne i finska skolor. Svenska som 

kulturämne betyder i princip att i svenskundervisningen behandlas svenska, finlandssvenska och 

andra nordiska livsformer. (Lehti-Eklund & Green-Vänttinen 2011).  

 

Essi Jormanainen (2019) har i sin avhandling pro gradu undersökt hur motivation och kultur hänger 

samman i svenskundervisningen. Jormanainen skriver också om läromedels roll i 

kulturundervisningen. Jormanainen har kommit fram till att svensklärare undervisar om kultur mest 

med hjälp av läroböcker och böckernas kulturdelar. Jormanainen konstaterar att kultur knappast 

någonsin utgör ett huvudtema på svensklektionerna utan kultur undervisas vid sidan av något annat 

tema. Det finns sällan tid att ta upp teman som handlar om kultur därför att grammatik och andra 

aspekter av svenska språket tar så mycket tid på lektionerna. (Jormanainen 2019:22–25.)  

 

 

2 KULTUR I SVENSKUNDERVISNINGEN 
 

Den nordiska kulturen i läroböcker utgör huvudtemat i den här undersökningen. Men vad betyder den 

nordiska kulturen och varför är det viktigt att behandla detta tema i läroböcker i svenska för årskurs 

sex i Finland? I det här kapitlet presenterar jag begreppet kultur och dess betydelse. Därtill presenterar 

jag vad som avses med den nordiska kulturen i den här undersökningen och på vilka sätt den nordiska 

kulturen är viktig för finska elever. Det här kapitlet utgör den teoretiska referensramen för 

undersökningen.   

 

2.1 Kultur som begrepp  
 

Kultur som begrepp är beroende på den kultur det definieras i. Kultur är ett av de begrepp som många 

har försökt definiera under tiden men fortfarande har man inte lyckats åstadkomma någon entydig 
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definition utan begreppet har många olika definitioner. Människor lär sig om kultur genom det 

samhälle som man lever i. Även om varje samhälle har sin egen kultur som är gemensam för hela 

befolkningen, uppfattar alla människor kulturen på sitt eget sätt. (Maijala 2006.)  På grund av detta 

kan man säga att det finns lika många definitioner för kultur som det finns människor. Enligt Pyykkö 

(2014) kan kultur i sin vida mening betyda allt från vetenskap, konst, teknik, uppehåll, attityder, 

levnadsätt och värderingar till icke-verbal kommunikation som åtbörder, ansiktsuttryck och rörelser. 

Även kläder och tidsuppfattning kan tillhöra kulturen. Med begreppet kultur kan man även avse allt 

mänskligt verksamhet. (Pyykkö 2014.) Det finns också definitioner för begreppet kultur i ordböcker. 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 1beskriver kultur så här: ”mänsklig verksamhet inom ett visst 

område och en viss tid; vetenskap, litteratur, konst, musik m.m.” (SAOL 2015).  

 

2.2 Den nordiska kulturen  
 
De nordiska länderna Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island har en lång gemensam historia. 

Länderna har länge varit och är fortfarande mycket liknande med varandra. Jämfört med resten av 

världen ser de nordiska länderna mycket liknande ut (Vallinkoski 2018). De nordiska länderna gör 

mycket samarbete med varandra gällande till exempel ekonomi, politik och hälsovård. De viktigaste 

grunderna för nordiskt samarbete anses vara de nordiska ländernas likartade samhällssystem och 

gemensamma värderingar. Majoriteten av befolkningen i Norden anser att samarbete mellan de 

nordiska länderna är mycket viktigt. (Andreasson & Stende 2017.) Speciellt Finland och Sverige är 

närstående med varandra både historiskt och geografiskt sett. Det som Finland och Sverige har mer 

gemensamt med varandra än med de andra nordiska länderna är språket. Även om finska och svenska 

skiljer sig mycket från varandra, talas svenska också i Finland och svenska är Finlands andra officiella 

språk. Språket är en av de viktigaste faktorerna som anknyter Finland till resten av Norden. Språken 

i Norden har även varit en stor del av att sammanbinda de nordiska länderna kulturellt (Nordiskt 

samarbete 2021). I Finland finns det befolkning som har svenska som sitt modersmål. De kallas för 

finlandssvenskar och det svenska som talas i Finland kallas för finlandssvenska. (Hällström-Reijonen 

2012:12.) 

 

I den här undersökningen avser jag med den nordiska kulturen de gemensamma värderingar, 

samhällsystem och livssätt som de nordiska länderna har. I den nordiska kulturen tillhör också annat 

gemensamt till exempel musik, litteratur och geografi som de nordiska länderna delar med varandra. 

                                         
1 Jag har använt Svenska Akademiens ordlista som hjälp att definiera begreppet kultur på ett allmänt och neutralt sätt. 
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De nordiska länderna har också liknande och gemensamma traditioner med varandra. Geografiskt sett 

står de nordiska länderna nära varandra vilket gör det lätt och även oundvikligt att ha goda relationer 

samt liknande kultur och livssätt.  

 

2.3 Kultur i grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 
 

Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är ett av läroplanens allmänna 

mål att finska elever lär sig om kultur. Detta gäller också undervisning i svenska som det andra 

inhemska språket. Olika språk lärs ut i finska grundskolor därför att språkundervisningen stärker 

elevernas språkliga medvetenhet. Alla språk som eleverna lär sig stöder varandra parallellt. Genom 

språkundervisningen ska eleverna lära sig att förstå sin egen och andras språkliga och kulturella 

identitet. Språkundervisningen ska även främja elevernas intresse att lära sig nya språk och att 

använda dem. (Utbildningsstyrelsen 2014:197–198.) 

 

I den här undersökningen behandlar jag svenska som B1-lärokurs i Finland. B1-lärokurs, det vill säga 

mellanlång lärokurs i svenska som det andra inhemska språket börjar som ett obligatoriskt språkämne 

i årskurs sex i finska grundskolor. Målet med svenskundervisningen är att eleverna växer till kulturell 

mångfald och språklig medvetenhet. Avsikten är att svenskundervisningen ska hjälpa eleverna att 

förstå relationerna mellan alla de språk som de kan. Svenskundervisningen ska även presentera finska 

och svenska som nationella språk i Finland och introducera eleverna i hur svenskan inverkar på 

finskan. Genom svenskundervisningen ska eleverna förstå att inlärningen av svenska är viktigt med 

avseende på livslångt lärande. (Utbildningsstyrelsen 2014:217.) 

 

2.4 Läroböckernas roll i undervisningen i språk och kultur 
 

Framför allt är läroböcker det viktigaste läromedlet när man ska lära sig ett nytt språk. Speciellt när 

man börjar studera ett nytt språk behöver man mycket stöd och läroböcker är mycket viktiga 

hjälpmedel. Vuorinen (2015) konstaterar att textläroböcker spelar en stor roll i språkundervisningen.  

Läroböckernas enda funktion är inte att erbjuda texter utan också att ge eleverna visuella erfarenheter 

av de kultur och det liv som anknyter till det språk som studeras. Läroböckerna ger eleverna 

möjligheten att göra jämförelser och kopplingar mellan det egna modersmålet och det språk och den 

motsvarande kultur som de studerar. Förutom texter spelar teckningar och bilder en stor roll i 
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textläroböcker. De hjälper en att förstå innehållet i texterna och förmedlar visuella budskap om 

språket och den ifrågavarande kulturen. (Vuorinen 2015:118–119.) 

 

Läroböcker har dock kritiserats för att vara för stela och för att böckerna ofta presenterar främmande 

kulturer på ett mycket fragmenterat sätt. Läroböckerna påstås presentera främmande kulturer genom 

stereotypier och ur turistiska synvinklar. (Davcheva & Sercu 2005.) Av den här undersökningen 

framgår om detta stämmer också när det gäller läroböcker i svenska i Finland. 

 

2.5 Svenska som kulturämne 
 

Svenska har tagits upp i tidigare läroplaner som ett kulturämne. Det betyder att eleverna genom 

svenskundervisningen ska lära sig om svenska, finlandssvenska och andra nordiska livsformer. Ett 

av de viktigaste målen är också att eleverna utvecklar sina kunskaper i svenskspråkiga 

kommunikationssituationer. Svenska språket ligger mycket nära finnar på samma sätt som Sverige är 

nära Finland, oberoende av om finnarna vill det eller inte. Det innebär dock att skillnaderna mellan 

målspråkets och elevernas egen kultur inte är stora. Det kan vara svårare att undervisa om svensk 

eller nordisk kultur än om andra ländernas kulturer och språk som är mer främmande därför att den 

nordiska kulturen är inte mycket olik jämfört med de finska elevernas egen kultur. (Green-Vänttinen 

& Lehti-Eklund 2011:50.) Kultur i språkundervisningen betyder dock inte bara att man undervisar i 

hur människor lever och gör sina sysslor i andra länder utan det betyder att man också undervisar hur 

samma saker och ting kan göras olika i olika länder. (Maijala 2006:182).  

 

Även om Sverige och Finland har en lång gemensam historia och mycket gemensamt geografiskt och 

samhälleligt sett finns det ändå några skillnader mellan ländernas befolkning och deras kulturer. Ett 

exempel på detta är sätten att kommunicera som är mycket olika. I Sverige uppskattas artigt språk 

och vänlighet samt harmoni i kommunikationssituationer. Dessutom förhåller sig svenskarna negativt 

till aggressivitet i kommunikation. Finländare använder i sin tur ett mer tillbakadraget 

kommunikationssätt och inte tränger sig på kommunikationssituationerna. Skillnader i de ovan 

nämnda kommunikationssätten har inte presenterats mycket i tidigare läroböcker i svenska som det 

andra inhemska språket. (Alanen 2000:193–202.) Kulturernas kommunikationssätt är en viktig del av 

kulturen och av den här undersökningen framgår om kulturella kommunikationssätt presenteras i de 

nyare läroböckerna.  
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3 ANALYS AV LÄROBÖCKER 
 

I detta kapitel presenterar jag analysen av materialet. Först går jag igenom analysen av På Gång och 

sedan går jag igenom analysen av Hallonbåt. I båda analyserna presenterar jag analysen genom mina 

tre temakategoriseringar: 1. texter och övningar som handlar om kultur som musik, platser och 

människor, 2. texter och övningar som handlar om finlandssvenska och sverigesvenska och 3. texter 

och övningar som handlar om Sverige eller de andra nordiska länderna. Till sist i detta kapitel 

presenterar jag mina resultat gällande analysen. I resultaten jämför jag också de två lärobokserien och 

deras innehåll med varandra och med läroplanen.  

 

3.1 Den nordiska kulturen i På Gång 
 

I detta kapitel presenterar jag min analys med hjälp av innehållsanalys av hur den nordiska kulturen 

syns i läroböckerna På Gång 1 texter och På Gång 1 övningar. Jag redogör för min analys genom 

mina tre temahelheter (se kap. 1.3). Först går jag igenom läroboken På Gång 1 texter och sedan På 

Gång 1 övningar. 

3.1.1 På Gång 1 texter 

 

Det första temat som jag analyserar i På Gång 1 texter är de allmänna kulturaspekterna som musik, 

människor och platser. I På Gång 1 texter finns det mycket om kultur som sådan. Det finns även 

särskilda kulturdelar där olika svenska, finska och nordiska kulturaspekter presenteras. På Gång 1 

texter har sammanlagt tio särskilda kulturdelar som är skilda från andra texter. Kulturdelarna heter 

Kultur på gång och innehåller till exempel texter där kända personer från Sverige och svensk musik 

presenteras. Personerna som presenteras i boken är författare, sångare och idrottspelare. Dessa 

kulturdelar innehåller allmän information om den nordiska kulturen och dess delar. Mest presenterar 

dessa kulturdelar svenska kulturaspekter och inte hela Norden. En av de tio kulturdelarna behandlar 

finsk kultur och de andra delarna behandlar svensk kultur.  

 

De svenskar som presenteras i bokens kulturdelar är författarna Astrid Lindgren, Sören Olsson, 

Anders Jacobsson, Johanna Lindbäck, Måns Gahrton och Johan Unenge, artisten Markoolio, 

Kronprinsessan Victoria och fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović. Även ABBA, olika svenska 

sommarlåtar, den finska Runeberg och finländare som har flyttat till Sverige presenteras. 

Presentationerna av de ovan nämnda kändisarna kan anses lyfta fram allmänna nordiska 
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kulturaspekter eftersom personerna i fråga, på samma sätt som deras verk och låtar, känns i hela 

Norden. Kulturdelen som handlar om Runeberg kan i sin tur anses presentera den nordiska kulturen 

på det sättet att den erbjuder en möjlighet för elever att bekanta sig med finlandssvenskheten (exempel 

1). 

 

(1) Johan Ludvig Runeberg föds den 2 februari 1804 i Jakobstad. Johan Ludvigs mor heter Anna Maria 

och far Lorenz Ulrik. Har är sjökapten. Familjen talar svenska. (Ahokas m.fl. 2020a:28.) 

 

Utöver särskilda kulturdelar innehåller lärobokstexterna introduktioner till olika platser i Norden som 

kan tolkas presentera kultur på allmän nivå. På första sidorna av På Gång texter 1 finns det en karta 

där de nordiska länderna Finland, Sverige, Danmark och Norge och deras placering i Norden syns. 

Även Stockholm och dess olika turistattraktioner som Vasamuseet, Gröna Lund, Skansen, Kungliga 

slottet, Gamla stan, Globen och Junibacken presenteras i boken. 

 

I delarna Hans & Hennes presenterar och jämför bokens huvudkaraktärer olika aspekter av sina liv 

som till exempel mat, traditioner och miljö. Hans & Hennes-delen, där den finlandssvenska Sofia och 

den svenska Jonatan jämför sina traditioner, kan anses presentera den nordiska kulturen därför att 

traditioner utgör en stor del av kulturen (se kap. 2.2) och i boken presenteras finska och svenska 

traditioner som liknar varandra i någon mån. Den svenska Jonatan presenterar till exempel 

Nobeldagen (se ex. 2) medan den finlandssvenska Sofia presenterar bland annat Svenska dagen (se 

ex. 3) och Självständighetsdagen (se ex. 4).  

 

(2) Nobeldagen. Hela familjen tittar på Nobelceremonin i Konserthuset och banketten i Stadshuset. Vi 

kollar på prinsessornas klänningar. Nobelbanketten är en tv-klassiker! (Ahokas m.fl. 2020a:74.) 

 

(3) Svenska dagen. Finlandssvenskarnas egen dag. Vi har en temadag i skolan. Då sjunger vi 

Modersmålets sång. (Ahokas m.fl. 2020a:75.) 

 

(4) Självständighetsdagen. Vi tänder två blåvita ljus i fönstret klockan sex på kvällen. Yle Fem visar 

festen på presidentens slott och vi ger poäng åt festklänningar. Självständighetsbalen är en tv-

klassiker. (Ahokas m.fl. 2020a:75.) 

 

Nobeldagen, som hör till Jonatans traditioner, och Självständighetsdagen, som hör till Sofias 

traditioner, är båda också klassiker i national tv och kan anses presentera likheter mellan Finlands 

och Sveriges traditioner. Svenska dagen, som Sofia har som sin tradition, kan i sin tur presentera 

finlandssvenskheten. Även om det bara presenteras traditioner hos två av boken karaktärer kan man 

tolka att det är fråga om nationella traditioner i Finland respektive Sverige. Som det framgår av 

exempel 2–4 finn det liknande traditioner i Finland och Sverige.  
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Det andra temat som jag analyserar i På Gång 1 texter är texter som handlar om finlandssvenska och 

sverigesvenska. I bokens Hans & Hennes-delar jämförs den finlandssvenska Sofias och den svenska 

Jonatans liv med varandra. I dessa jämförelser tas upp olika finlandssvenska och sverigesvenska 

aspekter. I Hans & Hennes-delarna finns det bland annat presentationer om huvudkaraktärernas 

hemstäder, frukostar, favoriter, familjer och traditioner. Delarna anknytas till den nordiska kulturen 

samt till de finlandssvenska och sverigesvenska varianterna därför att huvudkaraktärerna jämför sina 

kulturer och deras innehåll. Ett exempel där skillnaderna mellan Finland och Sverige och språken 

syns är delen där Sofia och Jonatan presenterar sina frukostar. Sofias frukost innehåller typiska finska 

maträtter som karelska piroger och rågbröd medan Jonatans frukost innehåller typiska svenska 

maträtter som tunnbröd och Kalles kaviar (Ahokas m.fl. 2020a:18–19).  

 

Det finns mycket gemensamt med Sofias och Jonatans frukostar gällande innehållet och det kan tolkas 

att presentera de nordiska ländernas liknande matkulturer. Även språkliga skillnader mellan 

finlandssvenska och sverigesvenska lyfts fram i presentationen av frukostarna. Några av varorna är 

olika i Finland och Sverige och andra är samma. Dessa varor som är samma i både Sofias och Jonatans 

frukostar har skrivits på finlandssvenska i Sofias frukost och på sverigesvenska i Jonatans frukost. 

Den svenska Jonatan har i sin frukost till exempel varm choklad, en fralla, en macka och en tårta 

medan den finlandssvenska Sofia har i sin frukost samma saker men som heter kakao, en semla, en 

smörgås och en kaka (Ahokas m.fl. 2020a:18–19). Detta visar att även om man använder några 

samma matvaror i Finland och Sverige kan de kallas på olika namn i länderna.  

 

Det tredje temat som jag analyserar i På Gång 1 texter är behandling av Sverige och de andra nordiska 

länderna i boken. De andra nordiska länderna som Norge, Danmark och Island behandlas inte i stor 

utsträckning i textboken. Det finns en bild av Norden på de första sidorna av boken. Island syns ändå 

inte på bilden. Bildens betydelse är kanske att visa bara var Finland och Sverige ligger därför att 

bokens huvudkaraktärer kommer från dessa länder och introducerar sig själva kort på bilden. Sverige 

nämns många gånger i textboken. En av huvudkaraktärerna kommer från Sverige och det finns många 

texter som berättar om hans liv i Sverige i boken. Staden Stockholm förekommer också i boken därför 

att huvudkaraktären, Jonatan, bor där. Sverige och Stockholm introduceras också i några Kultur på 

gång-delarna av boken.  
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3.1.2 På Gång 1 övningar  
 

Det första temat som jag analyserar i På Gång 1 övningar är de allmänna kulturaspekter som musik, 

platser och människor. Som På Gång 1 texter innehåller På Gång 1 övningar likaså särskilda 

kulturdelar, Kultur på gång, där olika kulturella aspekter presenteras. Utöver särskilda kulturdelar 

finns det övningar om allmänna kulturaspekter. Kulturövningarna presenterar typiska kulturaspekter 

i Sverige men kan även anses presentera den nordiska kulturen därför att kulturaspekterna som musik, 

människor och platser är sådana som kan vara kända i hela Norden.  

 

I början av På Gång 1 övningar finns det en övning (övning 1a) där eleven har som uppgift att 

identifiera olika nordiska kulturaspekter. I övningen nämns det till exempel olika städer, författare, 

artister, idrottspelare och medier. De städer som nämns i övningen är Stockholm, Köpenhamn, 

Reykjavik, Oslo och Helsingfors. De författare som nämns i övningen är Astrid Lindgren, Tove 

Jansson, H.C. Andersen, Stieg Larsson och J.L. Runeberg. De artister som nämns i övningen är 

Alexander Rybak, Redrama, ABBA, Strum und Drang och Björk. De idrottspelare som nämns i 

övningen är Björn Borg, Oliver Ekman-Larsson, Zlatan Ibrahimović, Annica Sjölund och Eva 

Wahlström. De medier som nämns i övningen är Svenska Dagbladet, HBL, X3M, Vasabladet och 

Yle Fem. (Ahokas m.fl. 2020b:7.) Alla av de nordiska länderna är representerade i övningen. De 

personer som representerar Sverige, Norge, Danmark och Island verkar och har verkat i Norden och 

är mycket kända i Norden. Dessutom nämns ordet Norden i övningens rubrik (se ex. 5). Av dessa 

anledningar kan övningen anses presentera de allmänna nordiska kulturaspekterna.  

 

(5) 1a Pohjola-labyrintissa on viisi polkua […] (Ahokas m.fl. 2020b:7).2 

 

Läroboken På Gång 1 övningar presenterar också olika turistattraktioner i Norden, särskilt i Sverige. 

I boken presenteras till exempel Nordens största nöjesfält Liseberg som ligger i Göteborg (se ex. 6). 

Även några av Sveriges högsta turistattraktioner presenteras i boken. Turistattraktionerna som 

presenteras är Stadshuset (se ex. 7), S:ta Clara kyrka (se ex. 8), Kaknästornet (se ex. 9) och Kista 

Science Tower samt Turning Torso (se ex. 10).  

 

(6) Liseberg on Pohjolan suurin huvipuisto. Se sijaitsee Göteborgissa. (Ahokas m.fl. 2020b:28.)3 

                                         
2 (5) 1a Det finns fem stigar i Norden-labyrinten […] (Ahokas m.fl. 2020b:7). 
3 (6) Liseberg är Nordens största nöjesfält. Det ligger i Göteborg. (Ahokas m.fl. 2020b:28.) 
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(7) Tukholman kaupungintalo Stadshuset on ___ metriä korkea […] (Ahokas m.fl. 2020b:33).4 

(8) Klaran kirkko Tukholmassa on ___ metriä korkea […] (Ahokas m.fl. 2020b:33).5 

(9) Kaknäs-torni on ___ metriä korkea […] (Ahokas m.fl. 2020b:33).6 

(10) Kista Science Tower on ___ metriä korkea. […] Turning Torso Malmössä on korkein, […] (Ahokas 

m.fl. 2020b:33.)7 

 

Boken fortsätter att presentera olika platser och turistattraktioner i Sverige. Arlanda, Kulturhuset, 

Gröna Lund, Vasamuseet, Eriksdalsbadet och Allsång på Skansen nämns i övningsboken. Om dessa 

turistattraktioner får eleverna veta vad man kan göra i dem. Dessa svenska platser är stora 

kulturaspekter och platser för Norden och kan vara kända i hela Norden och även i hela världen.  

 

På samma sätt som i På Gång 1 texter har På Gång 1 övningar särskilda kulturdelar där till exempel 

författare, platser, artister och idrottspelare presenteras. I På Gång 1 övningar finns kulturdelarna i 

slutet av boken och innefattar totalt 20 sidor. På sidorna finns det olika övningar som motsvarar 

innehållet av textbokens kulturdelar.  Kulturövningarna handlar mest om Sverige och Finland men 

kulturella aspekter från de anda nordiska länderna har också tagits med i övningarna. 

 

Det andra temat som jag analyserar i På Gång 1 övningar är presentationen av finlandssvenska och 

sverigesvenska i läroboken. Det finns ingen särskild del eller specifika övningar där finlandssvenska 

och sverigesvenska jämförs eller tas upp som sådana men några nämningar av finlandssvenska och 

dess olikhet med sverigesvenska finns i boken. Ett sådant här exempel är en övning (övning A) där 

några hälsningar presenteras på både finlandssvenska och sverigesvenska. Hälsingarna som 

presenteras är: Hej! Hejsan! Mojn! Morjens! Tjänare! och Tjena! (Ahokas m.fl. 2020b:20). En del av 

övningen är att identifiera vilka av hälsningarna som är sådana som kan användas i svenskan som 

talas i Finland (se ex. 11). Av övningen kommer fram att svenskan talas i Finland och att det kan låta 

annorlunda jämfört med svenskan som talas i Sverige.  

 

(11)  Mitkä A-kohdan tervehdyksistä ovat käytössä ainoastaan Suomessa puhutussa ruotsin kielessä? 

(Ahokas m.fl. 2020b:20).8 

 

Ett annat exempel på övningar där finlandssvenska och sverigesvenska behandlas är en övning 

(övning 15) där elever borde lyssna på några exempel och identifiera vilka exempel som har lästs 

                                         
4 (7) Stockholms stadshus, Stadshuset, är ___ meter hög […] (Ahokas m.fl. 2020b:33). 
5 (8) S:ta Clara kyrka i Stockholm är ___ meter hög […] (Ahokas m.fl. 2020b:33). 
6 (9) Kaknästornet är ___ meter hög […] (Ahokas m.fl. 2020b:33). 
7 (10) Kista Science Tower är ___ meter hög. […] Turning Torso i Malmö är den högsta, […] (Ahokas m.fl. 2020b:33.) 
8 (11) Vilka av hälsningarna i A-övningen används endast i svenskan som talas i Finland? (Ahokas m.fl. 2020b:20). 
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högt på finlandssvenska och vilka på sverigesvenska. Bredvid övningen på samma sida i boken finns 

det en text som ger information om finlandssvenska och sverigesvenska (se ex. 12). Av texten framgår 

att bokens huvudkaraktärer Sofia och Jonatan låter annorlunda därför att Sofia talar finlandssvenska 

och Jonatan talar sverigesvenska (rikssvenska). I texten står också att svenskan som talas i Finland 

kallas för finlandssvenska och svenskan som talas i Sverige kallas för rikssvenska (här 

sverigesvenska). Dessutom konstateras det att de två varianterna av svenska låter annorlunda även 

om det är fråga om samma språk. (Ahokas m.fl. 2020b:69.) Presentationerna av finlandssvenska och 

sverigesvenska i läroboken kan anses presentera den nordiska kulturen därför att språket utgör en stor 

del av kulturen (se kap. 2.2).  

 

(12)  Sofian ruotsi ja Jonatanin ruotsi kuulostavat erilaisilta, vaikka kyse on samasta kielestä. Suomessa 

puhuttua ruotsia kutsutaan suomenruotsiksi, finlandssvenska. Sofia puhuu suomenruotsia. Ruotsissa 

puhuttua ruotsia kutsutaan ruotsinruotsiksi tai riikinruotsiksi, rikssvenska. Jonatan puhuu 

ruotsinruotsia. (Ahokas m.fl. 2020b:69.)9 

 

Det tredje temat som jag analyserar i På Gång 1 övningar är behandlingen av Sverige och de andra 

nordiska länderna i boken. I boken finns det några övningar som de nordiska länderna nämns och 

behandlas. I början av boken finns det en bild av Norden (en karta) och en övning (övning 2A) där 

de nordiska länderna och deras huvudstäder borde placeras på kartan. Länderna som nämns i 

övningen är: Island, Danmark, Norge och Sverige. Städerna som nämns i övningen är: Reykjavik, 

Köpenhamn, Oslo och Stockholm. (Ahokas m.fl. 2020b:8.) Finland och dess huvudstad samt några 

andra större städer har redan placerats på kartan. I övningen nämns alltså alla av de nordiska länderna 

och kartan hjälper att visa hur nära varandra de nordiska länderna ligger. Övningen kan anses 

presentera den nordiska kulturen därför att geografin är en stor anledning till att de nordiska länderna 

har så liknande kulturer (se kap. 2.2). Alla av de nordiska länderna nämns igen i en repövning (övning 

Kom i gång!) där länderna och deras huvudstäder är listat på en sida. På denna sida presenteras 

länderna och städerna med namn men presentationen ger ingen vidare information om länderna. Av 

övningen framgår i alla fall vilka som är de nordiska länderna och deras huvudstäder.  

 

 

 

 

 

                                         
9 Sofias svenska och Jonatans svenska låter annorlunda även om det är fråga om ett och samma språk. Den svenska som 

talas i Finland kallas finlandssvenska. Sofia talar finlandssvenska. Den svenska som talas i Sverige kallas 

sverigesvenska eller rikssvenska. Jonatan talar sverigesvenska. (Ahokas m.fl. 2020b:69.)  
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3.2 Den nordiska kulturen i Hallonbåt 

 

I detta kapitel presenterar jag min analys med hjälp av innehållsanalys (se 1.3) av hur den nordiska 

kulturen syns i läroboken Hallonbåt 1–2. Jag redogör för min analys genom mina tre temahelheter 

(se kap. 1.3).  

 

Det första temat som jag analyserat i Hallonbåt 1–2 är hur de allmänna kulturaspekter som platser, 

musik och människor samt platser syns i läroboken. I Hallonbåt 1–2 finns det inga specifika 

kulturdelar eller särskilda sidor där kultur presenteras. Däremot finns det övningar om kultur överallt 

i boken. I boken presenteras många platser och turistattraktioner som ligger i Stockholm. Platserna 

som nämns i boken är Gamla Stan, Tunnelbana, Globen, Friends Arena och Gröna lund. Platserna 

nämns i textstycket ”Mina favoritplatser i Stockholm”. Det finns ingen närmare information om 

platserna förutom om Gröna Lund (se ex 13).  

 

(13) Gröna Lund. Stockholms nöjespark heter Gröna Lund. Stockholmarna pratar ofta om “Grönan”. På 

Gröna Lund finns runt 30 attraktioner, till exempel berg- och dalbanor, slänggungor och fritt fall. Gröna 

Lund har en stor scen där man kan se konserter väldigt billigt. (Appel m.fl. 2020:180.) 

 

Av Stockholms turistattraktioner presenteras även Kungsträdgården i boken (se ex. 14). En annan 

svensk plats och turistattraktion som presenteras i boken är Junibacken (se ex. 15). I övningen av 

Junibacken (övning E) nämns några av karaktärerna i Astrid Lindgrens sagor och uppgiften är att para 

ihop karaktärernas svenska och finska namn. Astrid Lindgren och hennes verk är populära i Norden 

och presentationen av hennes sagor och karaktärernas namn i läroboken kan visa att sagor som kan 

vara bekanta för finska barn är skrivna i Sverige. Även Bamse – Världens starkaste björn som är en 

seriefigur utvecklad av den svenska Rune Andréassons presenteras i boken. Andra kända nordiska 

personer som nämns i läroboken förutom Astrid Lindgren är fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović.  

 

(14) Kungsträdgården. Kungsträdgården är en stor park. Den ligger i centrala Stockholm. I 

Kungsträdgården är det ofta gratis konserter. På vintern kan man åka skridskor här. Stockholmare brukar 

kalla Kungsträdgården för ”Kungsan”. (Appel m.fl. 2020:75.) 

 

(15) Junibacken. Junibacken är ett museum för barn. Det ligger i Stockholm. På Junibacken kan du leka 

och spela. Du träffar Pippi Långstrump, Mulle Meck, Mumintrollet – och andra sagofigurer. […] (Appel 

m.fl. 2020:8.) 

 

Den nordiska kulturen presenteras i boken även genom att jämföra finska och svenska barnnamn. Det 

finns en övning (övning G) som presenterar 10 populära förnamn i Sverige för flickor och pojkar. 

Elevens uppgift är att skriva bredvid varje namn hur många av de personer som hen känner har namnet 
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i fråga (se ex. 16). Övningen syftar till att lära ut att man kan ha samma namn i Finland och Sverige 

vilket dessutom kan vara ett bevis på gemensam kultur.  

 

(16) Ikätoverisi Ruotsissa ovat saaneet muun muassa seuraavanlaisia etunimiä. Kirjoita nimen viereen, 

kuinka monta sen nimistä ihmistä tunnet. (Appel m.fl. 2020:9.)10 

 

Det andra temat som var meningen att analyseras är finlandssvenska och sverigesvenska i läroboken. 

Ändå har jag kommit fram till att märka att det inte finns några referenser till finlandssvenska eller 

dess olikhet med sverigesvenska i boken. Även om karaktärerna i boken är olika och kommer från 

både Finland och Sverige är finlandssvenska och sverigesvenska och deras olikheter inte presenterat 

i boken. Det är möjligt att finlandssvenska och sverigesvenska behandlas i bokens tilläggsmaterial 

som i videor eller ljudinspelningar. Den här typen av delmaterial är dock inte med i denna 

undersökning (se kap. 1.3).   

 

Det tredje temat som jag analyserar i Hallonbåt 1–2 är behandling av Sverige och de andra nordiska 

länderna i boken. I början av läroboken finns det en övning (övning B) där några personer presenterar 

sig själva. Personerna kommer från Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. Alla av de nordiska 

länderna är alltså representerat. Själva uppgiften är att para ihop land och person (se ex 17).  I 

övningen får eleven också reda på hur språken ser ut i skrift och vilka språk som är släkt med varandra. 

Övningen presenterar med andra ord den nordiska kulturen genom språk.  

 

(17) Yhdistä puhuja ja maa. Samalla huomaat, mitkä kielet ovat sukua toisilleen. 11(Appel m.fl. 2020:6.) 

 

I början av boken finns det också en bild av Nordens karta. Alla av de nordiska länderna är med på 

bilden. I den tillhörande övningen (övning C) sägs det att bilden föreställer Norden (se ex. 18). 

Elevens uppgift är att identifiera och nämna de nordiska länderna och att färga de nordiska ländernas 

flaggor som också finns på bilden. Syftet med övningen är antagligen att visa hur nära varandra de 

nordiska länderna ligger och hur de är placerade på kartan. Flaggorna kan anses presentera likhet 

mellan de nordiska länderna.  

 

(18) Nimeä Pohjoismaat karttaan. Väritä liput. (Appel m.fl. 2020:7.)12 

 

                                         
10 Dina jämåriga i Sverige har bland annat fått följande förnamn. Skriv bredvid namnet hur många personer du känner 

med namnet i fråga. (Appel m.fl. 2020:9.) 
11 Par ihop talaren och landet. Samtidigt kommer du att märka vilka språk som är släkt med varandra. (Appel 2020:6.) 
12 Namnge de nordiska länderna på kartan. Färglägg flaggorna. (Appel 2020:7.) 
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Senare i boken presenteras Nordens karta igen. På kartan finns det också nordiska städer som 

Stockholm, Malmö, Helsingfors, Vasa, Mariehamn, Oslo, Köpenhamn och Reykjavik. I den 

tillhörande övningen ska eleverna göra en vloginlägg och berätta vilken stad man besöker och hur 

vädret är i staden samt vad man har på sig (se ex. 19). Det nordiska värdet lyfts fram också annanstans 

i boken. Det finns en infotext där Sveriges väder presenteras och jämförs med Finlands väder (se ex. 

20). Av texten framgår att värdet är likadant i Sverige och Finland (Appel m.fl. 2020:153). Av dessa 

övningar framgår att de nordiska länderna ligger nära varandra och att de kan ha liknande väder.  

 

(19) Tee vlogi. Kerro, missä kaupungissa olet, millainen sää on ja mitä sinulla on päälläsi. […] (Appel 

m.fl. 2020:219.)13 

 

(20) Väder. Vädret i Sverige är väldigt likt vädret i Finland. Sveriges soligaste stad är Visby på Gotland. 

Tvåa är Luleå i Norrland. Den högsta temperaturen i Sverige har haft är 38 grader. Den kallaste är minus 

53 grader. (Appel m.fl. 2020:135.) 

 

I läroboken finns det ytterligare en övning (övning W) som är en frågesport om Norden. Övningen 

tangerar också mitt första tema (se kap. 1.3) därför att det finns många kulturella aspekter i övningen. 

I frågesporten finns det frågor om idrottspelare, sagor och geografi. Alla nordiska länder är nämnda i 

övningen och övningen verkar presentera en övergripande blick på Norden och fungera som ett sätt 

att få fram hur mycket man redan vet om Norden. 

 

 

3.3 Resultat 
 

I detta kapitel presenterar jag resultaten av min analys som jag har genomfört med hjälp av 

innehållsanalys (se kap. 1.3). Jag presenterar även de skillnader som kom upp mellan de två 

lärobokserierna som jag har kunnat identifiera vid analysen. Dessutom behandlar jag hur de två 

lärobokserierna motsvarar de förutsättningar för språkundervisning som beskrivs i Grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen. 

 

Analysen visar att den nordiska kulturen och dess delar presenteras på olika sätt i de undersökta 

läroböckerna i svenska som det andra inhemska språket för årskurs sex i Finland. Den nordiska 

kulturen behandlas i både textstycken och övningar. Den nordiska kulturen presenteras också genom 

bilder, berättelser och övriga infotexter. Kulturen i Norden omfattar flera områden som geografi, 

                                         
13 Gör en vloginlägg. Berätta vilken stad du är i, hur vädret är och vad du har på dig. (Appel 2020:219.) 
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människor, traditioner samt musik och idrott. Alla nordiska länder nämns i alla de tre undersökta 

läroböckerna. De nordiska självstyrande områdena som Färöarna och Grönland presenteras ändå inte 

alls i läroböckerna. Av de nordiska länderna presenteras Sverige mest i de två undersökta 

läroboksserierna.   

 

De två olika lärobokserierna presenterar nordisk kultur på olika sätt men det finns också liknande sätt 

att presentera kulturen. Analysen är genomförd med utgångspunkt i mina tre temahelheter (se kap. 

1.3). Av alla tre teman fanns det mest information om det första temat, allmänna kulturaspekter, i 

läroböckerna. Böckerna behandlar ofta kulturen genom att presentera geografisk information som 

platser och turistattraktioner. Allra mest behandlas Sverige och dess städer samt turistattraktioner. I 

båda lärobokserierna presenteras till exempel Stockholms Globen och Gamla Stan. Några kända 

platser i de anda nordiska länderna nämns också, men inte i lika stor omfattning. Båda lärobokserierna 

presenterar även några nordiska författare, artister och idrottsspelare. Astrid Lindgren, Zlatan 

Ibrahimovic och ABBA presenteras i båda lärobokserierna. Det andra temat, finlandssvenska och 

sverigesvenska, behandlas endast i lärobokserien På Gång. På Gång presenterar att finlandssvenska 

och sverigesvenska kan vara och låta annorlunda och ha olika ord för samma sak (se kap 3.1). 

Hallonbåt i sin tur behandlar inte finlandssvenska alls. Gällande mitt tredje tema, Sverige och de 

andra nordiska länderna, behandlas alla av de nordiska länderna i båda lärobokserierna. Mest 

presenterad var igen Sverige, men också de andra länderna behandlas. Det mest behandlade temat 

gällande alla av de nordiska länderna var huvudstäderna. Huvudstäderna lyfts fram mer än en gång 

och är placerade även på kartan i båda lärobokserierna. Av båda lärobokseriers böcker framgår att 

vilka som är de nordiska länderna. Hallonbåt presenterar även alla nordiska ländernas flaggor. 

 

Av lärobokserierna Hallonbåt och På Gång tangerar På Gång ämnen som har mycket mer med den 

nordiska kulturen att göra än Hallonbåt. På Gång har även särskilda kulturdelar, Kultur på Gång, där 

till exempel nordiska författare, platser och idrottsspelare samt musik presenteras. På Gång har också 

särskilda Hans & Hennes-delar där bokens huvudkaraktärer presenterar till exempel sina traditioner 

och matvanor. Hallonbåt har inga särskilda kulturdelar men presenterar också nordiska personer och 

platser. Den största skillnaden mellan de två lärobokseriernas innehåll om nordisk kultur har visat sig 

vara att Hallonbåt inte alls behandlar de olika språkliga varianterna finlandssvenska och 

sverigesvenska och deras skillnader.   

 

Davcheva & Sercu (2005) konstaterar att läroböcker i något språk ofta kan presentera språket och 

kulturen ur turistiska synvinklar (se kap 2.4). Vid min analys har jag kommit fram till att den turistiska 
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synvinkeln möjligen gör sig gällande i presentationen av olika platser. Platserna som presenteras är 

mest turistattraktioner och sevärdheter. Av presentationen av de nordiska länderna och den nordiska 

kulturen förmedlar dock framför allt grannlandsynvinkel. Även om läroböckerna presenterar några 

sevärda platser är det inte nödvändigtvis fråga om turistattraktioner utan andra kända platser i Norden.  

 

Båda bokserierna, Hallonbåt och På Gång beskrivs vara gjorda eller bearbetade med utgångspunkt i 

läroplanen 2014. Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen kan eleverna 

lära sig uppskatta olika kulturer och språk genom svenskundervisning (Utbildningsstyrelsen 2014) 

(se kap. 1). Enligt min analys presenterar läroböckerna i denna undersökning den nordiska kulturen 

och de nordiska länderna fördelaktigt och det lyfts inte fram något negativt om kulturen eller länderna. 

I läroplanen konstateras även att genom språkundervisningen ska eleverna lära sig förstå sin egen och 

andras språkliga och kulturella identitet (Utbildningsstyrelsen 2014) (se kap. 2.3). Enligt min analys 

hjälper läroböckerna att förstå kulturella identiteter genom att presentera olika karaktärer från olika 

länder. Läroböckerna presenterar även Norden och dess karta och gör det tydligt att Finland också 

hör till Norden. Det kan hjälpa eleverna att bilda sina kulturella identiteter.  

 

Olika kommunikationssätt (se kap. 2.5) mellan finska och svenska talare kom inte upp som sådant i 

läroböckerna. På Gång 1 övningar tangerade temat när olika finlandssvenska och sverigesvenska sätt 

att hälsa var presenterad i boken. Ändå var huvudpunkten mest i ord och inte i kommunikationssätt. 

Det är möjligt att olika kommunikationssätt presenteras i lärobokseriers tilläggsmaterial som 

ljudinspelningar och videor som inte är synliga i böckerna. En anledning till att olika 

kommunikationssätt inte presenteras i böckerna kan vara att böckerna är avsedda för nybörjare i 

språket. Olika kommunikationssätt presenteras troligen senare i språkstudier.  

4 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

Syftet med den här undersökning har varit att ta reda på hur den nordiska kulturen syns och 

presenteras i läroböcker i svenska som det andra inhemska språket för årskurs sex i Finland. Som 

material har jag använt tre läroböcker från två olika lärobokserier: På Gång 1 texter, På Gång 1 

övningar och Hallonbåt 1–2. Dessa böcker används i svenskundervisningen i årskurs sex då eleverna 

börjar läsa svenska som B-1 språk. Jag valde dessa bokserier därför att de är i bruk i Finland för 
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tillfället och därmed moderna. Dessa bokserier är också gjorda eller bearbetade med utgångspunkt i 

läroplanen 2014 och är därför bra för den här undersökningen. Undersökningsmaterialet har bestått 

av läroböckernas texter och övningar som har något att göra med kultur, Sverige och de anda nordiska 

länderna, finlandssvenska eller sverigesvenska. Mina forskningsfrågor för undersökningen har varit 

följande:  

 Hur syns den nordiska kulturen i läroböcker i svenska för årskurs sex i Finland? 

 Finns det skillnader mellan olika bokserier med avseende på hur kultur presenteras i 

läroböckerna? 

 Uppfyller kulturellt innehåll de mål som anges i läroplanen? 

 

Jag har sökt svar på mina forskningsfrågor med hjälp av innehållsanalys. Jag har kategoriserat mitt 

analysmaterial i tre olika temakategorier som jag har analyserat separat. De tre temana har varit:  

1. Texter och övningar som handlar kultur som musik, platser och människor 

2. Texter och övningar som handlar finlandssvenska och sverigesvenska 

3. Texter och övningar som handlar Sverige eller de andra nordiska länderna 

 

Det första temat har visat sig vara mest materialrik, läroböckerna presenterar allra mest allmänna 

kulturaspekter. Finlandssvenskan och finlandssvenskheten behandlas inte alls i Hallonbåt medan På 

Gång tangerar ämnet i någon mån. Alla nordiska länder och deras huvudstäder presenteras i båda 

lärobokserierna. Hallonbåt presenterar även de nordiska ländernas flaggor. 

 

Min hypotes har varit att läroböckerna presenterar mest den svenska och finlandssvenska kulturen.  

Jag antog i början av undersökningen att de andra nordiska länderna Norge, Danmark och Island samt 

Färöarna och Grönland inte behandlas i lika stor omfattning som Sverige och Finland. Min analys har 

visat att min hypotes var rätt. Enligt min analys, de mest presenterade nordiska aspekterna är Sverige 

och dess städer samt turistattraktioner. I båda lärobokserierna presenterar till exempel Stockholms 

Globen och Gamla Stan. Några kända platser i de andra nordiska länderna nämns också, men inte i 

lika stor omfattning som Sveriges. Färöarna och Grönland nämns inte alls i läroböckerna. Den 

finlandssvenska kulturen behandlas inte heller så mycket i de undersökta böckerna. 

 

Jag anser att min undersökning är lyckad därför att jag har fått svar på alla mina forskningsfrågor. Jag 

anser att mitt undersökningsmaterial har varit tjänligt för min undersökning. Av materialet fick ja 

svar på mina forskningsfrågor och fick reda på mitt syfte som har varit att ta reda på hur den nordiska 

kulturen syns och presenteras i läroböcker i svenska som det andra inhemska språket för årskurs sex 

i Finland. Ändå har analysen påverkats av min egen tolkning och det är möjligt att jag inte har märkt 

eller tänkt på vissa aspekter vid analys av materialet. Av dessa anledningar kan undersökningen inte 
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anses vara helt tillförlitlig. Dessutom har mitt material bestått av bara två lärobokserier och därför är 

det möjligt att undersökningen inte ger en allmängiltig bild av den nordiska kulturen i läroböcker i 

svenska som det andra inhemska språket för årskurs sex i Finland.  

 

Det har var intressant att undersöka den nordiska kulturen i läroböckerna. Undersökningen ger en 

uppfattning om på vilka sätt den nordiska kulturen behandlas och presenteras i läroböcker. De 

undersökta böckerna fokuserar ändå inte lika mycket på presentationen av kulturella aspekter i 

Norden som jag antog i början av undersökningen. Det är dock möjligt att den nordiska kulturen och 

till exempel olika kommunikationssätt mellan finlandssvenskar och sverigesvenskar kommer fram i 

läroböckernas tilläggsmaterial. I framtiden skulle det vara intressant att undersöka sådana läroböcker 

som är avsedda för mer avancerade språkstuderande därför att läroböcker riktade till högstadie- och 

gymnasieelever kan innehålla mer information om den nordiska kulturen. 
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