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Abstract 
Kultur är ett oerhört komplext och omfattande begrepp som finns omnämnt i de olika 

läroplanerna och i kursplanen i engelska. Eleverna ska bland annat reflektera över levnadssätt 

och kulturer i engelsktalande länder och kunna göra jämförelser med egna erfarenheter, även 

känna till något om vardagslivet i något land där engelska används. Det här är mål som ska 

uppnås i årskurs fem enligt kursplanen i engelska. Mitt syfte var att undersöka om läroböcker 

i engelska riktade till de yngre barnen, överensstämmer med vad styrdokumenten säger. Jag 

har gjort en text- och bildanalys av fyra olika läroböcker för att se vilka engelskspråkiga 

länder som representeras, hur de representeras, om eleverna får insikt i den mångkulturalitet 

som finns i världen och om de även kan göra jämförelser och få en förståelse av talad 

engelska i olika situationer. Mitt resultat är dock nedslående och slutsatsen jag drar är att 

läroböckerna inte utgår från vad styrdokumenten säger. Så gott som inga möjligheter att 

jämföra med den egna kulturen finns, någon mångkulturalitet är det inte frågan om i någon av 

böckerna och de enda länder som antyds är England, USA och Canada. Den information som 

ges om dessa länder är genomgående vag.  

 

Nyckelord 
Engelska, främmande språk, interkulturell, interkulturell förståelse, interkulturell kompetens, 

kultur, kulturella identiteter, kulturell autenticitet, lingua franca, läroböcker, modersmål, 

multikulturell 
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Inledning 

I en text- och bildanalys av de fyra läroböckerna; Steps 1, Lighthouse 1, Lift off beginners 

och Smile, kommer jag att undersöka om styrdokumentens intention att använda kulturella 

inslag i läroböcker överensstämmer med verkligheten. Detta är läroböcker i engelska riktade 

till de yngre barnen och de frågor jag söker svar på är: Hur framställs den främmande kulturen 

i de engelskspråkiga länderna i läroböckerna? Talas det om andra kulturer än den engelska 

och amerikanska? Vilka kunskaper får man om kultur och vardagsliv i de engelskspråkiga 

länderna? Får man insikt i den mångkulturalitet som styrdokumenten visar på och kan 

eleverna göra jämförelser med den svenska kulturen? Har eleverna möjlighet att få en 

förståelse för talad engelska i olika situationer?  

 

Människor världen över lyssnar, skriver, läser och samtalar på engelska. En del har det som 

modersmål, en del som andra språk och för många är det ett främmande språk, eller som Jan 

Svartvik (1999) kallar det; den inre kretsen, den yttre kretsen och den växande kretsen. För 

oss här i Sverige är engelska ett främmande språk som sedan länge är ett obligatoriskt ämne i 

skolan och där en del lärare introducerar språket redan i förskolan. Det vanligaste är dock i 

tredje eller fjärde klass. Barnen är oftast introducerade i engelskan långt tidigare genom alla 

barnprogram på engelska och även all musik som framställs på engelska. I och med 

globaliseringen och de stora media utbuden, har vi tillgång till kunskap om natur och kultur i 

länder världen över. Vi kan få veta hur samhällssituationen är, hur människor ser ut, vilket 

djurliv som finns, vardagsliv, yrkesliv, traditioner, historia och mycket annat. Genom alla 

media kanaler får vi mycket information om bland annat de engelsktalande länderna, 

information som ofta är bra och med verkligheten överensstämmande, men som också kan 

vara snedvriden och helt felaktig.  

 

Skolan och därmed lärarna har den viktiga uppgiften att förmedla fakta och utveckla 

förståelse för andra kulturer och som det står i Lpo 94 ”Undervisningen ska vara saklig och 

allsidig” (2008, s. 36). Men är den verkligen det? Utvecklar eleverna förståelse för andra 

kulturer och andra kulturers levnadssätt, som kursplanen i engelska säger, genom att bli 

undervisade med de böcker som jag har för avsikt att analysera? Finns risk för 

stereotypifiering i läromedlen?  

 

Några termer som genomgående används är modersmål, främmande språk och lingua franca. 

Modersmål är det språk man så att säga ”föds in i” och växer upp med. Det är något som lärs 

snabbt och naturligt när man får vara i en språkrik miljö och som man behärskar grunderna i 

redan i sexårsåldern (Svartvik, 1999). Engelska är det främmande språket vi i Sverige har som 

ett obligatoriskt ämne i skolan och som egentligen inte har en officiell status men ändå spelar 

en viktig roll i samhället. För att kunna kommunicera med människor som har ett annat 

modersmål än en själv, har engelskan blivit ett hjälpspråk som kan användas världen över. 

Detta neutrala kontaktspråk som kan användas som ett kommunikationsmedel mellan nationer 

och nationaliteter är det som kallas lingua franca. 
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Uppsatsens disposition 
Jarl Backman (1998, s. 21) skriver om tre olika slag av rapporter vars förhållningssätt till 

verkligheten skiljer sig åt. Dessa tre är; den traditionella rapporten, den kvalitativa rapporten 

och forskningsöversikten där den traditionella innebär att synsättet på verkligheten är mer 

eller mindre objektiv och där verkligheten finns oberoende av oss människor. Den kvalitativa 

rapporten innebär att man ser verkligheten som en sociokulturell konstruktion. 

Forskningsöversikten har som namnet antyder, avsikten att redovisa och sammanfatta vad 

tidigare forskning visat. Mitt examensarbete kommer att följa den traditionella 

forskningsprocessen som, enligt Backman (s. 33), organiserar rapporten kring vad han kallar 

”skelett”. ”Skelettet” består av de tre huvudkomponenterna; problem, metod och resultat. 

 

Under rubriken Bakgrund återfinns tidigare forskning i mitt valda ämne, hur 

engelskundervisningen i Sverige har sett ut genom tiderna och vilka länder som räknas till 

engelsktalande. Vidare kommer jag att skriva om läroböckernas roll i undervisningen, hur 

engelska och kultur omnämns i gamla styrdokument och hur det ser ut i dagens styrdokument, 

även hur olika författare och forskare ser på begreppen kultur och interkulturell. 

Avslutningsvis under rubriken Bakgrund berättar jag om hur kultur vävs in i 

engelskundervisningen. Syfte med en utförligare problemprecisering kommer därefter. I 

Metod delen tänker jag visa vilken metod jag valt att använda för text- och bildanalysen och 

hur jag har gått till väga med insamlandet av data. Böckerna har mycket bilder och jag har 

tyvärr inte hittat något lämpligt instrument för en bildanalys. Det är därmed utifrån min egen 

tolkning som jag analyserar bilderna i de fyra läroböckerna. Vilka böcker jag valt att 

analysera finns under rubriken Material. Vidare är Analys och Resultatdelen det avsnitt där 

jag presenterar de 15 analysfrågorna som undersökningen baseras på. Utifrån dem svarar jag 

sedan på de sju frågeställningar som utgick från mitt syfte. En kort Metoddiskussion finns 

med innan jag avslutningsvis i Diskussionen kommer att diskutera vad jag har kommit fram 

till och ställa det i förhållande till hur läroböckerna uppfyller styrdokumentens mål gällande 

kultur i de engelskspråkiga länderna. Detta är syftet med min uppsats. 

 
Bakgrund 

Tidigare forskning 
Jag har letat bland böcker, artiklar, avhandlingar och uppsatser och funnit ett fåtal som vidrör 

exakt min problemformulering. Utländska forskningsrapporter har varit omöjliga att hitta, 

åtminstone något som berör mitt ämne. Det närmaste jag har kommit, är en rapport om hur 

kulturen i Kina framställs i läroböckerna och det känns inte aktuellt för mig. Det de flesta 

verkar analysera i läromedlen, är genus perspektivet och då utgår de flesta ifrån böcker riktade 

till de äldre eleverna, från sjunde klass och upp till gymnasiet. Jag har inte lyckats hitta någon 

form av forskning som analyserar läromedel riktade till de barn som precis ska lära sig 

engelska.  
 

Eva Gagnestam (2003) har skrivit en avhandling om Kultur i språkundervisningen – med 

fokus på engelska, där hennes syfte är att utveckla kunskap om behandlingen av kultur i 

språkundervisningen (s. 11). Hon riktar sig till engelskundervisning på gymnasiet och 

lärarutbildningen och det finns många intressanta infallsvinklar i hennes avhandling. I sin 
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undersökning kom hon bland annat fram till att språk och kultur hör ihop och att kultur har en 

viktig roll i språkundervisningen. Varför det har en viktig roll, kan enligt Gagnestam (s. 174) 

beskrivas i sex punkter: 

 

 Skapa intresse i språkundervisningen 

 Det är tradition att i språkundervisningen få lära sig om kulturen i fråga 

 Skapa ett intresse för att läsa litteratur 

 Man lär sig kommunicera på det främmande språket och därmed att bete sig rätt i 

motsvarande land 

 Man får en uppfattning om bakomliggande orsaker till beteende, uttryck mm 

 Det ger en insikt i andra kulturer 

 

Den traditionella synen på att hantera kulturen i språkundervisningen som rent faktamässig, 

håller enligt Gagnestam (ss. 216-219) på att försvinna och istället är det kulturen i sig som är 

den centrala delen i språkundervisningen. Kultur är något som ”är under ständig förhandling 

och förändring” skriver hon. Vidare menar Gagnestam att även lärarens uppfattning om vad 

kultur egentligen är kan få följder i språkundervisningen och att det ofta är lärarens egna 

intressen och erfarenheter som styr undervisningen och sättet att förmedla kulturen. Tyvärr är 

det inte lika ofta elevernas intressen och erfarenheter som får styra, och detta ser Gagnestam 

som ett problem, då man blir mycket mer motiverad att lära om man är intresserad av ämnet i 

undervisningen. Ett annat intressant svar, som en tredjedel av lärarna gett i undersökningen, är 

att kopplingen till läro- och kursplanerna är nästan obefintlig gällande kultur i engelsk-

undervisningen. Lärarna är också väldigt osäkra på hur de skall gå till väga med 

kulturaspekten i engelskundervisningen.  

 

I en C-uppsats skriven av Tuire Veivo vid Göteborgs universitet (2008) har hon analyserat 

läroböcker riktade till elever i sjuan till nian. Det hon kom fram till i sitt resultat strider helt 

mot det som Gagnestam här ovan har kommit fram till, och som även Tuire refererar till, att 

den faktamässiga hanteringen av kultur i språkundervisning håller på att försvinna. För enligt 

Tuires undersökning, är böckerna koncentrerade på fakta om landet i fråga, såsom djurliv, 

geografiska uppgifter och historia. Inget utrymme finns för diskussioner och mycket är 

stereotypifierat, menar hon. Även verklighetsförankringen är minimal, då eleverna sällan kan 

relatera till sig själva i och med att böckerna sällan innehåller något som de kan stöta på i 

verkliga livet. Tuire Veivo har inte heller hittat mycket i böckerna som skildrar människornas 

liv och traditioner, som är en stor del av kulturbegreppet. En annan aspekt som Tuire tar upp 

är hur komplicerat det är att framställa läroböcker och vilken tid det tar. Hon menar att 

mycket hinner hända i samhället och vardagslivet under arbetets gång med en lärobok, som 

först tar upp till fyra år att göra och sedan används i undervisningen i många år. Detta innebär 

att mycket hinner bli inaktuellt i läroböckerna. 

 

Ett liknande resultat visar Susanna DeMattia och Rebecka Svensson i sin C-uppsats om 

Läromedel versus kursplan - En text- och innehållsanalys av två läromedel i engelska (2006). 

De har, som titeln anger, analyserat läroböcker i engelska i förhållande till styrdokument och 

de har utgått från böcker som används i nian. De jämför böckerna med läroplanernas mål och 

hur dessa böcker kan vara ett redskap för läraren att hjälpa eleverna att nå målen. Det de 

skriver angående den kulturella aspekten, stämmer bra överens med vad Tuire Veivo kom 

fram till i sin undersökning. DeMattia och Svensson menar att böckerna mest skrapar på ytan 

gällande kultur i andra länder och att mycket är stereotypifierat. Inte heller i dessa analyserade 
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läroböcker finns mycket chans till diskussion och relatering till egna kulturella referenser. 

Den kulturella mångfalden är inte heller representerad i böckerna och det finns heller inget 

som uppmuntrar att reflektera över den, menar de slutligen. 

 
Engelskundervisningen i Sverige genom tiderna  
Engelska har blivit känt över hela världen som ett språk som kan göra dig förstådd i länder där 

du normalt inte kan språket. Det har blivit ett kommunikationsspråk, ett lingua franca, som 

kan ge dig kunskap om och öppna upp dörrar till helt nya kulturer (Svartvik, 1999). Här i 

Sverige är engelska ett obligatoriskt ämne i skolan och som vi läser som främmande språk. 

När man börjar kan vara olika från skola till skola. Enligt vad Kerstin Sundin (2001, s. 155) 

skriver, börjar en tredjedel av skolbarnen med engelska redan i första klass men att det kanske 

är vanligast att börja i trean. Har då engelskan alltid varit ett obligatoriskt ämne sedan 

folkskolans införande år 1842? Vid den här tidpunkten var engelska mer frivillig och då ofta 

utanför skolans väggar i och med den stora utvandringen till Amerika vid förra sekelskiftet 

(Malmberg, Engelska, 1985). De språk som på 1600- och 1700-talen och en bit in på 1800-

talet, lästes i skolorna var latin, grekiska och hebreiska. Det var först år 1849 som det, för det 

fåtal som hade möjlighet att gå i skola, blev ett obligatoriskt ämne på vissa linjer. I många år 

var det alltså få förunnat att få läsa engelska, men i en skolutredning från år 1940 ville man 

åtminstone införa engelska på de linjer som var avsedda som en ”språngbräda” till högre 

utbildning. Nära tio år senare lades enligt Malmberg ett ”… förslag till allmänna riktlinjer för 

en demokratisering av det svenska skolväsendet” där ”engelska för alla” var en viktig post. 

Ett utdrag ur 1946 års skolkommissions betänkande (s.7) lyder som följer: 

 
En ur medborgerlig synpunkt kännbar brist i den obligatoriska skolans hittillsvarande 

ämnesuppsättning är frånvaron av undervisning i främmande språk. Kunskaper i främmande språk 

har hittills varit förbehållna ett litet fåtal, de s.k. bildade. Om ett främmande språk – och valet 

kommer då rimligen att falla på engelskan – införes som obligatoriskt ämne i skolplikttidens skola, 

skulle därigenom en gammal bildningsklyfta åtminstone hjälpligt överbryggas. Ett fönster ut mot 

världen skulle öppnas för den breda massan av medborgare (Malmberg, Engelska, 1985, s. 28). 
 

Det här ledde, enligt Malmberg, till att engelskan infördes som ett vanligt och obligatoriskt 

skolämne från klass fem till och med klass sju inom en viss försöksverksamhet i slutet av 

1940-talet. Detta slog väl ut, så när den första läroplanen för den nya nioåriga grundskolan 

kom, Lgr 62, fanns engelska som ett obligatoriskt ämne från och med årskurs fyra. Dock blev 

engelska ett tillvalsämne i årskurs åtta och nio. När sedan nästa läroplan kom, Lgr 69, hade 

vissa ändringar skett. Nu skulle engelskämnet bli obligatoriskt genom hela högstadiet och 

istället för att starta i fyran skulle man nu starta redan i tredje klass. Detta medförde att det 

blev en sju års sammanhängande studiegång i engelska. Under den här perioden var skolan 

stadieindelad i låg-, mellan- och högstadiet med olika lärare i de olika stadierna. Så när Lgr 69 

var styrande dokument, var risken stor att lärarna i fjärde klass inte brydde sig om att barnen 

redan läst engelska ett år utan betedde sig som om eleverna var nybörjare. (ibid., 28-35) 

 

1980 var det återigen dags för en ny läroplan, Lgr 80, och då på sätt och vis en återgång till 

Lgr 62, nämligen genom att låta elever med ”särskilda skäl” börja med engelska i fjärde klass 

igen. Detta ledde till att många kommuner gjorde så att de lade engelskstarten för alla elever 

till årskurs fyra, trots att det egentligen var frivilligt att börja redan i ettan. Enligt Lpo 94 är 

det frivilligt att börja med engelska i ettan, tvåan, trean eller fyran. Ungefär hälften väntar 

dock till trean eller fyran, där fyran egentligen är lite sent enligt Gun Lundberg (2009), och 

som tror att det har med de skriftliga omdömena att göra, som nu införts i årskurs tre. Under 



En text- och bildanalys av kulturella inslag i fyra läroböcker i engelska riktade till de yngre barnen.                                                                                                                                       

Susanne Mårts, 2009-11-18                                                                                                                       

 

 

8 
 

alla år då engelskan varit obligatorisk har veckotimtalet genom studietiden varit så gott som 

konstant, nämligen 21. Det innebär att när Lgr 62 styrde, lästes mer engelska i skolan än vad 

som görs nu. Då lästes engelska obligatoriskt i fyra år medan om man idag börjar med 

engelska i trean, läser engelska i sju år. (Malmberg, 2001). Vi är precis inne i ett skede där en 

ny läroplan håller på att ta form och vad den kommer att innehålla får vi ge oss till tåls med 

till 2011. 

 
Vilka räknas till de engelsktalande länderna?  
Enligt Svartvik (1999) talas engelska i olika kretsar och han menar att aldrig i historien har ett 

språk varit så utbrett och talats som modersmål av så många på så skilda platser. Några 

intressanta faktapunkter som Svartvik nämner, är: 

 

 Engelska används i mer än 70 länder som officiellt eller halvofficiellt språk - hög 

status i ytterligare 20 länder 

 En av fem människor världen över har vissa kunskaper i engelska 

 Runt en miljard människor studerar engelska i olika sammanhang 

 Mer än två av tre vetenskapsmän läser böcker och artiklar inom sitt område på 

engelska 

 Större delen av världens elektroniskt lagrade information är på engelska 

 Engelska är det viktigaste språket för böcker, tidningar, sjöfart, flygplatser, film, tv, 

musik och mycket annat 

 

Med kretsarna menar Svartvik att de som tillhör den innersta kretsen är de länder där 

engelska talas som modersmål. Dit räknas länder som USA, Storbritannien, Canada, Irland, 

Nya Zeeland och Australien. Även Sydafrika kan räknas hit, men det är ett lågt procenttal som 

har engelska som modersmål. Till den yttre kretsen räknas länder som Jamaica, Sri Lanka, 

Indien, Malaysia, Tanzania och Kenya. Många länder i den här kretsen har tidigare varit 

brittiska kolonier och som har engelska som andraspråk. Mycket i dessa länder kommuniceras 

på engelska, såsom radio, tv, undervisning, administration och andra offentliga sammanhang. 

Sist har vi då den växande kretsen, dit Sverige hör, då vi lär oss engelska som ett främmande 

språk och använder det som ett lingua franca. Språket är viktigt i den internationella 

kommunikationen, forskningen, undervisningen, turismen och mycket annat. Länder som hör 

hit är bland annat de Nordiska länderna, Tyskland, Kina och Japan.  

 

Läroböckernas roll i undervisningen 
I läroplanerna står inget explicit om att läroböcker måste användas i undervisningen. Under 

rubriken Rektors ansvar står enbart: ”Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång 

till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.” (Skolverket, 2008, s. 50). 

Trots att läroboken som ett direkt hjälpmedel inte finns med i läroplanerna, menar Lennart 

Berglund (1991, s. 56) ”… att boken som huvudkälla till kunskap har behållit sin särställning 

och att bilderna i den hävdar sitt berättigande. Boken är svåröverträffad som bekväm, 

överskådlig och relativt överkomlig förmedlare av kunskaper.” Även Sören Levén (2003) har 

i sin rapport Lärares attityder till läromedel kommit fram till samma sak, då han i sin 

undersökning bland 766 lärare fått svaret att de i hög utsträckning använder läroböcker i sin 

undervisning. Han har kommit fram till att 82 % av lärarna använder tryckta läroböcker 

regelbundet eller vid så gott som varje lektion medan endast 1,7 % säger sig inte använda 

läroböcker över huvudtaget. I samma undersökning frågade Levén om läroböckerna 
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stimulerar till ett elevaktivt arbetssätt och här svarar nästan hälften av lärarna att böckerna gör 

det. Den lärargrupp som är mer positiva än andra angående detta, är språklärarna där 56,7 % 

svarar ja.  

 

Att så många som 82 % av lärarna i denna undersökning använder läroböcker regelbundet 

stämmer också väl in på en annan studie gjord av Sture Långström (1997) där han menar att 

den litteratur som alla någon gång läser är just läroböcker. Varje skoldag använder mer än en 

miljon elever i Sverige läroböcker och det är böcker som inte bara förmedlar fakta utan även 

idéer och värderingar. Även i andra delar av världen är läroboken det mest använda 

läromedlet menar Långström. 

 

Vad ska då en ”bra” lärobok innehålla och hur ska den se ut? Berglund (1991, ss. 39-64) 

skriver att en läroboksförfattare i första hand måste rätta sig efter vad som står i de aktuella 

läroplanerna och vilka metodiska anvisningar de ger. Jag kan förstå att man som 

läroboksförfattare har svårt att veta vad som ska finnas med i läroböckerna, då läroplanerna 

och kursplanerna är fyllda av omfattande begrepp och kriterier. Berglund menar dock att 

faktauppgifterna måste vara korrekta, men det kan vara svårare att hålla innehållet aktuellt då 

förändringar i världen sker väldigt snabbt medan en lärobok tar minst fyra år att göra och 

sedan används i många år (ibid. s. 12). Här menar Berglund att det är lämpligt att komplettera 

med TV, internet och video/dvd. I en lärobok bör språket vara avsedd för den aktuella åldern 

på eleven, alltså relevanta begrepp, ordval och rätt meningsbyggnad, baserad på elevers 

förkunskaper där denne kan känna igen sig. Detta gör inlärningen mycket lättare än om 

abstrakta begrepp och osammanhängande huvudsatser används. Något som återigen börjar 

förekomma i nyare läroböcker, är en mer berättande och beskrivande skildring för att skapa en 

intimitet mellan läsare och författare. Bilder och illustrationer är viktiga för att levandegöra 

texter, förklara, förtydliga och stimulera och för att underlätta för elevernas skiftande 

läsfärdigheter. 

 

Siv Strömquist (1995, s. 8) menar att ”En bra lärobok har ett levande och varierat språk” där 

form och innehåll samspelar. Enkelt och läsbart behöver inte vara synonymt menar hon, det är 

istället uttryck, formulering, sammanhang och textbindning som gör läroboken enkel och 

läsbar. Språket i läroböckerna påverkar både inlärnings- och lässtrategier och blir också en 

modell för det egna skrivandet, som ställer höga krav även på skrivkonventionerna i böckerna. 

Ändamålsenlig layout där bild och text samspelar gör att inlärningseffekten ökar. Tyvärr har 

bilden en relativt oviktig roll i undervisningen menar Barbro Larsson (1991, s. 103) i boken 

Lärobok om läroböcker. Hon menar att många lärare oftare ställer frågor om texter i stället för 

bilder på proven, inte så sällan på grund av okunnighet, och detta medför att eleverna hoppar 

över bilderna.  

 

I boken ”Kunskapens texter” (Johnsen, Lorentzen, Selander, & Skyum-Nielsen, 1997) står att 

läsa att ”Texter har blivit kunskapens viktigaste källa.” (s. 182). I det tidigare traditionella 

samhället var läs- och skrivkonsten få förunnat och görandet och berättandet var det som i 

stället spridde kunskaper. När industrisamhället utvecklades och människor i större 

utsträckning började gå i skolan och fick tillgång till texter, blev kunskap förknippad med 

boklig kunskap. I dagens samhälle är vi på väg till en återgång till ”göra-kulturen”. Det är inte 

längre viktigt att kunna saker utantill, istället bör man ha en förståelsekunskap och kunna 

använda sina kunskaper i det verkliga livet. Johnsen m.fl. menar också att den kommunikativa 

aspekten i språket är viktigare än grammatiken och eleverna ska kunna veta hur språket 
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fungerar i verkliga situationer. De skriver också att ”Läroböckerna bör innehålla texttyper 

som läsarna kan förväntas träffa på i verkliga livet.” (s. 93). 

I en rapport från Skolverket (2006) har läroböcker granskats utifrån perspektiven kön, sexuell 

läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet och religion, sett i förhållande till läroplanernas 

värdegrund. I denna rapport kom de fram till att i läroböckerna som granskades, var män 

överrepresenterade, funktionshinder sågs som något problematiskt, nationella minoriteter var 

knappt representerade och mycket stereotypifierades. Det här, menar de, ”… visar att man 

inte kan förlita sig på att en lärobok ger eleverna en allsidig och nyanserad undervisning.” Ett 

kritiskt förhållningssätt till läroböcker, är något lärare och blivande lärare bör utveckla, då 

ansvaret för vilka läroböcker som skall användas i undervisningen ligger på dem. Det är dock 

inte bara böcker som används i undervisningen och som man ska vara kritisk till, utan även 

andra typer av läromedel som det kompletteras med för att göra undervisningen allsidig.  

 

Kultur i dagens styrdokument 
Det finns i dagsläget tre olika läroplaner som riktar sig till olika skolformer i Sverige. Det är 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lpo 94) och Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Över dessa 

tre är det dock Skollagen som styr. För att få mer detaljerad information om mål och syfte 

inom varje ämne, finns också kursplaner och timplaner. Då det är barnen som går i första till 

fjärde klass som min undersökning utgår ifrån, riktar sig sammanfattningen endast till 

grundskolan.  

 

Det som Skollagen (Skolverket, 2008) skriver gällande kultur står i 4 kap 1§ ”Utbildningen i 

grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i 

övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.” Samhällslivet innefattar kultur av alla de 

slag och var du än befinner dig i världen. Det som står i Skollagen är ett vidsträckt begrepp 

och läser man i Lpo 94 begränsas det något i underrubriken ”Förståelse och medmänsklighet”.  

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och 

ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Skolverket, 2008, s. 36) 
 

Även under rubriken ”Skolans uppdrag” finns ett kulturperspektiv. ”Ett internationellt 

perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för 

att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över 

kultur och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla 

förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.” (2008, s. 38). Ytterligare finns det mål 

att sträva mot som säger: 

 

 Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att kommunicera på främmande språk 

 

Därefter har vi mål att uppnå som säger att skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola: 

 

 har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska 

kulturarv 
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 har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia 

 har utvecklat förståelse för andra kulturer 

 kan kommunicera i tal och skrift på engelska 

 har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra 

(Skolverket, 2008, ss. 42-43) 

 

Kursplanen i engelska, angående ämnets syfte och roll, inleds: 

Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda 

kulturer och är dominerande kommunikationsspråk i världen. Förmåga att använda engelska är 

nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga internationella 

kontakter av olika slag. Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ 

förmåga och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer 

internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom 

informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. Utbildningen i engelska har 

dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess 

mångskiftande kulturer. (Skolverket, Kursplan för engelska, 2007). 

Även i kursplanen finns mål att sträva mot och mål att uppnå. Målen som finns med här, är 

de som barnen ska ha uppnått i slutet av femte skolåret. Det finns även mål att uppnå redan i 

årskurs tre, men inte i engelska. Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att 

eleven: 

 fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang 

 utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande 

länder och göra jämförelser med egna erfarenheter  

Stycket om ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” avslutas med frasen: ”Förmågan att reflektera 

över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och kulturer i engelsktalande 

länder utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse för olika kulturer och interkulturell 

kompetens.” (ibid.). Mål som eleverna i slutet av femte året ska ha uppnått, innebär att: 

 känna till något om vardagslivet i något land där engelska används 

Styrdokumenten förr 
Ända från det att skolkommissionen år 1948 lade fram sitt betänkande, har det varit tydligt att 

skolan bör spegla samhället och även få konsekvenser i språkundervisningen (Malmberg, 

2000). Historiskt sett var det kyrkan och dess behov som reflekterades i skolan, och inte 

samhällets. Malmberg menar att de gamla läroplanerna lika väl kunde ha varit skrivna idag då 

innehåll som ”aktivt sökande” och ”skapande” stämmer väl överens med dagens läroplaner.  

 

Hur har det då historiskt sett ut i läroplanerna gällande kultur i språkundervisningen? Redan i 

Lgr 62 och under rubriken ”Mål och riktlinjer” (Skolöverstyrelsen K. , 1962, ss. 13-21), 

skriver författarna att samhället är i en ständig utveckling och förändringar sker snabbt. Detta 

ställer nya krav som eleverna måste ha beredskap att kunna möta och det är då skolans uppgift 

att förmedla denna kunskap och ”Som samhällsinstitution har den i hög grad uppgiften att 

förvalta kulturarvet och föra det vidare” (s.14). Skolan måste även ”… ge dem kunskap om 

samhället och stärka deras samhörighet med det. Särskilt gäller detta närsamhället, dvs. den 

bygd, där eleven bor.” Här talas det inte om det globala samhället och då får man ha i åtanke 
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att invandringen och kontakten med övriga världen inte var så stor vid den här tidpunkten. 

Läser man vidare skriver författarna också att förändringar i kultursituationen gör att 

innehållet i undervisningen kan få lov att förnyas. Tillsammans med ”… grundläggande 

språk- och räknefärdigheter skall skolan ge eleverna en vidgad kännedom om naturens och 

kulturens värld.” (s. 15). Ett citat från ”Mål och riktlinjer” lyder:  
 
”De ungas känsla av samhörighet och medansvar måste emellertid vidgas utöver gränserna för familj 

och släkt, kamratkrets och skola till att omsluta allt större samhällsbildningar. Skall utvecklingen 

kunna främja och befästa fred och frihet bland folken och skänka allt bättre livsbetingelser åt 

människorna, måste skolan bland de unga skapa ökad förståelse för människors liv och villkor inom 

andra, längre bort liggande samhällsbildningar och lära dem inse betydelsen av goda mellanfolkliga 

relationer och internationell samverkan.” (s. 18). 

 

Här ser man att man redan för närmare femtio år sedan talade om vikten av en interkulturell 

förståelse och ett mål i kursplanen i engelska uttrycker att ”Eleverna skall vidare orienteras 

om det främmande folkets kultur och levnadsförhållande.” (s. 190). Detta är ett mål som 

sträcker sig över alla årskurser men i ett av de riktade målen till årskurs fyra kan man läsa: ”I 

lämpliga sammanhang upplysningar om vardagsförhållanden i England och USA.” (s. 190). 

 

I Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) är språket lite modernare och texten är nerkortad, men mål 

och riktlinjer angående kulturbegreppet är i stort sett det samma som i Lgr 62. Däremot står 

det i Lgr 69 att eleverna börjar få mer och mer ”… kontakt med främmande miljöer och 

tänkesätt genom barn till nya medborgare, som genom immigration tillförs det svenska 

samhället.” (s. 48) och i undervisningen vill de att man ska ”… eftersträva att komma bort 

från ensidiga nationella och västeuropeiska perspektiv. I stället bör man söka tränga in även i 

andra kulturkretsars syn och värderingar för att nå en allsidigare förståelse.”(s. 48). Här ser 

man hur skolan tar ännu ett kliv närmare det interkulturella perspektivet. 

 

I Lgr 69s kursplan i engelska har allmänna mål ändrats något gällande kulturen och nu kan 

man istället läsa att ”Eleverna skall vidare orienteras om kultur och levnadsförhållanden i 

engelsktalande länder.” (s. 142). I Lgr 62 talades det om ”främmande folkets kultur.” Lgr 62s 

riktade mål ”… upplysningar om vardagsförhållanden i England och USA” är i Lgr 69 utbytta 

mot ”… i engelsktalande länder” och avser lågstadiet och inte som tidigare, fjärde klass. 

  

Styrdokumenten som gällde fram till de som används idag, var Lgr 80. I ”Mål och riktlinjer” 

(Skolöverstyrelsen, 1980) i den här läroplanen, menar de att de internationella förbindelserna, 

kontakterna och samarbetet blir allt viktigare och att invandrareleverna är en stor tillgång när 

det gäller att lära sig om andra länders kultur. I Lgr 80 skriver de att engelskundervisningen 

ingår i grundskolan för att vi som medborgare i ett litet språkområde bör ha kunskaper i ett 

världsspråk i och med att engelska är ett kontaktspråk som kan användas över nästan hela 

världen. ”Eleverna skall bli medvetna om att språket är ett uttryck för olikartade 

levnadsförhållanden, annorlunda kultur, olika begreppsindelning i skilda länder” (s. 76) finns 

också med som en punkt i kursplanen. I det mål som riktar sig till lågstadiet angående kultur, 

är målet i princip detsamma som i Lgr 69, alltså att eleverna bör få upplysningar om 

vardagsförhållanden i engelsktalande länder (s. 81). 

 
 
Kultur 
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Det finns den estetiska kulturen men också den kultur som innefattar människors arbete och 

vardag: kulturen sett utifrån det antropologiska synsättet. Det visar hur människor lever sina 

liv och vad som håller dem samman och även vad som skiljer dem åt. Det antropologiska 

synsättet ser kultur utifrån det som grupper av människor har, gör, tror och tänker. ”Kultur är 

då lika med hela vårt sätt att leva och omfattar inte bara vårt andliga och intellektuella liv utan 

också dess materiella grund. Kultur är i den här betydelsen inte något som kommer in i skolan 

från kulturlivet utanför skolan. Skolan är redan kultur.” (Andersson, Persson, & Thavenius, 

1999, s. 16).   

 

Enligt Svartvik (1999) är det de fyra språkliga elementen; ord, grammatik, kultur och 

variation som är förutsättningen för en god kommunikation (ss. 247-260).  Med kultur menas 

i det här avseendet den kultur som omger språket. Det är inte längre bara skriften, talet och 

grammatiken som är betydelsefull vid språkinlärningen, även kunskaper om landet och dess 

traditioner, kulturella händelser, idrottsmän och annat som kan sättas i samband med landet i 

fråga. Sådant här förväntas vi känna till i umgänget med engelskspråkiga personer skriver 

Svartvik. Vidare menar han att direktkontakt med språket är en viktig del i den 

kommunikativa kompetensen. Man bör läsa skön- och facklitteratur, se på tv, lyssna på radio, 

tala och på annat sätt kommunicera med engelskspråkiga individer för att på det viset lära sig 

om samhällsformer, livsstilar, kulturyttringar och trender. En viktig del i kulturkunskapen är 

att veta hur man uttrycker sig språkligt i olika sammanhang eftersom det är något som varierar 

från en språkkultur till en annan. 

 

I en av Statens Offentliga Utredningar (1997) skriver barnomsorg - och skolkommittén på 

Utbildningsdepartementet om ”Barn och kultur” där författarna försöker definiera begreppet 

kultur. Deras tolkning utgår från en socialantropologisk och samhällsvetenskaplig ansats där 

kultur beskrivs ”… som ett gemensamt arv av språk, idéer, ritualer, normer och värden, 

beteendemönster och historia.” (s. 83). Författarna menar också att kultur förknippas med 

skapande och estetiska uttrycksformer där musik, dans, teater, bild, form och litteratur är 

några av komponenterna. Dessutom beskriver de också kulturen som ”… en form av process 

där idéer, uttryck, upplevelser, värderingar, attityder och samhällspolitiska mål blandas och i 

olika grad samverkar.” (ibid.). Även Claire Kramsch (1993, ss. 205-206) vill att kultur i 

språket lärs som en process mellan människor. Hon menar att det framträder fyra linjer eller 

punkter i undervisning av språk i förhållande till kulturen där en av punkterna just tar upp 

kultur som en mellanmänsklig process.  

 

 Etablera en sfär av interkulturalitet – en förståelse för den utländska kulturen kräver 

att man sätter den i relation till sin egen kultur. 

 Lära ut kultur som en mellanmänsklig process – som lärare visa på en process som 

tillämpar en förståelse för främmandeskap istället för att bara presentera kulturella 

fakta och beteenden.  

 Lära kultur som skillnad – den ökade multietniciteten och det multikulturella gör att 

det inte längre går att placera människor i speciella fack. 

 Korsa pedagogiska discipliner – många lärare länkar lärandet av kultur till 

antropologi, sociologi och semiologi. 
 

Kramsch (1998, ss. 8-9) talar även om kulturen som både exkluderar och inkluderar. Hon 

förklarar det genom att det ibland bara är de rika och mäktiga som har råd med viss sorts 

kultur. 
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I Utbildningsdepartementets utredningen (1997, s. 83), talas det om kulturbegreppet som 

något rörligt och föränderligt och ”… som utgår ifrån både formella och informella 

värderingsgrunder, skiftar från tid till tid och grupp till grupp och som berör olika människor 

olika starkt.” I sin utredning menar de att kulturbegreppet är en av de mest diskuterade 

frågorna i samhällsdebatten och att det egentligen inte finns någon definitiv 

begreppsbestämning. Ulrika Tornberg (2005) diskuterar också problematiken runt det 

komplexa kulturbegreppet som är i ständig förändring och hon skriver ”… att våra tolkningar 

av samhället och hur vi förstår vår egen identitet snarare är kulturellt inlärda värderingar och 

beteenden än uttryck för personliga uppfattningar och ställningstaganden.” (s. 51). Även här 

står Kramsch (1998, ss. 9-10) för ungefär samma åsikter, genom att beskriva kulturen som 

heterogen och något som är i ständig förändring och skiftar över tid. Ett exempel på detta som 

hon tar upp i sin bok, är en dikt från artonhundratalet skriven av Emily Dickinson. Kramsch 

menar att kvinnorna som läste denna dikt då, såg världen på ett helt annat sätt än vad kvinnor 

av idag gör och kanske då också förstod den bättre. Det här kan man även härleda till det jag 

skrev tidigare, om läroboken som tar ett antal år på sig att bli till och sedan används i många 

år; mycket hinner bli inaktuellt och kanske till och med obegripligt för en del. 

 

I sin bok Language and Culture skriver Kramsch (1998), som titeln påvisar, om hur språk och 

kultur mer eller mindre är beroende av varandra och där även kulturen och naturen behöver 

varandra. Språket används i sociala sammanhang för att uttrycka sig med och dela och skapa 

erfarenheter med varandra. Språket uttrycker, förverkligar och symboliserar kulturell 

verklighet. Återigen associerar hon till dikt och poesi som inte vore skriven om inte de tre 

elementen; naturen, kulturen och språket funnits och där en dikt om rosor inte hade existerat 

om inga riktiga rosor fanns. Rosor i sig är också kultur, där samhällets sätt att uttrycka kärlek 

visas med rosor och skulle man istället få för sig att ge bort krysantemum till någon man 

tycker om, speciellt i Tyskland, kan det bli väldigt fel, då krysantemum exempelvis är 

reserverade för de döda. Det här är en form av den vardagliga kulturen som grundar sig på en 

gemensam historia om traditioner där kulturen har utvecklats och överförts från generation till 

generation. Man måste också komma ihåg att kultur inte bara är språk, historia, traditioner och 

dylikt, kultur är också de materiella tingen såsom monument, museum, skolor och andra 

byggnader och verk. 

 

Kultur är ett gemensamt system för uppfattning, tro, värderingar och handlingar men där alla 

människor har olika erfarenheter och levnadsvanor (ibid.). Däremot känner man gemenskap i 

olika kretsar där man har kontakt med likasinnade och där kretsarna är olika former av 

socialisation. Socialisering, eller assimilering med ett annat uttryck, innebär att du genom 

språk och kultur får lära dig vett och etikett, artighet och annat du bör och inte bör göra i vissa 

sammanhang. Uppfostran, utbildning och användandet av det skrivna ordet är också format 

och socialiserat genom kulturen och man får lära sig när det passar att använda vissa uttryck, 

hur det ska uttryckas osv. Detta är kulturens sätt att skapa ordning i språkbruket. Genom att 

befinna sig bland likasinnade kan vi lätt förstå varandra förutsatt att vi delar samma ”kod” 

(Kramsch, 1993, s. 1). Kan vi inte koden, behöver vi lära oss den för att kunna använda den 

på rätt sätt.  

 

Tornberg (2005, ss. 48-55) diskuterar kultur utifrån många olika perspektiv, varav ett är att 

främmande kultur går att observera utifrån i en objektiv position och ett annat att kulturer 

uppvisar en enhetlig bild. Robert Lado, en amerikansk lingvist som tolkas av Tornberg, ger 
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uttryck för båda dessa tankar genom att mena att man kan ”… finna kriterier för de 

kulturtypiska beteenden som utmärker människorna i en viss kultur så att man därefter skulle 

kunna kontrastera och jämföra olika kulturer med varandra” och även studera kulturen i dess 

normala ostörda verksamhet. Det här kallar Tornberg nationell enhetskultur och menar att 

detta är något som mer och mer ifrågasätts i och med globaliseringen och medvetenheten om 

det multikulturella samhället. Föreställningen om nationella enhetskulturer och tanken om 

nationella identiteter är i grunden något historiskt som det blir svårare att hålla fast vid genom 

globaliseringen och det snabba informationsutbyte som vi har i dagens samhällen. I och med 

tanken om nationella identiteter finns då ett motsatsförhållande istället för en gemenskap, det 

blir ett ”vi” och ett ”de” menar Tornberg. Detta är något som även professor och författare 

Michael Byram, citerad av Tornberg, sätter sig emot och uttrycker så här: 

 
We have to be aware of the dangers of presenting ’a culture’ as if were unchanging over time or as 

there were only one set of beliefs, meanings and behaviors in any given country. When individuals 

interact, they bring to the situation their own identities and cultures and if they are not members of a 

dominant group, subscribing to the dominant culture, their interlocutors’ knowledge of that culture 

will be dysfunctional. (ibid. s. 51) 
 
I och med att kultur är ett så omfattande och komplicerat begrepp, undrar Tornberg hur det är 

möjligt att i språkundervisningen kunna jämföra kulturer och utveckla en interkulturell 

kompetens, som det står i styrdokumenten. För att kunna jämföra enheter bör de vara i stort 

sett avgränsade och i de närmaste likadana menar hon. Vidare skriver hon att kulturell 

förståelse inte ska vara ett mål för undervisningen utan istället en fråga för den enskilde 

elevens möte med mångfald och skillnad. Tornberg tolkar Kramsch i sin bok och enligt henne 

kan man ”… inte undervisa om förståelse, bara om skillnader.” (ibid. s. 53). 

 

Ett kulturperspektiv som man inte ska förringa, är kroppsspråket och gesterna. Det är lätt att 

tro att gester är globala, med följd att en gest tolkas utifrån den egna kulturen (Ohlander, 

2001). Detta är något att tänka på både för lärare och elever i det mångkulturella klassrummet 

och de som besöker andra länder. Det finns många olika fingergester som tolkas olika i olika 

länder. Vi i Sverige, liksom amerikanarna, sätter ihop tummen och pekfingret till en gest som 

visar att något är OK. I Grekland kan det bli ett rejält missförstånd, då samma tecken visar på 

en sexuell förolämpning. Även Per Malmberg (2001) skriver om kroppsspråk och hur man 

kan uttrycka sig icke-verbalt i situationer där du talar med någon icke svensk och inte kan få 

fram det exakta uttrycket. Det här beskrivs som att ha en strategisk kompetens. Ytterligare en 

kompetens han skriver om, är den sociokulturella kompetensen som innebär att ha en djupare 

förståelse av andra länders samhällsliv och kultur. Det vill säga att ha kunskap om mer än det 

enskilda ordet. I kursplanen i engelska riktad till grundskolan, står det också om 

kroppsspråket. ”När de egna språkkunskaperna inte räcker till behöver eleven kompensera 

detta genom att använda strategier som omformuleringar, synonymer, frågor och 

kroppsspråk.” (Skolverket, 2007). 

 

Det talas ibland om stereotypifiering i samband med kultur och andra länder. Kramsch (1998, 

ss. 65-69) skriver att det vi uppfattar om någons kultur och språk är vad vi har blivit vana vid 

genom vår egen kultur och det stereotypa vi byggt upp runt oss själva. Stereotyper är 

sprungna ur kulturella föreställningar och idéer om nationer genom bland annat litterära 

texter, skämt, illustrationer och media menar hon. Det här ligger nära Tornbergs tankar om ett 

”vi” och ”de”. Ulla Brodow (2005) menar att man får vara försiktig att sätta likhetstecken 

mellan nation, folkslag, språk och kultur då risken finns att stereotyper bildas. Nuförtiden har 
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de flesta länder olika folkslag, språk och kulturer, men ofta finns ändå något övergripande 

som har med historia och symboler att göra, som folket identifierar sig med.  

 

När det talas om kulturella identiteter (Kramsch, 1998, ss. 65-69) kan det exempelvis 

beskrivas utifrån etnicitet, där en grupp beskriver sig som tillhörande ett visst folkslag. Det 

här är vanligt utanför Europa där identitet byggs mer på etnicitet och ras och där det fokuseras 

på kriterier såsom hår och hudfärg, genetiska drag, nationalitet och ursprung, men däremot är 

språket sällan brukat som ett etniskt kriterium. Här i Europa är det tvärtom, där identitet 

traditionellt härleds till språk och nation.  

 

Ytterligare ett kulturbegrepp som Kramsch beskriver är kulturell autenticitet eller kulturell 

äkthet (Kramsch, 1993, ss. 178-180). I sin bok Context and Culture in language teaching 

menar hon exempelvis att i Tyskland är en meny på en restaurang en genuin bit av den 

kulturella verkligheten, men använder du den i ett klassrum blir den inte använd till det den 

var ämnad för. Den blir mer en del i tyskundervisningen och då finns inte längre någon 

kulturell äkthet. 

 

En fråga som Kramsch (ibid. s.9) ställer sig och som jag inte kan finna något riktigt svar på, 

vill jag ändå ta upp då den känns väldigt viktig och aktuell. Fritt översatt undrar hon: ’Vem 

har rättigheten att bestämma vad som är representerbart från en kultur? Är det de som 

upplever den från så att säga ”utsidan” eller är det de som lever med den och ser kulturen från 

insidan?’ Det här är intressant ur läroboksperspektiv, då böcker i engelska i stort sett alltid är 

skrivna i Sverige av svenska författare men ska förmedla de engelsktalande ländernas kultur. 

Det skriver Tornberg (2005) också om då hon tolkar Kramsch och Kirsch i något hon kallar 

Mainstream Culture som bland annat är en överföring av egna kulturella värderingar från 

exempelvis läromedelsförfattare och lärare. Detta gör att den främmande kulturen mer eller 

mindre blir en form av konstruktion i läroböckerna och i klassrummet. 

 

Interkulturell 
Interkulturell är ett uttryck som finns med i kursplanen i engelska som riktar sig till 

grundskolan; ’Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella 

erfarenheter och kulturer i engelsktalande länder utvecklas hela tiden och leder på sikt till 

förståelse för olika kulturer och interkulturell kompetens.’ (Skolverket, 2007). Som Kramsch 

(1998, ss. 81-82) definierar ordet, så är det ett möte mellan två kulturer och två språk, tvärs 

över politiska linjer och nationstillhörigheter. Förväntningarna i den ”vanliga” kulturen är 

nämligen en nation – ett språk – en kultur. Det blir en kultur krock om man blandar över 

gränserna men ett sätt att få insikt om de ”på andra sidan gränsen” kan vara att lära sig språket 

menar Kramsch. En vidare definiering av interkulturell är att det även betyder en 

kommunikation mellan olika etniska och sociala kulturer inom samma språkområde. Båda 

dessa beskrivningar av interkulturell, karakteriseras dock av kommunikation och där 

interkulturell kommunikation syftar på en dialog mellan minoritetskulturer och ledande 

kulturer. 

 

Gagnestam (2003) vill förklara interkulturell förståelse, som tas upp som ett av 

språkundervisningens mål i ibland annat Lpo 94, som ett uttryck för ”… en empatisk strävan 

efter att mötas.” (s. 225). Det är alltså frågan om en form av process. Medan då interkulturell 

kompetens är något mera färdigt, en produkt och ”… en nivå man kan uppnå och sedan inte 

behöver sträva ytterligare för att förstå andra människor.” (ibid.). I sin avhandling undersökte 



En text- och bildanalys av kulturella inslag i fyra läroböcker i engelska riktade till de yngre barnen.                                                                                                                                       

Susanne Mårts, 2009-11-18                                                                                                                       

 

 

17 
 

Gagnestam även vad lärarstudenter i engelska hade för uppfattning om begreppen 

interkulturell förståelse/kompetens, eftersom det är ett mål att sträva emot i kursplanen i 

engelska. Många hade dock inte ens hört talas om begreppen men försökte sig på en definition 

trots allt. De olika beskrivningarna av interkulturell kompetens blev: 

 

 Man besitter specifika kunskaper av olika slag; levnadssätt och fakta om olika 

kulturer, insikt i sin egen kultur och kunskap i främmande språk 

 En handlings- och kommunikationsförmåga som är inriktat på själva beteendet 

 En handlings- och kommunikationsförmåga som är inriktat på det mentala 

förhållningssättet bakom beteendet 

 En speciell form av erfarenhet som måste vara självupplevd 

 

Ingen av dessa beskrivningar ser Gagnestam som tillfredsställande att utgå ifrån gällande att 

ge eleverna den kulturella kompetensen som kursplanens mål i engelska strävar emot. 

 

Interkulturell förståelse vill Tornberg (2005) förklara såhär: ”Med interkulturell förståelse 

avses vanligtvis individens förmåga till jämförelse mellan t.ex. det egna landets och 

målspråklandets kultur vad gäller både fakta, vardagliga förhållanden och värderingar. 

Interkulturell förståelse kan emellertid också ses i andra perspektiv.” (s. 164). 

 

Multikulturell är en kulturdefinition Kramsch (1998) definierar som en blandning av 

människor med olika bakgrunder och etnicitet i ett samhälle. Den kulturella identiteten bland 

mångkulturella individer är konstruerat utifrån mångfalden av sociala roller och positioner 

individen befinner sig i för stunden. Samma begrepp används av Tornberg (2005) men hon 

kallar det mångkulturell och förklarar det mångkulturella klassrummet som ett ställe där alla 

individer som möts, är präglade av genus, social tillhörighet, religion, etnicitet, sexuell 

läggning och regionen de växte upp i.  

 

Kultur - hur vävs det ihop med undervisningen i främmande språk? 
Att inte förstå de sociokulturella förväntningarna kan påverka förmågan att agera och fungera 

i ett samhälle där engelska talas. Eli Hinkel (2001) beskriver i boken Teaching English as a 

Second or Foreign Language hur man både som elev och lärare kan bygga upp 

medvetenheten och den praktiska förmågan för att underlätta den interkulturella 

kommunikationen. Hinkel tolkar den amerikanske sociolingvisten och antropologen Dell 

Hymes i: 
 
Hymes (1996) emphasizes that the learning of culture is an integral part of language learning and 

education because it crucially influences the values of the community, everyday interaction, the norms 

of speaking and behaving, and the sociocultural expectations of an individual’s roles. He further notes 

that those who do not follow the norms of appropriateness accepted in a community are often placed 

in a position that exacerbates social disparities and inequality (s. 444). 

 

Lärare i främmande språk lär ut historia och geografi, ibland klädstil, kokkonst, traditioner, 

seder och bruk. Det är sällan de sociokulturella normerna, om hur man beter sig i samhället 

och vad som är acceptabelt och inte, lärs ut; den så kallade ”osynliga kulturen”. Syftet med att 

lära ut kulturen tillsammans med engelskan är att öka elevens sociala samspel likväl som de 

språkliga färdigheterna, skriver Hinkel. Det är naturligtvis omöjligt att lära ut alla de 

kulturella aspekterna i engelskan, men Hinkel menar att man som lärare åtminstone kan ge 

eleverna verktygen och medvetenheten som tillåter dem att åstadkomma sina akademiska, 
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professionella, sociala och personliga mål för att bli framgångsrika i den engelsktalande 

miljön. 

 

Något som enkelt kan läras ut i klassrummen inom den ”osynliga kulturen” är sådant som 

önskemål, begäran, komplimanger, artighet, klagomål etc. Helt enkelt sådant man behöver 

kunna i vardagen. Det gäller att repetera mycket och även använda kroppsspråket för att 

uttrycka sig ännu tydligare. Ofta innehåller och uppmärksammar textböcker vanliga uttryck, 

korta dialoger, hur man bör fråga eller begära om saker; allt med rätt uttal och intonation. 

Detta för att öka medvetenheten om hur man beter sig i vanliga situationer. Som lärare är det 

viktigt att lära ut vissa kännetecken som finns hos dem man för en engelsk dialog med. Det 

kan exempelvis vara att man beter sig olika och uttrycker sig annorlunda beroende av ålder, 

kön eller social status på den man pratar med. Enkla knep kan läras ut till nybörjare, som till 

exempel hur, när och till vem man säger tack, eftersom många konversationsregler är länkade 

till de sociokulturella skiftningarna och påverkar samspelet. I och med att läraren övar olika 

sociokulturella färdigheter hjälper man också elever att förstå varför människor i en viss 

kultur gör på just detta speciella sätt. 

 

Läraren behöver identifiera sina egna behov av kulturellt vetande för att öka 

vardagskunskaperna om kultur och de sociokulturella tankegångarna, skriver Hinkel, och det 

är även viktigt att läraren har vetskap om elevernas egna kulturer och hur de påverkar deras 

sätt att lära. Det är naturligtvis inte meningen att läraren ska veta allt om alla kulturer, men det 

är viktigt att exempelvis fundera på varför vissa aldrig pratar i klassrummet eller varför andra 

dominerar.  

 

Hinkel menar också att den engelska litteraturen bör väljas ut noggrant, så att eleverna har en 

möjlighet att förstå och ha glädje av texterna. Viktigt är också att läraren berättar mycket 

”bakom” texterna för att underlätta förståelsen hos eleverna. För att göra kulturen så synlig 

som möjligt i undervisningen kan man även använda sig av engelska tidningar, 

turistbroschyrer, nätsidor etc. för att komplettera informationen som finns i läroböckerna. 

Ytterligare kulturträning blir det genom att intervjua infödda om deras kultur och Hinkel 

menar att som lärare ska man aldrig missa ett tillfälle att med eleverna diskutera kultur och 

vilken inverkan kulturen har på språkbruket. 

 
Syfte och problemformulering 

Som jag i min inledning förklarat, är syftet med min text- och bildanalys av fyra läroböcker i 

engelska för de yngre barnen, att försöka ge en bild av hur engelskspråkiga länders kulturer 

framställs i läroböckerna. Stämmer läroböckernas kulturinslag överens med vad som sägs i 

styrdokumenten? I kursplanen i engelska är ett av syftena att eleverna ska kunna jämföra egna 

kulturella erfarenheter med de engelskspråkiga ländernas kulturer och även kunna reflektera 

över detsamma. I årskurs nio finns två mål som ska uppnås som har kulturell anknytning. Det 

är ”- förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och 

beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden” och ”- ha kunskaper om 

vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning 

samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter.” I årskurs fem räcker det 
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med att ”- känna till något om vardagslivet i något land där engelska används” (Skolverket, 

2007). I och med ordet ”används” bör oerhört många länder vara representerade i de engelska 

läroböckerna, då enligt Svartvik (1999) närmare 90 länder har engelska som officiellt eller 

halvofficiellt språk, eller också har hög status. Hur många länder finns representerade i de 

läroböcker jag kommer att analysera, är ytterligare en frågeställning jag söker finna svar på. 

Vilka länder framställs som engelsktalande i läroböckerna till nybörjarbarnen och hur återges 

kulturen i dessa länder? 

 

Kultur är ett begrepp som är omfattande med många olika perspektiv. Jag kommer inte att 

relatera till de estetiska ämnena bild, konst, dans etc. som kan sättas i samband med kultur. 

Istället är min utgångspunkt ett socialantropologiskt synsätt där språk, traditioner, beteenden, 

värderingar, historia etc. är viktiga aspekter.  

Med nedanstående sju frågeställningar som bas, ska min text- och bildanalys ge ett svar på om 

läroböckerna lever upp till styrdokumentens fastställda kulturella inslag. 

 

 Hur många olika engelsktalande länder representeras i böckerna? 

 Vilka länder representeras i läroböckerna? 

 Hur representeras de?  

 Får eleverna kunskaper om vardagslivet i de länder som representeras, i enlighet med 

kursplanen? 

 Har eleverna möjlighet att göra jämförelser med den egna kulturen, som det står i 

kursplanen? 

 Får eleverna den insikt i den mångkulturalitet som finns i världen som styrdokumenten 

påtalar? 

 Får eleverna chans att få en förståelse av talad engelska i olika situationer och 

sammanhang, i enlighet med kursplanen? 

 

I forskningen som gjorts har jag inte hittat något som riktar sig till de lägre åldrarna och de 

som ska lära sig engelska. Det är trots allt i de läger åldrarna som grunden byggs. Därför ser 

jag det som en utmaning att kanske kunna bidra med några nya kunskaper inom mitt valda 

forskningsområde. 

 
Metod 

Enligt Jörgen Dimenäs (2007, ss. 10-15), bör man som lärare utveckla ett visst vetenskapligt 

förhållningssätt för att i undervisningen ha möjlighet att vara kritisk och reflekterande, kunna 

ifrågasätta, utvärdera och analysera och samtidigt hålla sig á jour med aktuell vetenskaplig 

forskning både här i Sverige och utomlands. Det är nödvändigt för att hela tiden ha förmågan 

att utveckla och förbättra sin undervisning.  

 
Kvalitativ och kvantitativ metod 
Jag har använt mig av både en kvalitativ och kvantitativ metod för att analysera text och bild i 

de utvalda läroböckerna. En kvalitativ analys av en text innebär lite kortfattat att bearbeta 

uppgifter som man samlat in, oftast genom enkäter, intervjuer och observationer (Malmqvist, 

2007). Dessa uppgifter sorteras och vidare kategoriseras. I många forskningsprocesser samlar 
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man oftast in alla data och analyserar dem undan för undan, men i en kvalitativ forskning kan 

insamlingen och analysen utföras samtidigt. De kvalitativa uppgifterna handlar om karaktärer 

eller egenskaper, medan det i en kvantitativ analys handlar om mängden av någonting och i 

ett citat i boken kan man läsa följande: 

 
”… målsättningen för kvalitativ analys, vilket särskiljer den från kvantitativ analys, är att identifiera 

ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder … analysen har 

som mål att identifiera a) variationen, b) strukturen och/eller c) processen i den identifierade 

företeelsen, egenskapen eller innebörden.” 

 

När alla uppgifterna är insamlade ska de sorteras och kategoriseras. Här gäller det att ha ett 

syfte som är klart och omöjligt att missförstå och att frågeställningarna är tydliga. I den 

kvalitativa analysen är avsikten att hitta variationer och därmed se hur de olika delarna 

förhåller sig till varandra och även hur förhållandet är till helheten. Under hela processen är 

det viktigt att dokumentera alla händelser och tillvägagångssätt i analysen. 

 

När Backman (1998, s. 31) talar om kvalitativa och kvantitativa metoder, vill han tydligt 

påpeka att en kvalitativ metod inte ska förväxlas och blandas ihop med det kvalitativa 

perspektivet. Som jag i inledningen nämnde, så arbetar jag utifrån den traditionella 

forskningsprocessen där det, enligt Backman, är fullt möjligt att använda både den kvalitativa 

och den kvantitativa metoden. 

 

Som analysinstrument kommer jag att använda mig av 15 frågor som jag har sammanställt 

och där svaren ska kunna ge mig tillräcklig information för att kunna ge mig en bild av hur 

kulturen framställs i de fyra läroböckerna. 

 
Textanalysens inriktning 
Det är inte bara metoden som är viktig i bearbetningen, det finns ett antal sätt att analysera 

texter på också. Bergström & Boréus (2005) tar i sin bok Textens mening och makt upp sju 

olika textanalytiska inriktningar som kan vara till hjälp beroende vad det är i texten som är 

relevant att identifiera. De olika analysmetoderna är; innehållsanalys, argumentationsanalys, 

idé- och ideologianalys, begreppshistoria, narrativanalys, lingvistisk textanalys och 

diskursanalys. För mig stod valet mellan innehållsanalys och idé- och ideologianalys. Jag 

tyckte båda kunde passa mitt område, men jag valde att arbeta med innehållsanalysen då den 

riktar sig till texter där kvantifiering är möjlig. Analysen är bra när man vill göra grova 

kategoriseringar och när man vill göra jämförelser, som är fallet med min analys. 

Innehållsanalysen är också lämplig när man vill hitta mönster i ett större material. Vidare 

strävar analysen efter en enkel form av bedömningsprocess. 

 
”Ofta görs en skillnad mellan ’kvalitativ’ och ’kvantitativ’ innehållsanalys. ’Kvalitativ 

innehållsanalys’ syftar då ibland på textanalyser där ingenting räknas eller mäts. Men ibland 

betraktas analyser, där visserligen något kvantifieras men där mer komplicerade tolkningar måste 

göras, som mer kvalitativa än analyser där bedömningen är enklare.” (Bergström & Boréus, s. 44) 
 

Nackdelen med en innehållsanalys är att när man genomför en manuell analys, blir man låst 

vid sitt tillvägagångssätt som innebär att man får hålla sig fast vid detta sätt genom hela 

analysen. Det är inget bra verktyg att använda när man vill analysera det som är underförstått i 

texter.  Inte heller alla perspektiv i texter är möjliga att mäta eller räkna.  
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Innehållsanalysen har sina rötter i den empiriska vetenskapssynen som är en vetenskapssyn 

som grundar sig på erfarenhet och vetenskapliga iakttagelser, experiment och undersökningar 

av verkligheten. Enligt Bergström & Boréus är tanken med innehållsanalys att synliggöra 

inslag i texter, både det explicita och det implicita som kräver mer tolkning. Här kan också 

forskningsmetoden hermeneutik nämnas; som är läran om läsning och tolkning. Min analys 

grundar sig därmed på den hermeneutiska forskningsmetoden.  

När en text, och även bild, ska tolkas, nalkas man alltid texten/bilden med en viss 

förförståelse. Vi människor har olika uppfattningar, upplevelser, kunskaper, språk och annat 

som gör att vi ser på saker och ting utifrån olika perspektiv och därmed tolkar olika. Det är 

alltså ”… omöjligt att rekonstruera exakt vad författaren velat säga med texten, följaktligen 

också hur andra mottagare förstått den” menar Bergström & Boréus (2005, s. 25). Hur jag 

tolkar texter och bilder i mina utvalda läroböcker har alltså med min förförståelse att göra och 

därmed påverkas även validiteten i min analys. Det är viktigt att skaffa sig kännedom om det 

man skriver om, för att problemet med validitet ska minska så mycket som möjligt, menar 

Bergström & Boréus. Ytterligare något som kan skapa validitetsproblem, är att när man 

rycker en del ur det hela mister man sammanhanget i det hela. Tillförlitligheten, alltså 

reliabiliteten, i undersökningen har också med tolkning av text och bild att göra. Analysen ska 

kunna göras av en annan person och då komma fram till samma resultat och då är 

intersubjektiviteten god, menar Bergström & Boréus. Min intention är att intersubjektiviteten 

ska vara god, men jag är också medveten om att en annan person som gör samma analys har 

en annan förförståelse och därmed kanske tolkar böckerna annorlunda. Metoden jag använder 

ser jag som fullt möjlig att använda i andra tänkbara text- och bildanalyser av läroböcker, 

även då man riktar sig till andra ämnen och andra målgrupper, för att se ett förhållande till 

läroplanerna. 

 
Material 

Böckerna som jag har valt att analysera och utgå ifrån, har blivit slumpvis utvalda från skolor 

i kommunen där jag bor. Några används i verksamheten och några har kommit till skolorna 

som visningsexemplar. Följande böcker har jag analyserat: 

 

 Steps 1 - beginners coursebook av Nigel Musk och Karin Wessman, Bokförlaget 

Natur och Kultur i Stockholm. (2002). Steps riktar sig till år fyra och boken är på 96 

sidor och har mycket text men även många bilder. Bilderna är tecknade och endast 

fem är från foton. De tecknade bilderna, på speciellt djuren, är inte likt verkligheten. 

Text och bild relaterar ofta till varandra och det finns bilder på nästan varje sida. Det 

finns många gruppövningar, sånger och spel. Innehållet är indelat i tre kapitel; My 

world, Animals och Christmas, där varje kapitel har bestämda mål för eleverna. 

Många skol- och klassrumssituationer förekommer. Till den här boken hör också en 

kursbok, aktivitetsbok, lärarhandledning och CD.  

 

 Lighthouse 1 - elevens grundbok av Mary Bowen och Kurt Söderlund, Ekelunds 

förlag i Solna. (2000). Lighthouse är mer eller mindre en bilderbok på 61 sidor. Den 

enda text som finns är överskriften på varje sida. Allt är tecknat i klara färger och inga 

foton finns. Bilderna är ofta röriga och man får bara genom överskriften grepp om vad 
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författaren är ute efter. Ett antal monster, clowner och djur i grälla färger visas. 

Onaturliga situationer och varelser finns det gott om. Människorna som är 

representerade i boken har i stort sett genomgående stora leenden och färgerna på 

människorna är en ljusbrun ton. Läromedlets delar består av denna grundbok, 

arbetsbok, bildkort, storbok, ljudkassett/cd-skiva och lärarhandledning.  

 

 Lift off beginners - elevens bok av Kurt Söderlund, Ekelunds förlag i Solna. (1993). 

Lift off är en lärobok i engelska riktad till år ett och två på 72 sidor med bilder, lite 

text och även en uppslagsdel med enklare ord. Bilderna är enbart tecknade och någon 

enstaka gång finns lite text relaterad till bilden. Även den här boken har flera sidor 

med skolrelaterade situationer. Det här läromedlet består av lärarhandledning, elevens 

bok, ljudkassett, bildkort, planscher, sångkassett och sånghäfte.  

 

 Smile picture book – warming up for Champion av C Bermheden, L-G Sandström, 

S Wahlgren och Gerd Sandström, Bonnier utbildning AB i Stockholm. (2004). Smile 

är en bok med nästan enbart bilder, som är tecknade. Den riktar sig till de som startar 

med engelska i år ett till tre. Den här boken har bytt ut människorna i många 

situationer och satt in djur såsom apor, lejon, elefanter och krokodiler istället. Varje 

uppslag visar att en sång, rimord och någon lek hör till sidan. Boken är på 48 sidor och 

läromedlet innefattar även en aktivitetsbok, lärarhandledning, CD-skiva och 

handdocka. 

 
Analys och resultat 

Nedanstående 15 frågeställningar har jag använt som analysinstrument för att nå min intention 

vilken är, att ge svar på om de fyra utvalda läroböckerna lever upp till vad styrdokumenten 

föreskriver, som jag skrev i min inledning. För att underlätta arbetet och för att kunna nå mitt 

syfte har jag valt fyra rubriker under vilka resultatet från dessa 15 frågor sammanställs bok för 

bok. De fyra rubrikerna är; representerade länder, människor, vardag/fritid och kulturella 

aspekter. 

 

Frågeställningar 
 Hur många olika engelsktalande länder representeras? 

 

 Vilka är länderna och hur är de representerade? 

 

 Vilket vardagsliv visas? 
 

 Viken ”sorts” människor framställs i böckerna? Ålder? Kön? (Har bara tittat på de 

vuxna, då barnen är svåra att se om det är flickor eller pojkar.) Etnicitet? 

 

 Vilka yrken är representerade? 

 

 Vilka fritidsaktiviteter och övriga nöjen är representerade? 
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 Vilka familjekonstellationer visas? 

 Hur är rollfördelningen hos de vuxna? 

 

 Vilka situationer och sammanhang visas så att barnen får en kulturell förståelse? 

 

 Vilka möjligheter finns att jämföra situationer med den egna kulturen? 

 Vilka högtider och andra ceremonier får barnen ta del av i böckerna? 

 

 Finns någon information om andra länder och/eller deras kultur? 

 

 Vilken form av kulturell mångfald visas? 

 

 Vilka artighetsfraser får barnen ta del av? 

 

 Finns kulturellt stereotypiska drag i böckerna?  

 
Analyssvar 
Representerade länder 

Steps tar upp länderna England, Canada och USA och de representeras genom flaggor och 

människor som är från dessa länder. England representeras starkast genom flera sidor om 

skoluniformer och även det engelska pundet som visas i diverse affärer. 

 

Lighthouse har endast England med i sin bok och det genom att en liten del av tidningen The 

Times visas. 

 

Lift off har bara England representerat och där är det vänstertrafiken som förs fram. 

 

Smile har bara England med i boken och som representeras genom vänstertrafiken och en 

karta över Storbritannien.  

 

Människor (kön är endast utifrån de vuxna då barnen var svåra att definiera) 

Steps visar över 50 stycken barn och ungdomar och av de vuxna är 19 män och 15 kvinnor. 

De familjekonstellationer som visas är; mamma, pappa och två barn och även; mamma, 

pappa, styvfar och fyra barn Här visas bilder på sju stycken med afrikanskt utseende, en med 

asiatiskt utseende och resten av människorna har ett typiskt europeiskt utseende. 

 

Lighthouse har över 70 stycken barn och ungdomar i boken, men endast sex vuxna där åldern 

är svår att avgöra, dock hälften kvinnor och hälften män. Här visas inga former av 

familjeförhållanden. I den här boken är också bilderna målade och inga särdrag finns. Hyn är 

målad i ett mellanting mellan mörkhyade och vita. 

 

Lift off har med över 90 stycken barn och ungdomar och 25 vuxna; 14 män och elva kvinnor. 

Familjekonstellationerna som visas i den här boken är; mamma, pappa och två barn, och 

mamma, pappa och ett barn. Endast vita med europeiskt utseende är representerade. 

 

Smile visar bilder på 24 stycken barn och ungdomar och 17 vuxna, tio män och sju kvinnor. 

Familjekonstellationerna är; mamma och två barn, och mamma, pappa och två barn. I den här 

boken finns det bara vita med europeiskt utseende. 
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Vardag och fritid 

Steps visar ett vardagsliv utifrån situationer som artighetsfraser, tillrättavisningar, 

frågeställningar, klassrumssituationer, släktrelationer, hälsning, lek, dialog, spel, besök i djur-, 

kläd- och mataffär och att handla snabbmat. Barnrumsmiljö och klockan är ytterligare vardag 

som visas. De artighetsfraser som eleverna får ta del av är; kan jag be och få, vad är klockan, 

tack, snälla och att hälsa. Fritid och nöjen som representeras är att kratta löv, sola och jogga 

(allt representerat av en katt).  

 

De yrken som visas och även rollfördelningen är; manlig flyttkarl, manlig jordbrukare, 

Drottning, manlig och kvinnlig lärare, affärsbiträden (kvinna i klädaffär och man i djuraffär) 

och manligt snabbmatsbiträde. Den enda högtiden som eleverna får ta del av är jul. 

 

Lighthouse har dessa vardagslivssituationer med i boken; att cykla, leka, sång, 

klassrumsmiljö, hänga tvätt, besöka djuraffär, hälsning och avsked. Några husdjur visas 

också. Fritid och nöjen finns med genom en lekpark och cykling. Födelsedag är den enda 

högtid som visas. 

 

De enda yrken som är representerade är en clown och en kvinnlig lärare. 

 

Lift off visar vardagsliv och situationer utifrån mycket klassrumsmiljö, hälsning, avsked, lek, 

konflikt/mobbing och sjukdom. Att fika, tvätta sig, borsta hår, borsta tänder, knyta skor, 

bädda, cykla, gå ut med hunden, kliva på bussen och att gå över gatan (vänstertrafik) är andra 

situationer som visas. Även vad man inte ska göra, varför man måste göra vissa saker och 

artighetsfraser finns representerat. Dessa artighetsfraser är hälsning, avsked och skulle du 

vilja…? Några husdjur visas också i boken. Fritid och nöjen får eleverna ta del av genom 

sportaktiviteter, musik och bad. De högtider och ceremonier som visas är dop, begravning och 

bröllop. 

 

En kvinnlig och en manlig lärare och en manlig polis är de yrkesroller som visas. Övriga 

roller i vardagen visas genom en kvinna som stickar och en man som läser tidningen.  

 

Smile visar ett vardagsliv som att laga mat, tala i telefon, ta i hand, besöka djuraffär, tvätta, 

hänga tvätt, hälsning och avsked. Musik, husdjur klocka, datorer och skola är annat som visas. 

Ytterligare vardagssituationer är frågeställningar, sång, trafikmiljö, klassrumssituationer och 

stadsliv. Många gånger är dessa situationer representerade av en apa eller ett annat djur. 

Nöjen och fritid representeras av sportaktiviteter, picknick och besök på: zoo, cirkus, 

restaurang och bondgård. I den här boken får man ta del av högtiderna jul, halloween och 

födelsedag. 

 

De yrkesroller som representeras är trollkarl (flicka), clown, manligt djuraffärsbiträde och en 

kvinnlig lärare. 

 

Kulturella aspekter 

Steps har viss information om julen och julbordets karaktär i England, djurliv, det engelska 

pundet och skoluniform. Här finns bara England representerat och inte Canada och USA som 

också fanns med i boken. Den kulturella mångfalden är inte direkt synlig, det enda som finns 
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är några med afrikanskt utseende och en med asiatiskt utseende. Några situationer, 

sammanhang eller händelser med inslag av kulturell mångfald existerar inte.  

Jämförbara situationer med den egna kulturen är också svårt att finna, möjligtvis att man som 

elev kan jämföra den engelska julen med vår svenska och även jämföra vårt djurliv med det 

som visas i boken. Det djurliv som visas i boken är dock inte specifikt för England och flera 

djur i boken existerar inte annat än möjligtvis på djurparker och zoo i England. Skoluniform 

är lite speciellt för England och kan vara intressant att diskutera i förhållande till vår fria 

klädsel i skolan. 

 

Utifrån mina egna värderingar och det jag anser vara stereotypiskt, finns i den här boken den 

engelska julen, engelsk gaskamin i vardagsrummet, skoluniform, sandwich, engelska hus som 

är byggda tätt i två våningar av fasadtegel och läraren som står vid katedern/tavlan. 

 

Lighthouse visar ett exotiskt djurliv som inte existerar fritt i England. Några husdjur som katt, 

hund och kanin finns också med i boken. Det enda som kan härledas till England och dess 

kultur är en liten bit av tidningen The Times och ingen form av kulturell mångfald visas. De 

människor som finns med i den här boken är målade i en onaturlig ljusbrun nyans i hyn, en 

nyans som känns som en kompromiss mellan europeiskt ursprung och afrikanskt ursprung.  

 

De ”normala” företeelser och situationer som sker i boken, mycket är väldigt udda, är inget 

som är speciellt för England. Det är situationer som barnen här i Sverige är vana vid och inget 

som är att jämföra med vår egen kultur.  

 

Det enda stereotypa här är läraren som finns framme vid katedern och tavlan. 

 

Lift off visar lite otydligt vänstertrafiken som är lite unikt för England, även de röda 

dubbeldäckarna finns med som är speciellt för landet. Några för England speciella situationer 

eller sammanhang visas inte och då finns naturligtvis inte möjligheten till jämförelser. Ingen 

antydan till kulturell mångfald existerar heller. 

 

Det stereotypiska för England i den här boken anser jag vara skoluniform, dubbeldäckare och 

rödhåriga. Det finns ett uppslag med ett överviktigt barn som vräker i sig godis och det ser jag 

som något stereotypiskt; alla tjocka lever på onyttigheter i mängder. Dock är detta inget 

specifikt för England, men jag anser det vara viktigt att nämna ändå. 

 

Smile visar en stadsbild med polis, affärer, pub, bank, telefonkiosk etc. Här syns också 

vänstertrafiken klart och tydligt. Det visas exotiska djur även i den här boken, djur som inte 

finns annat än på djurparker i England. En karta över Storbritannien är också inkluderad. 

 

I den här boken finns inga jämförbara situationer, mer än vänstertrafiken, för eleverna och 

inte heller någon form av kulturell mångfald. 

Stereotypiskt för England är den engelska julen, röd telefonkiosk, plommonstop på en äldre 

man och en man i knickers, rutiga strumpor och keps. 

 

Resultat 
Vilka engelsktalande länder finns med i de fyra böckerna och hur representeras de? 

I tre av de fyra böckerna är det bara England som finns med och det inte på ett allt för 

påtagligt sätt. I Lighthouse är det bara ett litet hörn av den engelska tidningen The Times, 
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frånsett de engelska överskrifterna på sidorna, som visar att det här överhuvudtaget är en 

lärobok i engelska. Förutom den engelska texten i Lift off är det bara en sida, som visar hur 

man går över vägen vid vänstertrafik, som representerar England i boken. I allmänhet har 

barnen i den här åldern inte med säkerhet lärt sig höger och vänster, så sett ur deras synvinkel 

kan detta likväl representera Sverige eller vilket annat land som helst. Här har förstås läraren 

en chans att jämföra och visa de kulturella skillnaderna i trafiksituationerna i Sverige och 

England. Även Smile har vänstertrafik med i sin bok förutom den engelska texten. De har 

också en kartbild på Storbritannien på några sidor i boken. Den fjärde och sista boken Steps, 

har tre engelsktalande länder representerade. Det är England, Canada och USA som liksom de 

tre tidigare böckerna naturligtvis har engelsk text, men också visar flaggor och talar om 

släktingar som kommer från dessa länder. England är dock starkast representerat, då ett antal 

sidor är ägnade åt skoluniformer som är tradition i England men inte så vanlig i de två övriga 

länderna. Även det engelska pundet finns med på några sidor. 

 

Enligt Svartvik (1999) tillhör de länder som är representerade i de fyra böckerna, den innersta 

krets av engelsktalande länder som har engelska som första språk. Två av dessa tre länder, 

England och USA, var de länder vars vardagsförhållanden elever hade som mål i årskurs 4 att 

lära sig något om enligt Lgr 62. Läser man vad som står i vår nuvarande läroplan, Lpo 94, är 

det att eleverna ska känna till något om vardagslivet i något land där engelska används. 

Eftersom läroboksförfattare måste hålla sig till vad som står i de aktuella styrdokumenten 

(Berglund, 1991), stämmer det in på mina valda läroböcker men egentligen med en viss 

tillbakagång till Lgr 62, då enbart USA och England behövde representeras.  I tre av mina 

utvalda läroböcker är det bara England som utgör modell för ett land där engelska talas.  

 

Får eleverna kunskaper om vardagslivet i de länder som representeras, i enlighet med 

kursplanen? 

De sociokulturella normerna som Hinkel (2001) skriver om är bland annat hur man beter sig i 

samhället och det är vad han kallar den ”osynliga kulturen”. Vardagslivet hör i högsta grad till 

de sociokulturella normerna eftersom mycket av den osynliga kulturen behövs för att kunna 

fungera i vardagen. Denna kultur behöver läras ut tillsammans med de språkliga aspekterna i 

engelskan för att öka medvetenheten om det sociala samspelet och hur man beter sig i vanliga 

situationer och i vardagslivet, menar Hinkel. Vidare skriver han att sådant som önskemål, 

begäran, komplimanger, artighet, klagomål etc. är enkelt att lära ut i klassrummet och gärna 

tillsammans med kroppsspråk.  

 

I alla fyra böckerna finns hälsning och avsked med och även de viktiga gesterna och 

kroppsspråket är med, men om det är representativt för alla engelsktalande länders kulturer 

kan jag inte säga. Ohlander (2001) menar att det är viktigt att tänka på att gester och 

kroppsspråk inte är globala utan kan tolkas olika beroende av traditionen bakom vilken kultur 

som åsyftas. Något att tänka på för lärare och elever menar han. 

 

En annan aspekt utifrån den osynliga kulturen som finns med i två av böckerna, Steps och Lift 

off, är artighetsfraser. Artighet är en av många aspekter i samhällets socialisering och något 

som hör samman med språk och kultur menar Kramsch (1998). Detta gör att vi känner 

samhörighet med varandra och vet hur vi ska bete oss, och vet vi inte det får vi helt enkelt lära 

oss koden (Kramsch, 1993).  
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Alla fyra böckerna visar många situationer (Lighthouse något färre) ur det konkreta 

vardagslivet såsom att handla, leka, hänga tvätt, laga mat, knyta skor, cykla, att ha husdjur och 

annat. Detta är i stort sett ganska generella företeelser och görs mer eller mindre på samma 

sätt världen över, dock med lite olika förutsättningar. Det här menar Hinkel (2001) är precis 

det som lärs ut istället för det han kallar ”den osynliga kulturen”. Även Svartvik anser den 

osynliga kulturen vara en av de viktigare delarna i kulturkunskapen för att kunna uttrycka sig i 

språkliga sammanhang eftersom det varierar från en språkkultur till en annan. 

Vardagsliv är ett begrepp som innefattar oerhört mycket och är unikt från person till person. 

Något som innefattar i stort sett alla människors vardagsliv är andra människor; familj, släkt, 

kamrater, arbetskamrater, lärare etc. Människor i alla tänkbara åldrar finns oftast 

representerade i alla människors liv på ett eller annat sätt. När jag har tittat på vad för ”sorts” 

människor som representeras i böckerna är många barn representerade men tyvärr kan jag inte 

säga det samma om äldre människor. I Lighthouse fanns ingen och i de andra endast ett par 

tre stycken. Detta representerar inte verkligheten och vardagslivet på något sätt, då människor 

över 65 år i stort sett är lika många som barnen som är 15 år och yngre (SCB, 2009). Även 

könsfördelningen är lite snedvriden och det stämmer väl överens med vad Skolverket (2006b) 

kom fram till i sin undersökning där de menar att män är överrepresenterade i läroböcker. 

Vidare skriver de att en allsidig och nyanserad undervisning är svår att ge då man inte kan 

förlita sig på att läroböckerna stämmer överens med verkligheten.  

 

Har eleverna möjlighet att göra jämförelser med den svenska kulturen, som det står i 

kursplanen? 

Svartvik (1999) menar att det inte bara är skriften, talet och grammatiken som är betydelsefull 

vid språkinlärningen, även kunskaper om landet och dess traditioner, kulturella händelser, 

idrottsmän och annat som kan sättas i samband med landet i fråga. Även Kramsch (1993) 

anser att för att få en förståelse för den främmande kulturen krävs att man sätter den i relation 

till den egna kulturen. I min text/bild analys kunde jag inte hitta mycket som kunde jämföras 

med den kultur vi har här i Sverige, utan det mesta i böckerna speglar vår egen kultur och vårt 

sätt att leva. Det enda som stod att finna var i boken Steps, där det visades en ”typisk” engelsk 

jul. Även Smile visade jul och även halloween, men jag kunde inte se några större skillnader 

mot hur vi firar dessa högtider i Sverige. Andra högtider och ceremonier som nämndes eller 

visades i böckerna var födelsedag, dop, begravning och bröllop utan några som helst 

kännetecken från något engelskspråkigt land.  

 

Andra situationer och sammanhang som togs upp i böckerna var bland annat besök i djuraffär, 

klassrumssituationer, handla och olika sportaktiviteter. Svartvik (1999) skriver om att idrott 

och idrottsmän från det främmande landet också är kultur. Tre av de fyra böckerna tog bara 

upp England som representant för de engelsktalande länderna och i den fjärde boken fanns 

ytterligare två länder utöver England. Detta borde då enligt Svartvik visa en hel del av den 

engelska sportvärlden i böckerna, men det som finns mest av i Smile och Lift off är typiskt 

svenska aktiviteter såsom skridsko, utförsåkning, snowboard och hockey. Även fotboll, 

cykling, ridsport, simning, basket och hundkapplöpning visas i Smile, men alla dessa 

aktiviteter utförs av olika djur. Simning och badminton finns också med i Lift off men i de 

andra två böckerna visas överhuvudtaget ingen sport. 

När jag tittade på yrken i de fyra böckerna, var det inte speciellt representativa yrken för 

varken vårt land eller något engelsktalande land. Jag vill påstå att clown och trollkarl är något 

udda yrken och som inte är något speciellt för England. Även affärsbiträden och lärare (som 

var det enda yrket som fanns i alla fyra böckerna) finns i båda länderna. Däremot visades en 
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bild på en drottning, om man nu kan kalla det för yrke, det är nog mer en titel, men det är 

dock lite speciellt för England. Här finns då en chans att jämföra vår egen kultur, som har en 

kung, med i det här fallet, England, som har en drottning. Ytterligare jämförelsemöjligheter 

med engelskspråkiga länders kultur skulle kunna vara skoluniform, det engelska pundet och 

vänstertrafiken, något som vi inte har här i Sverige. I och med att en jämförelse av enheter ska 

kunna vara möjlig, menar Tornberg (2005) att enheterna bör vara snarlika varandra.  

 

Får eleverna insikt i den mångkulturalitet som finns i världen och som styrdokumenten 

påtalar? 

Skolverket (2006b) kom i en granskning av läroböcker, fram till att när det gäller etnisk 

tillhörighet, var nationella minoriteter knappt representerade i läroböckerna. Jag vill mena att 

jag kan säga det samma utifrån analysen av mina utvalda böcker. Endast i Steps fanns ett antal 

mörkhyade och en med asiatiskt utseende ritade på några sidor, för övrigt innehöll alla böcker 

vita människor med europeiskt utseende. I Lighthouse hade de gjort någon sorts kompromiss 

och målat nästan alla en onaturligt ljus brun nyans i hyn, som inte kunde associeras till någon 

speciell etnisk tillhörighet. Om eleverna ska få insikt i det mångkulturella, är den etniska 

tillhörigheten ett av kriterierna enligt Tornberg (2005).  

 

När vi, enligt Tornberg (2005), är på väg bort från vad hon kallar nationell enhetskultur, är det 

viktigt att bli medveten om globaliseringen och det multikulturella samhället. Även Kramsch 

menar att vi måste lära kultur som skillnad i och med den ökade multietniciteten och det 

multikulturella i samhället och precis som Tornberg menar hon att vi inte längre kan placera 

människor i speciella fack. 

 

När jag tittade på andra kriterier som kunde tänkas ha med kulturell mångfald att göra, kan jag 

säga att jag inte hittade någonting utöver de få mörkhyade och asiaten som fanns med i boken 

Steps. Visserligen kan man inte på en bild se övriga kriterier som sexuell läggning, 

religionstillhörighet och ursprungsland, som en individ i ett mångkulturellt samhälle är 

präglade av. Däremot syns genus och ofta även social tillhörighet, där det sistnämnda kriteriet 

inte heller var något jag kunde återfinna i böckerna. Det är nog i en sådan här situation viktigt 

att, som Berglund (1991) skriver, komplettera med övriga källor som TV, internet och 

video/DVD för att få en insikt om bland annat det som inte syns på en bild. Även tidningar 

och turistbroschyrer kan, både för den kulturella mångfalden och för att underlätta förståelsen, 

vara ett bra tillägg i undervisningen menar Hinkel (2001). 

 

En viktig del i den kommunikativa kompetensen är att få direktkontakt med språket, skriver 

Svartvik (1999) och menar att den kultur som omger språket också är väldigt viktig vid 

språkinlärning. Elever bör lära sig hur man språkligt uttrycker sig i olika sammanhang 

eftersom det är något som skiftar från en språkkultur till en annan. Även Kramsch (1993) 

anser att språket nyttjas i sociala sammanhang och är det som används för att dela och skapa 

erfarenheter med varandra. Språket är också något som uttrycker, förverkligar och 

symboliserar kulturell verklighet menar hon. 

 

Eftersom vi enligt Johnsen m.fl. (1997) är på väg tillbaka till det de kallar för ”göra-kulturen”, 

bör man kunna använda sig av sina språkkunskaper i det verkliga livet. Den grammatiska 

delen är inte lika viktig som att veta hur språket används i konkreta situationer menar de.  
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Får eleverna chans att få en förståelse av talad engelska i olika situationer och 

sammanhang, i enlighet med kursplanen? 

I Gagnestams avhandling (2003) kom hon fram till att språk och kultur hör ihop och i och 

med att man lär sig kommunicera på ett främmande språk, lär man sig också att bete sig rätt i 

motsvarande land. Man lär sig också att få en förståelse för bakomliggande orsaker till vissa 

företeelser, uttryck och beteenden menar hon. I den text/bildanalys som jag har gjort av de 

fyra böckerna, visas muntlig kommunikation i många situationer och sammanhang. 

Restaurangbesök, picknick, klassrumssituationer, tala i telefon, lek, att handla, 

födelsedagskalas och andra händelser i de fyra böckerna, pekar på en tydlig muntlig 

kommunikation. Eleverna lär sig trots det inte att tala med hjälp av att titta på bilder i en bok, 

det är mycket viktigt att, som jag skrev tidigare, få tillgång till andra källor såsom TV, internet 

och video/DVD, men framförallt allt att själva få tala och träna på att uttrycka sig i olika 

situationer, gärna i autentiska miljöer (Hinkel, 2001).  

 

Då jag inte vet hur lärare jobbar med de här böckerna och då jag heller inte har analyserat det 

övriga tillhörande materialet, blir det svårt att ge ett bra svar på den här frågan. Men det finns 

många situationer och sammanhang i böckerna att utgå ifrån för att få en förståelse i talad 

engelska. I och med att språket, enligt Kramsch (1998), ska uttrycka, förverkliga och 

symbolisera en kulturell verklighet, borde situationerna som visas i böckerna vara mer knutna 

till den engelska kulturen. Som jag ser det, är de flesta förhållandena i böckerna att likna vid 

och jämföra med vår svenska kultur, men mycket är naturligtvis lika i de båda länderna.  

 
Metoddiskussion 

Boken Lära till lärare (Malmqvist, 2007) som var utgångsläget för min analys var kanske inte 

det bästa valet, då det inte fanns nämnt något om hur man analyserar bilder som egentligen 

mina valda böcker till stor del består av, men ändå har det funnits endel matnyttiga tips och 

idéer. Metoden som jag valde, en text- och bildanalys, var däremot det enda tänkbara utifrån 

min syftesformulering. Det fungerade bra att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod och 

det kanske beror på att mitt material inte var så omfattande. Bergström & Boréus (2005) vill 

att man konstruerar ett analysinstrument där man redogör för  vad som ska observeras i 

materialet, ett vad de kallar, kodschema. Detta med kodschema är inget som kändes relevant 

för mig, men mitt analysinstrument är de 15 frågorna som jag utgick ifrån. Dessa 15 frågor 

gjorde att jag inte tittade på annat än det utvalda och kanske missade något oväntat. Här skulle 

man kunna tänka sig att låta bli att använda sig av förutbestämda frågor för att vara så öppen 

som möjligt. Däremot tror jag att det är lätt att sväva utanför sitt syfte och ta med oväsentlig 

information utan ett bra underlag. Sammanställningen skulle också ta mycket längre tid. I det 

stora hela är jag nöjd med hur jag lade upp min analys.  

Vissa frågor var rent kvantitativa och skapade inga problem. Däremot var de kvalitativa 

frågorna mer en tolkningssak som kan ge både validitetsproblem och reliabilitetsproblem när 

innehållet blir ryckt ur sitt sammanhang. Här kan också valet att bortse från allt annat 

kringmaterial göra att validiteten minskar i och med att jag egentligen inte vet hur läraren 

arbetar med allt material som en helhet. Här bör dock nämnas att alla läroböcker trots allt ska 

utgå från styrdokumenten, så även om de fyra valda läroböckerna är tagna ur sitt sammanhang 

ska de spegla vad styrdokumenten säger och det var att undersöka detta som var syftet med 
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min analys. Därmed anser jag att min analys har god validitet och tillförlitlighet, d.v.s. att jag 

på rätt sätt har mätt det som jag hade för avsikt att mäta. 

 
 
 
 

Diskussion 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur väl läroböcker i engelska, riktade till de yngre 

åldrarna, stämmer överens med styrdokumentens intention om  kulturella inslag. Enligt Sören 

Levéns (2003) undersökning använder 82 % av lärarna tryckta läroböcker vid så gott som 

varje lektion, även om det inte uttryckligen står i styrdokumenten att läroböcker måste 

användas. Eftersom så stor andel lärare använder läroböcker, måste det innebära att de har 

stor tilltro till läroböcker och dess författare. Faktauppgifterna i böckerna måste naturligtvis 

vara korrekta men läroboksförfattare måste i första hand rätta sig efter vad som står i de 

aktuella styrdokumenten (Berglund, 1991). Enligt vad min undersökning kom fram till vill jag 

påstå att inte mycket av det som styrdokumenten uttryckligen pekar på, gällande kultur i 

engelskundervisningen, finns med i de fyra böcker som jag analyserade. Jag har full förståelse 

för att allt inte kan finnas med i böckerna, då läroplanerna och kursplanerna är så 

omfångsrika, men de är samtidigt väldigt tydliga gällande syftet med engelskundervisningen. 

Ska eleverna kunna vidga sina perspektiv på den växande engelsktalande omvärlden med dess 

mångskiftande kulturer, som kursplanen i engelska föreskriver, måste grunden läggas tidigt. 

Jag vill också mena att när man bygger grunden för engelskan, kan man göra den så stabil 

som möjligt redan från början även om man inte kan få in allt i läroböcker och undervisning. 

Det skulle kanske underlätta om det funnits styrdokument speciellt för de lägre åldrarna. 
 

I Lpo 94 finns ett mål att uppnå som klart uttrycker att eleverna ska utveckla en förståelse för 

andra kulturer. Även kursplanen i engelska, som skriver om ämnets syfte och roll, säger att 

engelskan har, som jag skrev i stycket ovan, ”… som syfte att vidga perspektiven på en 

växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.” (Skolverket, 2007). Jag 

har svårt att förstå hur detta ska kunna införlivas med de böcker som ingick i min analys då ett 

genomgående intryck är att mina frågeställningar uteslutande fick negativa resultat. Min åsikt 

är att det till och med känns som en rejäl tillbakagång om man ser på de riktade målen i 

kursplanen i engelska. I Lgr 62 räckte det med att få upplysningar om England och USA, 

medan det i Lpo 94 står engelsktalande länder. Enligt Svartvik (1999) kan närmare 90 länder 

världen över räknas till engelsktalande. I mina utvalda böcker fanns endast England med i tre 

av dem och i den fjärde fanns även USA och Canada antydda. Det tenderar att bli en 

ensidighet som motsätter sig styrdokumentens intention att eleverna ska vidga sina perspektiv. 

Inget om de stora engelsktalande länderna Nya Zeeland, Irland och Australien finns med i 

någon av böckerna.  

 

Jag får dock lov att säga att informationen om England var minimal i alla fyra böckerna. 

Sammantaget var det endast åtta olika kriterier som gav lite vägledning om landet i fråga och 

det var vänstertrafiken, skoluniformer, pundet, Storbritannienkarta, flagga, minimal del av 

tidningen The Times, Englands röda dubbeldäckare och den engelska julen. Det här är precis 
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motsatt vad Gagnestam (2003) kom fram till i sin avhandling, där hon menar att det rent 

faktamässiga innehållet i undervisningen håller på att försvinna. Hon menar att 

språkundervisningen istället handlar om kulturen i sig. Jag håller inte med henne, men 

däremot håller jag med Veivo (2008) och DeMattia & Svensson (2006) som i sina 

undersökningar menar att böckerna är koncentrerade på fakta kring länderna och jag ser, 

precis som dem, en stereotypifiering av landet i fråga. Svartvik (1999) påpekar dock att 

kunskaper om landet i fråga också är en del av språkinlärningen, tillsammans med traditioner, 

kulturella händelser och annat som kan sättas i samband med landet. 

Vardagsliv är ett begrepp som innefattar många händelser, situationer, sammanhang, 

människor, kulturer etc. I kursplanen i engelska är ett av målen som ska ha uppnåtts i årskurs 

fem, att känna till något om vardagslivet i något land där engelska används. En av mina 

frågeställningar utgick från det målet och min analys visade att detta mål nog är rimligt att nå 

med hjälp av läroböckerna som jag analyserat. Mycket ur det konkreta vardagslivet visas i alla 

böckerna, men jag vill påstå att väldigt få situationer är speciellt förknippade med England 

eller något annat engelsktalande land. Det mesta känns plockat ur vårt svenska vardagsliv. 

 

Människor i alla olika åldrar är också något som hör vardagslivet till, men det är något som 

inte böckerna tagit fasta på. Oerhört få åldringar är representerade i böckerna, så även vuxna, 

dock bättre representerade än de gamla människorna. Eftersom barnens blivande kunskaper 

utgår från deras förförståelse och associationer med verkligheten borde herrar och damer över 

65 år vara så gott som lika många som barnen under 15 år i läroböckerna och egentligen 

skulle antalet vuxna över 18 år vara närmare sex gånger fler än barnen (SCB, 2009). Det här 

är ett kriterium som helt talar emot läroplanens påpekande om kulturell mångfald som 

eleverna ska få en insikt i. 

 

I boken Smile är antalet barn mycket färre än i de andra böckerna, då djur av olika slag istället 

sätts in i situationer som att hänga tvätt, cykla, åka skidor och laga mat. Berglund (1991) 

menar att språk/bild i läroböcker bör baseras på elevernas förkunskaper så att de kan känna 

igen sig och lättare lära sig språket. Ett lejon på cykel och en apa på skidor underlättar inte 

förståelsen och stämmer inte med vad styrdokumenten säger om att leva sig in i andras villkor 

och värderingar. Även när jag studerat fritidsaktiviteterna i böckerna, var de aktiviteterna som 

jag hittade i Steps representerade av en katt. Svartvik (1999) menar att även sport och 

fritidsaktiviteter hör till landets kultur, i det här fallet alltså Englands kultur och i viss mån 

USA:s och Canadas. Med andra ord borde sporter från dessa länder finnas med i böckerna, 

men det är inget jag kunnat se. I den bok som även tog med USA och Canada fanns 

överhuvudtaget inga sportaktiviteter med. I böckerna Smile och Lift off som bara hade 

England i sina böcker, fanns typiskt svenska sporter som skidåkning, snowboard, skridsko 

och hockey. Sporter som kräver snö och is och det är något som inte ens finns i England. Det 

medför att risken finns att eleverna får en felaktig bild av sportlivet i England och likaså deras 

bild av väderförhållandena i landet.  

 

Vardagslivet och därmed kulturen är, precis som Kramsch (1998) skriver, något som är i en 

ständig förändring och som skiftar över tid. Det som är aktuellt och populärt idag, kan vara 

glömt och borta i morgon. Det är en aspekt att tänka på när man tillverkar läroböcker som 

först tar minst fyra år att framställa och sedan finns i verksamheten i många år (Berglund, 

1991). Kanske är den ”osynliga kulturen” (Hinkel, 2001) mera konstant än det konkreta 

vardagslivet omkring oss och är då lättare att låta representeras i böckerna. Med andra ord hur 

man beter sig i sociala sammanhang i vardagen; artighetsfraser, hälsning, avsked, 
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komplimanger, önskemål, klagomål etc. Alla fyra böckerna tog upp den ”osynliga kulturen” 

och även kroppsspråket på flera sätt, men vad jag anser vara, utifrån vår svenska kultur. För 

som Ohlander (2001) skriver, så är kroppsspråk och gester väldigt lokala och kan skapa 

missförstånd om man tolkar och använder sig av gester utifrån sin egen kultur. Det medför att 

eleverna ändå inte får förståelse för hur kroppsspråket och den ”osynliga kulturen” används i 

England, som kursplanen i engelska menar är ett av målen i årskurs fem.  

Tornberg (2005) undrar hur det egentligen går att jämföra kulturer som det står i 

styrdokumenten och menar att för att kunna göra jämförelser med den egna kulturen bör den 

jämförda kulturen vara i det närmaste likadan. Det jag tycker läroböckerna uttrycker, är en 

exakt kopia av vår svenska kultur och därmed finns ingen chans till jämförelser med den 

engelskspråkiga kulturen som är den som bör framhävas i dessa fyra läroböcker. Min slutsats 

är den att innehållet i de fyra analyserade böckerna inte uppfyller styrdokumentens krav på att 

ge kunskaper om vardagslivet i något land där engelska talas. Inte heller har eleverna en 

möjlighet att genom dessa fyra läroböcker, som kursplanen i engelska föreskriver, utveckla 

sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra 

jämförelser med egna erfarenheter. Samma slutsats blev resultatet av Tuire Veivos (2008) 

analys av läroböcker i engelska för elever i sjuan till nian. 

Både Lgr 80 och Lpo 94 behandlar kulturbegreppet, mångkulturalitet och vikten av kunskap 

om engelsktalande länders kultur på ungefär samma sätt. Så utgångsläget är i stort sett 

detsamma för de fyra böckerna. Det som förvånar mig är hur lite böckerna tar upp kulturell 

mångfald och hur få tillfällen det finns för eleverna att jämföra sin egen kultur med den 

engelskspråkiga, i det här fallet endast den engelska och i viss mån USA:s och Canadas 

kulturer. En enda bok antydde kulturell mångfald genom att ta med några mörkhyade och ett 

barn med asiatiskt utseende, men några andra kriterier, händelser eller sammanhang utifrån 

kulturell mångfald fanns inte representerat. Hur är det då tänkt att barnen ska kunna ”… vidga 

perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.” 

(Skolverket, 2007), som det står i kursplanen i engelska? Eftersom så många som 82 % av 

lärarna använder läroböcker (Levén, 2003) under engelsklektionerna ställer det stora krav på 

att lärare kompletterar med annat material i undervisningen. Det kan vara DVD, internet, TV, 

men också annat material som Hinkel (2001) menar gör kulturen synlig såsom engelska 

tidningar och turistbroschyrer. Risken är likväl den att lärare inte använder sig av mycket 

kringmaterial då, enligt Gagnestam (2003), lärare är väldigt osäkra på hur de ska arbeta med 

kulturaspekten i engelskundervisningen. 

 

Hur ska elever inse de värden som ligger i en kulturell mångfald, som det står i Lpo 94, om de 

inte har en chans att lära sig om den mångkulturalitet som finns i de engelskspråkiga 

länderna? Att måla hyn ljusbrun och rita dit lite mörklockigt hår på människorna i 

läroböckerna räcker inte för att kunna reflektera över den kulturella mångfalden. Det behövs 

en aktiv lärare som är insatt i kulturbegreppet och som kan lära ut och förmedla kulturen som 

en mellanmänsklig process som, Kramsch (1993) menar, behövs för att få en förståelse för det 

mångkulturella och för främmandeskapet. 

 

Mycket i böckerna visar muntlig kommunikation i olika sammanhang, men det jag har 

reflekterat över är att så gott som alla situationer kan liknas exakt vid vårt svenska sätt att 

agera och kommunicera i olika situationer. Det kan visserligen ändå leda till att eleverna får 

en förståelse av talad engelska, men bland annat Svartvik (1999) och Gagnestam (2003) 
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menar att det är viktigt att lära sig hur man språkligt uttrycker sig på det främmande språket 

för att kunna bete sig rätt i motsvarande land eftersom det varierar från en språkkultur till en 

annan. Då vi, som Johnsen m.fl. (1997) antyder, är på väg tillbaka till ”göra-kulturen” anser 

jag att vikten av att kommunicera på det främmande språket, ligger i att få göra det utifrån hur 

landet i fråga gör i det verkliga livet. Det är exakt det Kramsch (1993) också menar när hon 

skriver om att för att förstå varandra måste vi dela samma kod och gör vi inte det får vi helt 

enkelt lära oss den. 

Mitt syfte var att genom en text- och bildanalys av fyra läroböcker i engelska för de yngre 

barnen, ge en bild av hur bilden av engelsktalande länders kultur stämmer överens med vad 

styrdokumenten säger. Resultatet är dock nedslående och det som framkommit i analysen är 

att eleverna genom dessa fyra läroböcker inte tillgodoses med det som styrdokumenten 

föreskriver gällande kultur i engelsktalande länder. Den här uppsatsen har varit oerhört lärorik 

och den har gett mig ett kritiskt förhållningssätt till läroböcker och jag hade gärna sett att 

lärarutbildningen införde någon form av lärobokskunskap, för att på något sätt upplysa och 

framhålla vikten av att granska och vara kritisk till den litteratur som används i den 

kommande undervisningen. Även Skolverkets rapport (2006) säger att man inte ska lita på att 

läroböcker ger en nyanserad och allsidig undervisning och att lärare bör förhålla sig kritiska 

inför valet av läroböcker. Vidare forskning på läroböcker till de yngre barnen vore önskvärt 

där andra ämnen står i fokus och där kanske andra begrepp än kultur undersöks utifrån 

styrdokumentens mål och riktlinjer.  
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