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 Abstrakt 

Kultur har länge haft en plats inom språkundervisning, vilket kan märkas i olika kursplaner. 

Kultur är dock en term med ett stort betydelsefält och kan betyda olika från person till 

person. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare uppfattar kultur i 

klassrummet. Hur de definierar begreppet, vilket värde och betydelse kultur har för dem och 

om hur de ser på kultur i ett traditionellt eller modernt synsätt. Syftet är även att studera hur 

elever uppfattar kultur och om hur de ser på kultur i traditionellt eller modernt synsätt. För 

att undersöka detta valde jag att använda mig av intervjuer med engelsklärare i högstadiet i 

tre svenska grundskolor samt enkäter till högstadielever på samma grundskolor. Utifrån 

intervjuerna med lärarna visade det sig att lärare ser på kultur som estetik, levnadssätt och 

något övergripande som berör oss i allmänhet. Alla ansåg även att kultur är viktig i 

undervisningen och satte högt värde på det. Slutligen, lärare tycktes ha ett mer modernt 

synsätt när det gäller kultur. Elevenkäterna visade att de ansåg kultur mest som konst, 

böcker och dans, följt av kultur som levnadssätt och kultur som tänkesätt och minst kultur 

som något som inbegriper allt. Elevernas svar visade även att de flesta stöder ett modernt, 

mångkulturellt synsätt.  

 

Nyckelord: Kultur, Språk, Språkundervisning, Engelska, Synsätt, Grundskolan, Lärare, 

Elever 
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Inledning 

Språkundervisning och kultur har alltid haft en nära koppling. Detta kan ses hos H. Douglas 

Brown: 

 
Whenever you teach a language, you also teach a complex system of cultural customs, values, and 

ways of thinking, feeling and acting (Brown 2007: 74). 

 

Den nära kopplingen mellan språk och kultur poängteras dessutom mycket tydligt Lgr11s 

kursplaner för språk så som engelska, eftersom bland ämnets syften understryks det hur 

undervisningen ska kunna få möjligheter till att utveckla kunskaper och förståelse gällande 

livsvillkor, sociala och kulturella företeelser där engelskan används (Skolverket, 2011, s. 30). 

Kultur i sig är ett ganska komplext ämne och kan betyda olika saker. I en artikel från 

Nationalencyklopedin utmärks denna komplexitet och utbredning: 

 
Kulturbegreppet har på grund av sitt stora omfång och skiftande innehåll gett upphov till 

vetenskaper som tillämpar helt olika metoder, från allmän kulturhistoria till specialdisciplinerna 

kulturfilosofi, etnologi, kulturantropologi (Nationalencyklopedin, hämtad 2014-10-28). 

 

Dessutom, som Bo Lundahl menar finns det idag två olika synsätt på kultur: 

      
Traditionellt synsätt       Modernt synsätt 

Nationell identitet            Multipla identiteter  

Vi-dom                               Ständiga gränsöverskridanden 

Enhetlig kultur                  Mångfaldiga kulturer 

Stabil, statisk                     Föränderlig, rörlig 

Produktorienterad           Processinriktad (Lundahl 2009: 102). 

 

Därför tycker jag det kan vara intressanta att se på hur lärare hanterar kultur i sin 

engleskaundervisning eftersom det engelska språket inbegriper så mycket av världen och 

därmed många kulturer i olika länder där engelskan har en framstående roll. Syftet med 

denna uppsats är alltså huvudsakligen att undersöka hur lärare i grundskolans senare 

årskurser uppfattar kultur och hur kultur kommer in i deras undervisning av engelska. 

Därför ska jag för det första titta på hur lärare definierar kultur. För det andra, vad för 

betydelse lärare lägger in i begreppet kultur och slutligen, hur lärare ser på kultur ifall de har 

ett modernt eller traditionellt synsätt. Uppsatsen fokuserar även på hur elever uppfattar 

kulturbegreppet och hur de ser på kultur idag. För att besvara dessa frågeställningar ska jag 

först undersöka lärares synsätt genom intervjuer och sedan elevers synsätt genom enkäter. 

Dessa metoder kommer att förklaras mer i detalj i en senare del, Syfte och Metod. 
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Bakgrund 

I detta kapitel redovisas forskning om fyra områden som berör kultur. Den första delen 

handlar om hur kultur kan definieras, den andra delen berör kulturens betydelse för 

språkunderviningen, den tredje delen berör hur tidigare läroplaner har hanterat kultur i 

språkämnen och den sista delen behandlar skillnaden mellan ett traditionellt och ett modern 

synsätt på kultur. 

 

Definitioner av kultur 

Kultur i sig är en mångtydig term som ofta varierar i betydelse. Olika personer lägger ofta in 

olika betydelser, vilket gör det nödvändigt att försöka definiera vad begreppet ofta 

innehåller. I Language, Culture and Teaching: Critical Perspectives beskriver Sonia Nieto kultur 

som: 

 
the ever-changing values, traditions, social and political relationships, and worldview created, 

shared, and transformed by a combination of factors that can include a common history, 

geographic location, language, social class, and religion (Nieto 2010: 136). 

 

Enligt detta utdrag märks det hur begreppet kultur innehåller saker som traditioner, 

värderingar, sociala och politiska relationer samt världsvyer. Människor skapar och 

sammanbinds av dessa kulturella sidor på grund av delad historia, tro, kön, klasstillhörighet, 

geografiskt läge och även språk. Till exempel kan historia och religion till viss grad uttrycka 

kulturen för ett land, men regional historia och tro kan även peka på den lokala kulturen. På 

samma sätt kan språk skapa kulturell tillhörighet genom att ett språk i sig består av många 

dialekter med sina egna språkliga egenheter, vilka påvisar t.ex. regional kulturhistoria. Även 

samhällelig tillhörighet som klass kan påverka hur man ser på världen och ens attityd, samt 

seder och bruk.  

 

Nietos definition av kultur och vad hon lägger in i begreppet kan liknas mycket vid en studie 

från 2003 av Eva Gagnestam som summeras i hennes bok, Kultur i språkundervisning. Där 

undersökte hon bland annat vad gymnasielärarstudenter i engelska uppfattar kultur som. I 

denna undersökning syftar hon på att lärarstudenternas svar kan kategoriseras på fyra sätt. 

Den första kategorin syftar på kultur som estetik och Gagnestam benämner den ”kulturell 

kultur”. Hon syftade på kultur som etablerad kultur, det vill säga estetik eller finkultur i 

form av till exempel opera, konserter, film, litteratur och konst (Gagnestam 2005: 35). Den 

följande kategorin berör kultur som något mer alldagligt, det vill säga människors 

levnadssätt eller vardagsliv. Här inbegriper hon traditioner, seder och bruk samt 

yrkeskultur, klimat, mat och kläder. Hon menar att detta inkluderar hur människor förhåller 

sig till andra kulturer och det sociala samspelet (Gagnestam 2005: 35).  Den tredje kategorin 

syftar på uppfattningar som attityder, eller tänkesätt. Detta berör värderingar som kan 

betonas hos människor inom kulturer, synen på hur samhället är systematiskt uppbyggt och 

sociala rättigheter samt synen på samhällsklasser. Gagnestam menar även hur denna 

kategori innefattar även synen på religioner och ideologier som kan var själva grunden för 

en kultur (Gagnestam 2005: 35). Den fjärde och sista kategorin Gagnestam tar upp syftar på 
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kultur som något uttryckligen allomfattande, vilket betyder att denna kategori innefattar allt 

från de tidigare kategorierna, så som estetik, traditioner, tänkesätt, beteenden, sociala 

förhållningssätt, politik, religion och livsstilar (Gagnestam 2005: 35).  

 

Dessa kategorier som Gagnestam påvisat utifrån lärarstudenters uppfattningar om kultur, 

visar på många likheter med Nietos definition. Både Nieto och Gagnestam menar att kultur 

kan innefatta människors värderingar, traditioner, seder och levnadssätt. Även om Nieto inte 

uttryckligen understryker att kultur genomsyrar allt i människors vardag så kan hennes 

definition tolkas som att kultur berör en stor del av, om inte hela, människans tillvaro. Nieto 

nämner inte heller kultur som ”kulturell kultur” eller kultur i form av estetiska produkter. 

Att det faktiskt nämns bland de intervjuade gymnasielärarstudenterna kan bero på att de 

spontant tänker på estetik när ordet kultur är involverat. Gagnestam framhäver även detta 

och menar att många av de intervjuade tänkte på estetik när de hörde ordet kultur. Hon 

menar även hur större delen av de som uppfattade kultur som estetik syftade på kultur i 

allmänhet, istället för ”kulturell kultur” (Gagnestam 2005: 35).  

 

Gagnestam understryker även vissa möjliga följder till hur man ser på kultur utifrån de fyra 

synsätten. Hon menar att om man endast ser på kultur som estetik ger det en ganska trång 

syn på kultur som inte ger mycket förståelse för människor och kulturer i målspråksländer. I 

hennes mening borde estetik som till exempel litteratur fungera som kompletterande för 

annan kulturundervisning (Gagnestam 2005: 36). Kultur som levnadssätt och vardagsliv, 

menar Gagnestam, kan anses ganska ytlig om de levnadssätt och traditioner som påvisas i 

denna uppfattning inte förklaras av till exempel bakomliggande tänkesätt (Gagnestam, 2005: 

36). Vad gäller kultur som värderingar och tänkesätt så kan det leda till en undervisning som 

hanterar frågor som kopplar till elevers tänkande och därmed till inställningar och 

värderingar, ofta i form av frågor som behandlar till exempel samhällsfrågor och religion 

(Gagnestam 2005: 36). Slutligen, kultur som något allomfattande i undervisningsform menar 

hon är som mest komplett eftersom inget utesluts från studerande eller diskussion 

(Gagnestam, 2005: 36). 

 

Kulturens betydelse för språkundervisning  

Kultur i sig kan även hanteras på olika sätt inom språkundervisning beroende på vad för 

vikt och betydelse man tilldelar den. Claire Kramsch pekar på detta i ett utdrag från Context 

and Culture in Language Teaching:  
 

Whether it is called (Fr.) civilisation, (G.) Landeskunde, or (Eng.) culture, culture is often seen as mere 

information conveyed by the language. If, however, language is seen as a social practice, culture 

becomes the very core of language teaching. Cultural awareness must then be viewed both as 

enabling language proficiency and as being the outcome of reflection on language proficiency 

(Kramsch 1993: 8). 

 

Man kan se på kultur som ytterligare information vid sidan av språkundervisningen eller att 

det blir kärnan av undervisningen. I Gagnestams undersökning påvisar hon utifrån 

intervjuer med gymnasielärarstudenter sex grupperingar av orsaker till varför de såg kultur 

som viktig i koppling till språkundervisning. Detta visar även vilken betydelse studenterna 

lägger in i kulturbegreppet. I den första gruppen ansågs kultur viktig därför att det skulle 
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skapa intresse för språkundervinigen hos eleverna och att kulturella inslag skulle kunna vara 

intresseväckande och en motvikt till upprepning av regler och grammatiska strukturer 

(Gagnestam 2005: 60).  Detta synsätt kan tolkas som att kultur har en mindre roll om det bara 

används för att intressera elever för språket. I den andra gruppen syftade man på att det hör 

till tradition att språkundervisningen att elever får lära sig om kultur i målspråklandet och 

kulturella vanor (Gagnestam 2005: 60). Att härleda till tradition kan syfta till språkets nära 

koppling till kultur. Det är även möjligt man syftar på att läroplanerna alltid har betonat 

kultur i språkundervisning. I den tredje gruppen ansågs kultur i undervisningen vara viktigt 

för att få elever intresserade av att läsa litteratur, istället för till exempel endast serietidningar 

och se på såpoperor (Gagnestam 2005: 61). Här märks ett tydligt fokus på att skilja mellan 

vad som kan anses som hög-och lågkultur. Detta kan dock ses som bara en del av kultur som 

kunskapsområde då det kan inbegripa mycket mer än bara litteratur. I den fjärde gruppen 

var målet med kultur att få elever att kunna kommunicera på målspråket och förstå hur man 

beter sig i det målspråkslandet. Kultur ska kunna ge elever insikt om olika sätt att 

kommunicera eftersom det handlar om förståelse om kulturskillnader och därmed hur man 

uttrycker sig olika (Gagnestam 2005: 61). Här påvisas tydligt kopplingen mellan språk och 

kultur, hur kulturella skillnader kan påvisa skillnader mellan uttryck. Den femte gruppen 

lade fokus på kultur för att ge elever förståelse om underliggande orsaker för till exempel 

beteende och uttryck. Att förstå sådant som traditioner och riter skulle leda till förståelse av 

språket (Gagnestam 2005: 61). Likt den fjärde grupperingen påvisas här insikt i hur språk 

och kultur hör ihop som en enhet. Den sjätte och sista grupperingen underströk att kultur i 

språkundervisningen var viktig för att ge förståelse om kultur i allmänhet och även 

förståelse för kulturer som fanns representerade i klasser (Gagnestam 2005: 62). Här märks 

kultur som ett verktyg för integrering av elever men även för förståelse för kultur.  

 

I den första gruppering nämndes det hur vissa lägger vikt vid kultur som endast en del till 

språket. Detta är dock inte ovanligt, då liknande märktes i en artikel av Jasmine Luk, 

Teachers’ ambivalence in integrating culture with EFL teaching in Hong Kong, där hon 

understryker hur lärare ofta vill använda kulturella inslag för att få elever intresserade av 

språket:  

 
The marginal or peripheral role of culture was evident in how some informants positioned it in their 

teaching. Culture was often considered as a special treat, a lesson sweetener, or an appetiser before the 

main course (Luk 2012: 9). 

 

Hon understryker hur detta påvisade att många lärare inte tillsatte samma betydelse av 

kultur som engelskan i sig, utan att kultur endast fungerade till att lösa specifika problem 

som berörde elever: 

 
While all of them perceived language and culture to be inseparable, in actual practice, they did not 

attach the same importance to culture as they would to language. Culture was integrated to the extent 

that it helped them fulfill high-stakes curriculum requirements or it helped to reduce students’ 

resistance to learning English (Luk 2012: 9). 

 

Kultur och läroplaner 

Språkundervisning och kultur har en nära koppling, inte minst inom den svenska 

grundskolans läroplaner. Fokus ligger ofta på studier av länder där målspråket, till exempel 
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engelska, talas. Det är dock intressant att titta på hur tidigare läroplaner har behandlat kultur 

och vad det innefattar i studiet av målspråksländer. Nedan ska läroplaner sedan 60-talet 

fram till 2000 undersökas. Till att börja med så kan man studera Lgr62, i vilket avsnittet 

”Realia” behandlar kultur: 

 
Även om på detta stadium orienteringen om det främmande landet och folket i första hand måste 

komma att gälla konkreta vardagsförhållanden, bör man dock inte försumma att om möjligt föra 

eleverna i kontakt med landets kultur även på andra områden. Kanske ges det tillfälle att låta dem 

möta någon känd författares verk i väl valda och synnerligen lätta avsnitt. Folkvisor och annat ur 

den traditionella sångskatten kan i gott urval inövas och sjungas… Sålunda bör eleverna bl.a. övas 

att redogöra för svenska förhållanden på det främmande språket (Kungliga Skolöverstyrelsen 

1962:200). 

 

Det är tydligt att kultur i Lgr62:s Realiaavsnitt syftar på att kultur inbegriper folk och 

vardagförhållanden. Kultur står även för estetik, så som sång och litteratur. Kultur tycks 

alltså innefatta både studiet om vardagsliv och människor, samt estetik, då det uppmanas i 

avsnittet att sång och litteratur kan fungera som en alternativ introduktion för elever till ett 

lands kultur, utöver fokus på vardagsförhållanden. I sin avhandling, Om språkundervisning i 

mellanrummet - och talet om ”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och läromedel från 1962 till 

2000, understryker Ulrika Tornberg även hur kultur i detta avsnitt är bunden till nationalitet 

eftersom uttryck som ”främmande landet” och ”svenska förhållanden” skulle tyda på en 

föreställning om kultur nära knutet till nationalitet och ett antagande om enhetskulturer 

(Tornberg 2000: 143). Det väsentliga om kultur i Lgr62 är hur kultur ses som ett 

övergripande kunskapsområde med fokus på studier i målspråksländer. 

 

I den följande Lgr69 tycks det ha uppstått en brytning mellan vardagsförhållanden och 

kultur i studiet av målspråkländer. Utifrån avsnittet om engelska understryks det bland 

målen hur elever skulle orienteras om kultur och levnadsförhållanden i länder engelska talas 

(Skolöverstyrelsen 1969: 142). Det kan tyckas som om levnadsförhållanden och kultur har 

blivit skilda från varandra. Utöver det nämns det i huvudmomenten för engelska i lågstadiet  

”I lämpliga sammanhang upplysningar om vardagsförhållande i engelsktalande länder” 

(Skolöverstyrelsen 1969: 142). För mellanstadiet och högstadiet betonas ”I upplysningar om 

vardagsliv samt om geografiska och samhälleliga förhållanden i engelsktalande länder” 

(Skolöverstyrelsen 1969: 142). I alla stadier betonas även ”Inslag av sång och musik” 

(Skolöverstyrelsen 1969: 142).  Detta skulle kunna vara en indikation att ”kultur” i Lgr69 inte 

längre berörde levnadsförhållanden och samhällsliv inom målspråksländer, utan bara stod 

för estetik, även om det inte uttrycks så i läroplanen.  

 

Lgr80 tycks likna sin föregångare ganska väl i det att samhälle och vardagsliv skiljs från 

kultur. I språkämnet engelska märks detta i hur Lgr80 tilldelades ett avsnitt kallat ”Samhälls 

– Och Kulturorientering”. I engelskan är det uppbrutet i stadier, och kultur nämns inte 

förrän på högstadiet: 

 
Högstadiet 

Samhällsliv, arbetsliv, geografiska förhållanden, kultur och aktuella problem i främst 

engelsktalande länder bör på olika sätt upp till behandling. Eleverna bör också öva sig att beskriva 

svenska förhållanden (Skolöverstyrelsen 1980: 81). 
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Det är klart att Lgr80, likt Lgr69, tydligt har skiljt mellan samhälle och kultur som avsnittens 

namn syftar på. Troligen är det så att kultur syftar på det estetiska så som i Lgr 69. Tornberg 

menar dock att det fortfarande kan finnas en koppling mellan samhälle, vardagsliv och 

kultur. Hon menar att eftersom dessa områden, så som samhällsliv, arbetsliv och kultur 

nämns samtidigt kan det förstås som ett övergripande kunskapsområde (Tornberg 2000: 

188). 

Oavsett detta tycks det ändå som att kultur är tydligt avskuret och ansett som estetik. 

 

Den sista läroplanen som ska tas upp är Lpo/Lpf94 och de kursplaner som är kopplade till 

dem. I 1996 års kursplan för grundskolan står det skrivet under rubriken ”Ämnets 

uppbyggnad och karaktär” rörande B- och C-språk: 

 
Interkulturell förståelse 

Varje nytt språk är främmande också i den meningen att det – jämfört med modersmålet – ofta är 

uttryck för ett annorlunda sätt att tänka och bete sig, för olika värderingar och för en annan kultur. 

Studier i främmande språk skall medverka till att utveckla förståelse för andra kulturer. Kännedom 

om de olika ländernas vardagsliv, historia, geografi, samhällsförhållanden och religion har ett 

värde i sig. Sådana kunskaper ger också eleverna en bättre bakgrund när de söker förstå film och 

litteratur, när de tar del av nyhetsförmedling och när de vill komma i personlig kontakt med 

människor. Eleverna skall också få viss kännedom om de regionala och sociala skillnader som 

råder såväl inom som mellan de olika språkområdena, skillnader som bl.a. återspeglas i sättet att 

tala språket (Skolverket 1996: 8). 

 

Detta utdrag visar mycket tydligt att kultur har en förändrad betydelse sedan tidigare inom 

språkundervisningen. Betoningen av studier inom ämnen som vardagsliv, historia, 

samhällsförhållanden och så vidare för att ge elever en bredare förståelse för till exempel 

litteratur, film, nyhetsförmedling och personlig kontakt tyder på att det ska leda till djupare 

förståelse av kultur. Det är dock klart att kultur fortfarande är skild från ämnen som 

samhällsförhållanden och levnadsätt, som det står i kursplanens mål för B-språk: ”Eleven 

skall (…) ha vissa kunskaper om samhällsförhållanden, levnadssätt och kultur i aktuella 

länder” (Skolverket 1996: 8). Det är dock i kursplanerna rörande moderna språk i SKOLFS 

2000:135 där kultur har en mycket ny betydelse, under ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” 

står det:  

 
Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och 

kulturer i länder där språket talas utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse för olika 

kulturer och interkulturell kompetens (SKOLFS 2000: 33). 

 

I det här utdraget nämns inte något om samhällsförhållanden, vardagsliv eller liknande. 

Tornberg menar att dessa ämnen har blivit sammanfattade till en term i form av ”kultur”, till 

skillnad från vad som tidigare kallades ”samhällsförhållanden, levnadssätt och 

kultur”(Tornberg 2000: 240). Kultur har här blivit central för språkundervisningen då det 

även tycks inbegripa ämnen som samhällsförhållanden och levnadssätt. 
 

Traditionellt och modernt synsätt på kultur 

Som nämnt har synsättet på kultur undergått ett skifte i modern tid då man kan se på kultur 

på flera sätt, som Lundahl påvisade ovan i inledningen. Skillnaden mellan det traditionella 
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och moderna synsättet på kultur är mycket skarp. Lundahl pekar på att det traditionella 

synsättet inom språkundervisning, som Engelska, lägger mycket fokus på studien av 

målspråksländer. Kultur ses här som enhetlig och statisk och texter används för att påvisa 

typiska drag och sådant som är främmande. Det nya, moderna perspektivet på kultur visar 

på hur kultur är mångfaldig och dynamisk. Här gäller det att se att individer själva har olika 

kulturella identiteter samt att kulturer inom länder inte enbart handlar om vad som skiljer 

länder åt men även vilka likheter som kultur påvisar (Lundhal 2009: 103). Nedan ska dessa 

två synsätt undersökas i detalj och det ska påvisas hur de skiljer sig ifrån varandra.  

 

En central punkt i skillnaden mellan traditionellt och modernt synsätt är idén om nationella 

kulturer. Traditionellt kopplas kultur och nationalitet ihop, så som Ulrika Tornberg beskriver 

i Språkdidaktik:  

 
När man inom språkpedagogik och språkundervisning talat om ´kultur´ har man vanligtvis 

förknippat kulturbegreppet med nationalitet. Att studera ett främmande språk har då inneburit att 

man också studerat det främmande landets ”kultur” (Tornberg 2002: 49).  

 

Idén här är att när man talar om kultur i ett land, syftar man på att ett land och dess folk har, 

och identifieras av, en enhetlig och övergripande nationell kultur. Den traditionella synen på 

nationell kultur som identifierande för ett land har tydliga kopplingar till nationalismen, 

som var stark under 1800- och första delen av 1900-talet. Under denna period, menar 

Tornberg, var det inte ovanligt att en härskande klass inom en nation påtvingade sin ideologi 

på en olikartad befolkning genom till exempel utbildning, språkpolitik och utvecklandet av 

ritualer och traditioner (Tornberg 2002: 51). Detta skapade nationer där en grupps kultur, det 

vill säga tänkesätt och traditioner, blev styrande och representativa för en hel nation och dess 

folks identitet. Detta kan märkas i språket, då det är vanligt att språket inom ett land 

representeras av ett ”standardspråk” som används officiellt. Kramsch pekar på detta: 

 
The way this national identity is expressed is through an artificially created standard language, 

fashioned from a multiplicity of dialects. […] Language acquires a symbolic value beyond its 

pragmatic use and becomes a totem of a cultural group, whenever one dialect variety is imposed 

on others in the exercise of national or colonial power (France), or when one language is imposed 

over others through the deliberate , centralized pressure of a melting pot of ideology (English over 

French in Louisiana, English over Spanish in Mexico), or when language supplants others through 

centralized deliberate planning or diffuse societal forces (the spread of English as an international 

language) (Kramsch 2000: 74 – 75). 

 

Idén om en nationell kultur och identitet kan alltså även uttryckas genom att folk har ett 

gemensamt språk. Det måste dock understrykas att ett språk är uppbyggt av mängder av 

dialekter, och även om en sådan väljs eller byggs så är den aldrig för att den är lingvistiskt 

”bättre” än andra dialekter inom samma språk, utan på grund av dess talare, som J.K. 

Chambers påvisar i Sociolinguistic Theory:  

 
The history of language standardization undeniably involves elitism and conservation […] A 

dialect becomes the standard one because its speakers have power of various kinds – economic, 

military, political, spiritual (Chambers 2009: 267).  
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Skapandet av nationella enhetskulturer som identifierar ett folk skapar även en stark 

kontrast till andra kulturer. Ett exempel som Tornberg påvisar är hur judar blev uthängda i 

svensk skämtpress mellan 1900-talet tills 1930 för påvisa det som ansågs avvikande och inte 

var svenskt, vilket stärkte bilden av en ”svensk” identitet (Tornberg 2002: 51).  Detta påvisar 

hur nationell identitet skapas genom att kontrastera med andra kulturer och påvisa dem som 

annorlunda eller avvikande. I liknande anda exemplifierar Kramsch hur Edward Said 

beskrev hur fransmännen under 1800-talet skapade en bild av orienten, en så kallad 

orientalism, som huvudsakligen fungerade till att stärka idén om europeisk kulturell 

överlägsenhet utan att folk i Mellanöstern fick ha någon talan om det (Kramsch 2000: 9). 

Båda dessa exempel visar tydligt på hur skapandet av nationella kulturer även skapade en 

kontrast mellan ens egen och andras kultur, ett ”vi– dom” perspektiv. 

 

Föreställningen om nationella enhetskulturer som identifierar ett helt land kunde egentligen 

bara existera på grund av sin tids begränsade kommunikation med andra länder och 

kulturer. I dagens moderna samhälle av migration, snabbt informationsutbyte och 

globalisering tappar idén om nationella enhetskulturer mer och mer grund samtidigt som en 

mer modern syn på kultur uppkommer. I detta moderna synsätt understryks till att börja 

med kulturell mångfald, som Gagnestam betonar. Hon menar att moderna nationer inte 

består av en kultur utan ett flertal olika med koppling till sociala klasser, etnicitet eller kön. 

Den nationella enhetskulturen kan anses som en ideologi som undanhåller kulturella 

olikheter (Gagnestam 2005: 67). Det moderna synsättet på kultur menar alltså att kultur som 

en nationell enhet har tappat mycket av sin betydelse. Inom talet om kultur i en nation får 

det inte försummas att olika kulturer existerar även på en lokal och regional nivå. 

Gagnestam understryker detta även genom att språkundervisning bör avnationaliseras och 

att man bör lägga mer fokus på det lokala och det globala (Gagnestam 2005: 68). Hon menar 

dock inte att det handlar om att förkasta idén om nationella kulturer, utan att 

språkundervisningen inte enbart ska fokusera på det nationella, utan att den nationella nivån 

har sin plats, men att undervisningen bör vara öppen för subnationella, internationella och 

globala processer (Gagnestam 2005: 69). 

 

Den moderna synen på hur nationella enhetskulturer tappar kraft betyder även större 

möjlighet till olika kulturella identiteter hos människor. Tornberg menar att kulturell 

tillhörighet kan vara mångfaldig och växlande vilket kan leda till en mångfaldig och 

växlande identitet. Hon menar att detta typiskt för vår tid, som utmärks mycket av allt 

snabbare förändringar på flera områden, ekonomiskt, organisatoriskt, vetenskapligt och 

socialt (Tornberg 2002: 51-52). I ett modernt synsätt skulle kulturell identitet kunna anses 

som varierande och mångsidig. Nieto understryker även detta då hon menar att i koppling 

till kulturs dynamiska natur så är kulturella identiteter många och blandade. Hon 

exemplifierar detta med hur en människa som är av en etnicitet kan anses vara kopplad till 

en kultur, men den personen kan ha en speciell sexuell läggning, som uttrycker en kulturell 

tillhörighet, samt sociala och politiska förhållanden. Hon menar även hur två personer som 

är av samma etnicitet och sexuella läggning även kan identifiera sig olika på grund av till 

exempel jobb. En kan identifiera sig efter sin etnicitet, en annan kanske efter sin läggning och 

en tredje kanske efter sitt arbete (Nieto 2010: 138). Det tycks att det moderna synsättet på 

kulturell identitet fokuserar på gränsöverskridande istället för att göra kontraster mellan 

”vi” och ”dom”. 
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Inom den traditionella och moderna kultursynen framstår även en konstrast mellan att se 

kultur som statisk och produktorienterad och föränderlig och processinriktad. Gagnestam 

menar att produkt– och processperspektiven har olika kopplingar till vissa teoretiska 

inriktningar:  

 
Produktperspektivet företräds av en behavioristisk och en funktionalistisk definition, medan 

processperspektivet representeras av en kognitiv och en symbolisk definiton (Gagnestam 2005: 43).  

 

I produktperspektivets behavioristiska del beskrivs kultur som synbara händelser och 

handlingar, så som traditioner, vanor och seder. Här menar man att en människas beteende 

och handlingar kan förklara dess kultur (Gagnestam 2005: 43). Det funktionalistiska 

produktperspektivet på kultur lägger fokus på underliggande regler och strukturer som styr 

människors handlingar och sociala beteende. I kort undersöks människors kultur som en 

funktion som ska kunna förklara deras beteenden i samhället de lever i (Gagnestam 2005: 

44). Dessa två inriktningar visar tydligt på en mycket statisk syn på kultur. Inom båda ses 

kultur som betydande för beteende och funktion, men kultur anses även då som statisk och 

oföränderlig eftersom det anses som fakta. I processperspektivets kognitiva inriktning ses 

kultur som en sorts tolkningsredskap. Kulturell data som handlingar och beteende tolkas och 

kultur ses som en process genom vilken erfarenheter kartläggs, kategoriseras och tolkas 

(Gagnestam 2005: 44). Den symboliska inriktningen inom processperspektivet ser kultur som 

en pågående process. Gagnestam menar att detta kan liknas med hur i språkundervisning så 

är en elevs kulturella förståelse en pågående, dymanisk process i vilken kulturell indata 

kombineras med elevens nuvarande erfarenheter vilket skapar ny mening hos eleven 

(Gagnestam, 2005: 44). Inriktningarna inom processperspektivet tycks tydligt fokusera på 

kulturers komplexitet genom tolkning och skapande av mening genom tidigare och 

nuvarande kulturell kunskap. Detta visar på kultur som något dynamiskt, speciellt genom 

den symboliska inriktningen. Gagnestam understryker att kultur utifrån 

produktperspektivet är traditionellt det vanligaste sättet att undervisa om kultur inom 

språkundervisning (Gagnestam 2005: 45).  

 

Skillnaden mellan produktperspektivet och processperspektivet märks även i hur Nieto 

förklarar kultur som dynamisk:  

 
The popular conception of cultural change is that it is much like a transfusion: As one culture is 

emptied out of a person, a new one is poured in. In this conception, each culture is inert and 

permanent, and human beings do not influence the process to any significant degree. But the 

reality is that cultures are always hybrids, and that people select and reject particular elements of 

culture as suitable or not for particular contexts (Nieto 2010: 137).  

 

Detta tycks stämma mycket väl med den symboliska inriktningen, då en person tar in nya 

erfarenheter som blandas med tidigare, vilket skapar ny mening genom en kulturell hybrid. 

Den statiska synen av kultur som produktperspektivet syftar på tycks även som 

problematisk enligt Nieto:  

 
…culture often is thought of as a product-in-place, and as something handed down that must be 

kept the way it is. Not only does this result in a static view of culture, but it also implies that 

culture is already finished. As we have seen, culture is constantly evolving, and the reason that it 

evolves is because human beings change it” (Nieto 2010: 142).  
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Syfte och metod 

I denna del presenteras inledningsvis syftet som undersökningen baserats på och de 

frågeställningarna som ligger till grund för studien. Efteråt beskrivs de metoder som 

användes under insamlingen av empiri, urval av informanter och hur jag utförde studien. 

Därefter uppmärksammas etiska principer vid undersökningen och slutligen hur det 

insamlade materialet analyserades.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att huvudsakligen se på hur lärare i grundskolans senare 

årskurser uppfattar kultur och hur kultur integreras i deras undervisning av engelska. Syftet 

fokuserar även på hur ett antal elever uppfattar kulturbegreppet och hur de ser på kultur 

idag. Mina frågeställningar är: 

 

 Hur definierar lärare kultur? 

 Vad för betydelse och värde har kultur för lärare? 

 Uppvisar lärare ett traditionellt eller modernt synsätt på kultur? 

 Hur uppfattar elever kultur och har de ett traditionellt eller modernt synsätt? 

 

Metod 

Datainsamlingsmetoder 
För denna undersökingen har jag valt att utgå från två olika undersökningsmetoder. Den 

första jag har använt mig av är en rad intervjufrågor (Se bilaga 1) med lärare. I valet av typen 

av intervju valde jag att fokusera på intervjuer med en semistrukturerad uppläggning. 

Martyn Denscombe understryker att även om semistrukturerade intervjuer fokuserar på ett 

ämne, så som kultur, så ger en semistrukturerad intervju den intervjuade rum att utveckla 

sina svar med egna idéer och utveckla (Denscombe 2009: 234-235). Eftersom ett av syftena för 

denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar ett specifikt ämne som kultur tycker jag 

det är logiskt att utgå från en sådan typ av intervju. Intervjun består av 7 frågor, vilka 

motsvarar mina tre första frågställningar:  

 

1: Hur vill du definiera ”kultur”? Det vill säga vad inbegriper begreppet enligt dig? 

 

2: Tycker du att det är viktigt att kulturella företeelser och synsätt ingår i 

engelskundervisning? Varför? 

 

3: Genomsyrar kultur din engelskundervisning eller används det som inslag? Varför? 

 

4: Lgr11 understryker elevers möjlighet till att kunna reflektera över livsvillkor, 

samhällsförhållanden och kulturella företeelser på engelsktalande platser. Tycker du 

kultur hör ihop med de andra två? Varför? 
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5: I din undervisning om engelsktalande länder, fokuserar du på nationella kulturer eller 

understryks också till exempel lokalkulturer? 

 

6: Tycker du att en nationell, enhetlig kultur identifierar ett lands folk? Understryks detta 

i din undervisning och hur? 

 

7: Ser du kultur som en produkt, till exempel kultur som förklaring till beteende eller en 

funktion, eller som en process, till exempel att ny kulturell kunskap i anslutning till egna 

erfarenheter leder till ny mening? Understryks detta i undervisningen? 

 

Den första frågan motsvarar hur lärare vill definiera kulturbegreppet. Fråga 2, 3 och 4 står 

för den andra frågeställningen om lärares syn på kulturers betydelse och värde. Fråga 5 till 7 

fokuserar på hur lärare ser på kultur enligt ett modernt eller traditionellt synsätt. 

 

Denscombe nämner även hur semistrukturerade intervjuer typiskt är personliga, det vill 

säga att intervjun utförs mellan enbart två personer, forskaren och informanten. Bland de 

fördelar som en sådan intervju påvisar nämner Denscombe att eftersom all information 

kommer från endast en person blir det lätt att finna idéer och koppla dem till den intervjuade 

och utforska (Denscombe 2009: 235). Utöver att denna typ av intervju skulle göra det mer 

tryggare för den som blev intervjuad så valdes även detta för att få mer personaliga svar från 

de intervjuade eftersom fokusen i syftet och frågeställningen låg mycket på lärarnas egen 

uppfattning av kultur.  

 

Den andra delen i undersökningen rörde elever och utfördes utifrån en enkät (se Bilaga 2). 

Syftet med enkäten var att kunna påvisa mönster hos elevernas uppfattning om kultur. Detta 

utgick från de fyra synsätten på kultur som påvisades av Gagnestam bakgrundgrundsdelen. 

För detta skäl har den en ganska strukturerad natur, som Louis Cohen betonar att 

strukturerade och stängda frågor hjälper till att skapa frekvenser av repsonser som kan 

hanteras statistiskt och analyseras (Cohen 2009: 321). Enkäten består i helhet av två frågor. 

Den första är av den typ som Cohen kallar matrisfråga:  

 
Matrix questions are not types of questions but concern the layout of the questions. Matrix 

questions enable the same kind of answer response to be given to several questions, for example 

“strongly disagree” to “strongly agree”. The matrix layout helps to save space… (Cohen 2009: 331). 

 

I enkäten ville jag att eleverna skulle svara på flera frågor rörande deras uppfattning om 

kultur, vilket gjorde det logiskt att utforma första frågan som en matris där eleverna fick ta 

ställning till fyra påståenden enligt en fyrgradig skala. Jag ville även se till att enkäten inte 

blev för utdragen för eleverna som deltog. Cohen nämner dock att matris kan vara riskfyllt, 

då den som ombeds besvara påståendena skulle kunna bara välja ett alternativ och svara 

likadant på alla påståenden utan att ens läsa igenom (Cohen 2009: 331). Den andra frågan var 

en enkel ja/nej-fråga. Jag ville ha denna för att eleverna uttryckligen skulle besvara ifall de 

såg kultur som enhetligt bunden till länder eller inte. Cohen menar att detta är mer eller 

mindre syftet med ”dichotomous questions”:  
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The dichotomous question is useful, for it compels respondents to come off the fence on an issue. It 

provides a clear, unequivocal response. […] A dichotomous question is also useful as a funneling 

or sorting device for subsequent questions… (Cohen 2009: 322-323).  

 

Denna fråga blir även till en förgreningsfråga. Om eleven svarade ja skulle de svara på en 

annan matrisfråga där de skulle ta ställning till tre olika påståenden om kultur som enhetlig 

för ett land. Om eleven svarade nej skulle de svara på en öppen fråga med egna ord varför 

de ansåg att en enhetlig kultur inte kunde identifiera ett helt land och dess folk.  

 

Denscombe betonar hur frågeformulär, så som enkäter, kan vara passande när det berör ett 

stort antal respondenter (Denscombe 2009: 208). Jag valde att använda enkäter eftersom jag 

ville inbegripa en grupp på 15 elever eftersom jag tyckte att bara några få elever inte riktigt 

representerar elevernas uppfattning av kultur och att göra intervjuer med alla elever skulle 

ha tagit lång tid.  Svaren på enkäterna skulle behandlas främst kvantitativt, specifikt på en, 

som Denscombe beskriver, ordinalskalenivå. Han menar att hur i denna så kategorieraseras 

resultatet men rangordnas även så att kategoriernas data kan jämnföras (Denscombe, 2009: 

329). 

 

Urval, tillvägagångsätt och utförande av datainsamling  
Jag valde att fokusera studien inom grundskolans senare år. Därför bestämde jag mig för att 

först inkludera tre lärare från tre olika grundskolor inom en svensk kommun. Dessa valdes 

mer eller mindre slumpmässigt. Det enda kravet i valet av dessa lärare var att de var 

behöriga och att de undervisade mellan årskurserna 7 till 9 inom engelska.  

 

Vad gäller eleverna, valdes totalt 15 elever utifrån de tre grundskolorna för att medverka i 

enkäten. I denna enkät ville jag specifikt inbegripa elever i årskurs 9 eftersom ämnet kultur 

kan vara något komplext och jag vill tro att inom grundskolan är det troligast de som har 

någon förståelse av ämnet. Brown understryker:  

 
Intellectual capacity adds abstract operational thought around the age of 12. Therefore, some 

sophisticated intellectual processing is increasingly possible. This means that linguistic 

metalanguage can now, theoretically, have some impact (Brown 2007: 106).  

 

Med tanke på att elever i årskurs 9 är runt 15-16 år är det troligt att dessa har en djupare 

förståelse för kultur och kopplingen mellan kultur och språk. De 15 eleverna valdes så klart 

utifrån att de frivilligt ville medverka i enkäten. Denscombe varnar dock för att göra urval 

utifrån det som är närmast tillgängliga, ett så kallar ”bekvämlighetsurval”. Ändå så menar 

han att om det finns mer än en undersökningsplats är det opassande att välja det som ligger 

längst bort, om det inte finns en mycket bra anledning. (Dencombe 2009: 39). 

 

För att sätta igång insamlingen av data från både pedagoger och elever började jag med att 

besöka lärare personligen på grundskolorna. Väl där frågade jag först efter behöriga lärare 

som undervisade elever mellan årkurs 7 till 9 inom engelska. När jag hittat lärare som 

passade mina kriterier presenterade jag mig själv och mitt arbete i kort och frågade dem ifall 

de ville vara med på en intervju. Ifall de gick med på det bestämde vi en tid då vi kunde 

träffas och ha intervjun. Jag frågade dem även ifall de eller en annan lärare hade något 

undervisningstillfälle med 9:or där jag skulle kunna komma in och möjligen få fråga ett litet 
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antal elever om de ville vara med på enkätundersökningen. Två av de medverkande lärarna 

påvisade att de hade tillfällen med 9:or i vilka jag kunde vara med och fråga eleverna. En av 

de medverkande lärare hade inga 9:or vid tillfället men riktade mig till en annan lärare på 

samma grundskola som hade sådana. Jag tog kontakt med denna, presenterade mig själv och 

mitt arbete och frågade sedan om jag kunde vara med på ett undervisningstillfälle och fråga 

några av den lärarens elever om de ville medverka.  

 

När det gäller datainsmalingen ska jag beskriva intervjutillfällena först. Efter att jag hade fått 

en tid för intervjun möttes jag och läraren på en utvald plats på respektive lärares 

grundskola. På alla tillfällen gjordes intervjun i ett rum där vi kunde vara ensamma. Innan 

intervjun började förklarade jag att jag skulle spela in intervjun och frågade om tillåtelse 

samt påminde den intervjuade att allt som spelades in skulle hanteras konfidentiellt, även 

deras och skolans namn. Därefter startade jag intervjun med att sätta igång inspelningen. 

Inga anteckningar gjordes under intervjun, då jag var ensam i denna studie och ville 

fokusera på konversationen. Efter avslutad intervju och inspelning tackade jag för att 

respondenten velat vara med och tagit sig tid till detta 

 

Vad gäller enkätundersökningen var jag närvarande vid de tillfällen jag hade bestämt med 

lärarna. Jag fick börja med att presentera mig själv inför klassen och kort berätta om mitt 

arbete innan jag frågade om det fanns elever som var villiga att delta. Vid detta tillfälle 

underströk jag även att de medverkande har rätt att avbryta sin medverkan och att de 

medverkandes svar skulle komma att hanteras konfidentiellt och att de och skolan skulle 

vara anonyma. Frivilliga valdes genom handuppräckning i klassen. När jag valde de 

medverkande såg jag till att inkludera både flickor och pojkar, det vill säga inga grupper 

innehåll enbart pojkar eller flickor utan var blandningar av antigen 2 pojkar och 3 flickor 

eller vice versa. Alla de klassrum jag var med i hade sidorum i vilka jag hade 

enkätundersökningen efter att jag valt ut en grupp på fem elever. Väl inne i sidorummet 

betonade jag återigen att de medverkande skulle vara anonyma, att deras och skolans namn 

inte skulle nämnas och att deras svar skulle hanteras konfidentiellt. Jag betonade även att de 

skulle svara på enkäten enskilt och inte tala mellan varandra. Jag var närvarande när 

eleverna skrev och ifall någon frågade angående en fråga förklarade jag närmare.  

 

Etiska forskningsprinciper 
Under utförandet av datainsamlingsmetoden följdes Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, u.å.). För det första: alla medverkande blev informerade om vad 

studien gällde. Lärarna blev informerade innan de fick välja att gå med på att bli intervjuade. 

Eleverna blev även informerade om vad uppsatsen gällde innan de förfrågades om de ville 

delta. Detta, tycker jag, tillgodoser informationskravet. För det andra: både lärare och elever 

förfrågades först ifall de frivilligt ville delta samt betonades det att lärare och elever hade rätt 

att avbryta intervjun/enkäten eller avstå att besvara en fråga, vilket svarar för samtyckes-

kravet. För det tredje: all information från intervjuerna och enkäter behandlades 

konfidentiellt och kan därför inte återkopplas till personer som medverkade i studien samt 

att de har lovats anonymitet samt att grundskolornas namn inte skulle nämnas i koppling till 

konfidentialitetskravet. Till sist: den information som insamlats från studien kommer endast 

att användas inom denna uppsats för att tillgodose nyttjandekravet. 
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Analys 
Det samlade materialet från intervjuerna och enkäterna undersöktes kvalitativt och 

respektive kvantitativt. Efter att intervjuerna var gjorda transkriberade jag materialet för 

analys. Intervjuernas frågor och de svar jag fått kategoriserades utifrån mina ovan nämnda 

frågeställningar och fokusen i dessa kategorier är att försöka hitta likheter eller skillnader 

mellan respondenternas svar. Då frågorna i enkäterna är mycket strukturerad behandlas de 

kvantitativt i analysen för att hitta mönster i elevernas svar. De kategorier som fokuseras i 

resultatet är alltså:  

 

 Lärares definition av kultur,  

 Kulturs betydelse enligt lärare,  

 Lärares moderna eller traditionella synsätt,  

 Elevers uppfattning av kultur 

 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den studie jag utförde genom intervjuer och enkäter 

som jag presenterades ovan. Resultatredovisningen utgår från fem rubriker som nämndes i 

förra avsnittet; lärares definition av kultur, betydelse av kultur enligt lärare, lärares moderna 

eller traditionella synsätt och slutligen elevers synsätt på kultur och lärare. Inom den andra 

och tredje rubriken tillkommer även underrubriker utifrån intervjufrågorna. I redovisningen 

av intervjuerna kommer utdrag att göras. Respondenterna från intervjuerna kommer av 

konfidensskäl att bara nämnas som Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. 

 

Lärares definition av kultur 

Här presenteras hur lärarna i studien definierar begreppet och vad de lägger in i begreppet: 

 
Lärare 1: Ja det beror väl lite på vilket sammanhang man menar. Kultur betyder ju ”odling” i 

grund och botten. Sen kan det ju egentligen vara vilken stämning som råder, kan ju vara en kultur, 

hur man är mot varandra i en grupp. Sen har vi ju kultur om vi tänker ofta används det ju i 

samband med konst och litteratur och dans och då kan man ju tänka kultur men allt kan ju 

egentligen vara kultur. (Lärare 1, 19/9 - 2014) 

 
Lärare 2: Spontant känner jag ett lands kultur och det kan ju vara många, i dom alla områden, vad 

som då är typiskt för landet, för folket och det innefattar ju egentligen kanske alla ämnen på något 

vis, oavsett om man tänker kultur vad det gäller liksom typ av sport, vad det gäller hur man 

uppför sig när man umgås, när det gäller ett förhållningssätt till andra människor, alltså kultur 

tänker man ju först att det kanske är som teater och musik och konst och så vidare men det 

omfattar av ju så mycket mer… (Lärare 2, 25/9 – 2014) 

 
Lärare 3: Det är både realia naturligtvis, men det är också det som hör ihop med barn och 

ungdomar, ungdomskultur eller språket, att hitta texter som passar dom, att se filmer som passar 

dom, ja själva ungdomskulturen, så man når dom på deras.  

Jag: Levnadssätt kan man säga?   
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Lärare 3: Ja. Och vad dom känner till ifrån sin värld som dom kan relatera till och… Men sen även 

att läsa lite äldre litteratur och veta, med viktiga författare och så genom tiderna, det är ju också en 

kultur som är viktig att ha med sig. (Lärare 3, 25/9 – 2014) 

 

Sammanfattning 

Något som tydligt kommer fram är hur alla tre lärarna påvisar kultur som estsetik. 

Sammantaget syftar de på kultur som dans, musik, konst, teater och litteratur. Lärare 1 och 2 

nämner även hur kultur kan kopplas till hur människor umgås, i grupper och individer 

emellan. Lärare 3 betonar kultur i koppling till ungdomskulturen och vad det innehåller. En 

sista sak att notera utifrån lärarnas definition av kultur är hur Lärare 1 syftar på att kultur 

kan omfatta allt och hur Lärare 2 menar att kultur kan innefatta alla ämnen och hur det är så 

mycket mer. 

 

Betydelse och värde av kultur enligt lärare 

I denna del presenteras de utsagor från lärarna angående betydelsen av kultur för deras 

språkundervisning. Först i detta avsnitt berörs frågan om lärarna anser kultur i 

språkundervinigen som viktig och varför. Därefter om lärarna anser att kultur kommer som 

inslag eller genomsyrar deras undervisning. Slutligen tas frågan upp om hur de uppfattar 

kultur utifrån Lgr11. 

 

Kulturs betydelse i undervisningen  
Alla lärarna tycker att kultur är viktig i deras språkundervisning men av olika skäl. För 

lärare 1 tycks det att kulturens betydelse för engelskundervisningen kommer helt från 

styrdokumenten: 

 

Lärare 1: Ja, det står ju i våra kursplaner att elever ska ha kännedom om engelskspråkiga 

länder och företeelser och kultur där, så ja. 

Jag: Det är tradition, skulle man kunna säga? 

Lärare 1: Ja, vi är ju ålagda och ha med det så det är ju ingenting att tveka på, sen är det ju 

klart att jag tycker personligen också att det är viktigt att eleverna lär sig om olika länder 

där engelska talas. (Lärare 1, 19/9 – 2014)  

 

För lärare 2 ligger inte fokusen på kursplanen, utan att kultur är en del av språket 

och att lära sig om kultur leder till en djupare förståelse för språket dess användare: 
 

Lärare 2: Ja men om man då har ett språk oavsett om det är engelska eller något annat språk så är 

det ju liksom en del också av språket och en fördjupning av och förståelser för det, vad ska jag 

säga, de människor då som bor i det här landet, och ska man då använda språket så då kommer 

man ju att, alltså det blir en fördjupning av språket och de människor som använder det språket, 

tycker jag. (Lärare 2, 25/9 – 2014) 

 

I utdraget från lärare 3 menar denne att det är ansvar att lära ut om kultur, eftersom 

hen understryker att mycket av den kulturella kunskap och material hen visar 

kommer annars aldrig uppmärksammas av ungdomar:  
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Lärare 3: Jag tycker att det är min skyldighet som lärare att i alla ämnen egentligen, både svenska 

och engelska, få in det här med kulturen därför att många ungdomar idag är ju väldigt 

enkelriktade. Många kanske aldrig får möjlighet att se filmer som jag visar, dom skulle aldrig hyra 

dom själv eller ladda ner dem själv utan det kan jag bidra med och många får ”aha-uppleverser”. 

Likadant med att se en teater till exempel eller själva spela en teater. 

Jag: Skulle du säga att det är, ja, som tradition att man undervisar om kultur? 

Lärare 3: Jamen det tror jag, det har, ja. I alla fall för mig, ja. (Lärare 3, 25/9 – 2014) 
 

Kultur som inslag eller genomsyrning i engelskan 
När det gäller hur lärarna använder kultur som inslag eller om det genomsyrar deras 

undervisning påvisas olikheter och likheter mellan lärarnas svar. För lärare 1 tycks det som 

kultur för det mesta inslag av kultur men hen underströk ändå en vilja att kultur skulle 

genomsyra mer men att fokusen ligger på realia om engelskan:  

 
Lärare 1: Hm…jag skulle nog vilja att den genomsyrades mer av kultur men det blir nog mer av 

inslag. Jag tror det har att göra med att ofta så jobbar man via texter i lärobok och att mycket går ut på 

att, eh, jamen lära sig läsa, lyssna…alltså att läsa och förstå, lyssna och förstå, tala, skriva. (Lärare 1, 

19/9 – 2014) 

 

Lärare 2 ansåg att dess engelskundervisning genomsyrades av kultur genom att man talar 

om historia och jämföra med olika länder som båda använder målspråket: 

 
Lärare 2: …så man försöker man ju- man har så mycket mer att tillgå vad gäller texter att använda 

sig av. Så jag tycker nog, och jag försöker göra det i möjligaste mån, att hitta liksom kultur kan ju 

också vara historien hur det kan se ut i de olika delarna och försöka få in det, alltså då går det att 

jämföra väldigt väl Sydafrika med Irland som också har engelskan… (Lärare 2, 25/9 – 2014) 

 

Lärare 3 anser att undervisningen inte genomsyras så mycket som hen skulle vilja. Hen 

menar att hen och eleverna arbetar mest med läroböcker men att hen försöker få in annat 

material, som filmer: 

 
Lärare 3: Oj, jag önskar jag kunde säga den genomsyrar för det vill jag nog, men sen…Vi följer 

naturligtvis läroböcker, men jag tycker ändå att dom är, eh, bra valda, riktade mot ungdomar, 

varierade och så, så att…sen får man flika in med filmer och… (Lärare 3, 25/9 – 2014)  

 

Lärares syn på kultur i läroplanen 
Slutligen för denna del, pedagogernas svar på hur de ser på kultur i koppling till Lgr11 

påvisar sammanfattande att alla tyckte samhällsförhållanden, livsvillkor och kultur hörde 

ihop som ett kunskapsområde. Lärare 1 ansågs att det var en lämplig tolkning: 

 
Lärare 1: Ja, det kan man absolut tolka som man vill. (Lärare 1, 19/9 – 2014) 

 

Lärare 2 ansåg även att dessa ämnen hörde ihop som ett: 

 
Lärare 2: Eh nej jag tycker de hör ihop ja. (Lärare 2, 25/9 – 2014) 
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Lärare 3 tyckte även att detta stämde och utvecklade det med hur de betonade detta i 

klassrummet: 

 
Lärare 3: Jo, men det gör det ju. Och när vi pratar om Kanada, vi pratar om Australien, 

Storbritannien, Sydafrika så kommer det här in med hur människor har det och vad man tänker 

och vad man kämpat för och så vidare. (Lärare 2, 25/9 – 2014) 

 

Sammanfattning 
Lärarna tycks lägga vikt vid kultur av olika anledningar, utifrån kursplaner, att kultur kan 

leda till vidare förståelse för språket eller att det har med plikt för att intressera ungdomar 

för viss kultur som de annars möjligen skulle missa. Merdelen av lärarna ansåg att kultur 

dock inte helt genomsyrade undervisnigen utan mestadels kom fram som inslag. De menar 

att de fokuserar mycket på textböcker istället för på kultur.  Lärare 2 ansåg att hen försökte få 

kultur att genomsyra undervisningen med till exempel historia och jämföra kulturer från 

olika länder som talar engelska. Alla tre ansåg utifrån Lgr11 att samhällsförhållanden, 

livsvillkor och kultur kunde ses som ett kunskapsområde, vilket lärare 3 även betonar i sin 

undervisning. 

 

Lärares moderna eller traditionella synsätt 

I denna sista del rörande intervjuerna med lärarna fokuseras på hur de ser på kultur i ett 

traditionellt eller modernt synsätt. Här behandlas först hur lärarna ser på nationella och 

lokala kulturer i sin undervisning. Därefter om hur de ser på kulturell identitet och slutligen 

på kultur som process eller produkt. 

 

Nationella kulturer och lokala kulturer 
I denna del tycks det som lärarna svarade ganska enhetligt, att det ligger en fokus på det 

nationella men att lokalkulturer även kommer in i undervisningen: 

 
Lärare 1: Ja, i stort blir det ju länderna men även lokalkulturer. (Lärare 1, 19/9 – 2014) 

 
Lärare 2: Ja, jag skulle säga, ja, jag skulle nog tycka att jag gör både och. Det kanske beror- det 

kanske är lite olika när man undervisar… 

Jag: Är det så här att när ni pratar om ett engelskt land, pratar ni också om till exempel lokala 

kulturer inom det landet?   

Pedagog 2: Ja, ja, det tycker jag, ja. (Lärare 2, 25/9- 2014) 

 
Lärare 3: Inte så mycket engelsk undervisning så som i svenskan kanske, men har vi specifi- jo 

alltså Sydafrika, Kanada är ju mycket. 

Jag: Alltså tittar ni inte bara på landets kultur, utan även på liksom inom landet? 

Lärare 3: Ja precis. Kanske för lite, när du säger det, ja. 

Jag: Så det är lite mer på det här nationella, men du försöker få in lokalkulturer också?  

Lärare 3: Ja, och va – ja precis, och va-vad som är en typiskt sport i [ohörbart], så lite så. (Lärare 3, 

25/9 – 2014) 
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Kulturell identitet 
I frågan om kulturell identitet undersöktes hur lärarna ansågs om en kultur kan vara 

identifierande för ett helt lands folk. Lärare 1 anser att detta inte stämmer och understryker 

hur hen och eleverna i klassen pratar om människors olika förutsättningar: 

 
Jag: …en enhetlig nationell kultur, kan det identifiera ett helt lands folk?  

Lärare 1: Nej.  

Jag: Hurså?  

Lärare 1: Nej jag tänker att det finns olika kulturer i den stora kulturen. Och alla är ju inte lika. 

Jag: … understryker du detta i undervisningen? I så fall hur?  

Lärare 1: … nu kan jag inte komma på något konkret exempel men visst pratar vi om olika 

förutsättningar för människor inom samma land, ja. Det kommer ju upp och det behöver ju inte 

bara vara i engleskan utan även i svenskan när man läser litteratur och diskuterar böcker. (Lärare 

1, 19/9 – 2014) 

 

Lärare 2 fokuserar på hur det kan finnas kulturella skillnader och likheter mellan olika 

regioner i ett land, som till exempel England. Här menar hen att språken kan vara både 

gemensamma och skiljande: 

 
Lärare 2: Egentligen inte, alltså… jag försöker att ta upp det här med olikheter att det där har vi 

liksom länder som försöker bli självständig, precis som Skottland och Wales och Irland så det finns 

ju faktiskt olikheter, det finns ju liksom det gemensamma som är språket men språket är ändå inte 

det gemensamma för det finns ju liksom även där är det ja, Iriska och walesiska och så vidare så va. 

Så att…det finns väl mycket som är likt, men ändå så finns det ju skiljaktigheter som jag tycker 

spännande att det är så. (Lärare 2, 25/9 – 2014) 

 

Lärare 3 menar att utifrån historieläsning kan man se hur kultur har förändrats och syftar på 

länder som Kanada där olika kulturer blandas. 

 
Lärare 3: Det är väl olika, det beror på vilket land men nog är det väl oftast flera kulturer på något 

sätt.  

Jag: Försöker du understryka detta i undervisningen om engelska och hur? 

Lärare 3: Jag måste tänka, alltså man läser ju historia och i historien till exempel när det gäller ja, 

kelterna och Storbritannien och så kommer det ju fram, det här med kulturer genom tiderna och 

hur det kanske har levt kvar eller förändrats eller blivit nya, för jag menar läser man annat realia 

område med [ohörbart] och New York och allt, och Kanada, som också är en väldigt blandad så 

kommer man in på att det finns olika kulturer. (Lärare 3, 25/9 – 2014) 
 

Kultur som produkt eller process 
Till sist, i frågan om pedagogerna ser på kultur som en produkt eller process framkommer 

olika svar. Lärare 1 anser att kultur kan anses som en process på grund av dess dynamik, 

men hen anser inte att det inte är något som kommit in i undervisningen. 

 
Lärare 1: Tycker nog att kulturen är en process, den ändras hela tiden, mm. 

Jag: Understryker du detta i undervisningen?  

Lärare 1: Nä det tror jag inte att jag har gjort- tänk på det i alla fall. (Lärare 1, 19/9 – 2014) 
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Det verkar som lärare 2 är lite osäker om kultur är en produkt eller process men det 

tycks luta åt process då hen syftar på att förståelse om olika kulturer kan leda till en 

ny upplevelse. Hen menar att i engelskundervisningen försöker hen göra jämförelser 

mellan kulturer i olika engelsktalande länder för att leda till kunskap om kultur för 

eleverna: 
 

Lärare 2: …alltså det är ju så att jag kanske kan…jag kanske kan se på en person och få en 

förklaring varför den personen agerar, eller säger, eller gör, har nånting med den personens kultur 

att göra – men, samtidigt så är det som så att jag är ju också en människa som utvecklas och lär mig 

mer och mer så att -det är inte så säkert att jag har rätt på den punkten utan om jag, om jag 

uppfattat det rätt, om jag själv fördjupar mig i de olika kulturerna, de olika ställen folk kommer 

ifrån, då blir det också en aha-upplevelse för mig så såvida är det en process för mig. 

Jag: Mm. Skulle du säga att det är mer av en process då? 

Lärare 2: Ja, det tycker jag, kanske. 

Jag: Försöker du få in det här i undervisningen, till eleverna? 

Lärare 2: Ja på ett vis blir det ju det, tänker jag. Och jag kan fördjupa deras…liksom syn på olika 

kulturer i till exempel engelskatalande länder så hoppas jag att jag kan väcka någon form av 

process eller lite ”aha!”, eller om jag kan liksom dra paralleller med Sydafrika och Irland… (Lärare 

2, 25/9 – 2014) 

 

Lärare 3 verkar anse att kultur kan vara både produkt och process. Hen anser dock att det 

inte framkommer i underviningen: 

 
Lärare 3: Jag tror det är både och. Jag tror vi agerar utifrån den kultur…ja, jag finns i så att säga. Jag 

kan ju eh… 

Jag: Skulle du säga att en persons beteende kan förklaras utifrån dess kultur? 

Lärare 3: Ja, det tror jag många gånger – men det är naturligtvis även en process. Jag menar inge- vi 

är ju föränderliga, vi är ju levande varelser. 

Jag: Understryker du detta i undervisningen? 

Lärare 3: Nej, det tror nog jag inte att man gör på kanske högstadiet direkt. (Lärare 3, 25/9 – 2014) 

 

Sammanfattning 

Alla tre lärarna menar att de tar in lokala kulturer i sin undervisning, men att det fortfarande 

ligger en viss fokus på studerandet om nationella kulturer. Det tycks som att alla även 

betonar att människor kan ha olika kulturella identiteter och att det kan märkas inom länder. 

Vad gäller kultur som process eller produkt tycks merdelen av lärarna anse att kultur är mer 

av en process och lärare 3 anser att kultur kan ses som båda. Det är dock bara lärare 2 som 

verkar integrera ett processtänkande i undervisnigen. 
 

Elevers uppfattning av kultur  

Utifrån de enkäter som gjorts hos elever i de tre involverade grundskolorna visade på vissa 

mönster. Till att börja med så kan man titta på stapeldiagrammet nedan för att se hur 

eleverna svarade på den första frågan i enkäten. Eftersom eleverna ombads besvara de fyra 

påståenden från enkäten (Se bilaga 2) finns i det följande fyra kategorier, kultur som: Konst, 

böcker och så vidare. levandssätt och vardagsliv, tänkesätt och värden och till sist att det 
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inbegriper allt. Svaren i alla kategorierna svarar för alla 15 elever som var med i 

undersökningen. 

 

Tabell 1: Elevers svar på påståenden om kultur 

 

 

I rangordning av de fyra kategorierna märks det hur kultur är den som elever har mest 

koppling till estsetik i form av konst, böcker och så vidare, då 9 elever ansåg att det stämde 

bra och 6 elever tyckte att det stämde helt, vilket tyder på att alla elever tyckte att det 

stämde. Den andra kategorin i ordningen tycks vara kultur som levnadssätt och vardagsliv, 

då 11 av 15 elever ansåg att det stämde, med 3 elever som tyckte att det stämde bra och 8 

som tyckte att det stämde helt. Den följande kategorin, kultur som tänkesätt och värderingar, 

ligger mycket nära kultur som levandssätt, men den kan tyckas vara ett steg ner på 

rangordningen. Denna kategori har 2 mindre elever än den tidigare kategorin som anser att 

påståendet stämmer helt, och 1 mer elev som anser att det stämmer dåligt. Eleverna är i 

överlag positiva till denna kategori, vilken är mycket nära kultur som levnadssätt. Men den 

sänkta mängden av elever som anser att påståendet stämmer helt tycks peka på att denna 

kategori stämmer mindre ihop med hur kultur uppfattas. Den sista kategorin, som påstår att 

kultur omfattar allt, tycktes vara den som elever håller med om minst. Här är det bara 6 

elever som tycker att det stämmer väl och ingen som anser att det stämmer helt, medan 7 

elever tycker att det stämmer dåligt och 2 elever som anser att det inte stämmer alls, vilket 

sammanlagt påvisar en majoritet på 9 elever som anser att det inte stämmer.  

 

På den följande frågan, då elever ombads att svara ja eller nej på påståendet om en kultur 

kunde utmärka ett helt lands folk svarade flerdelen nej, det vill säga 11 av 15 elever. 

Följdfrågan för dessa 11 elever var att kort motivera sitt val, och även om eleverna skrev sitt 

eget svar så visar en sammanfattning av svaren tydligt att eleverna menar att det finns flera 

kulturer inom ett land. För de som svarade ja kan man titta på följande stapeldiagram för att 
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se hur de svarade. Här ombads de svara på tre påståenden om hur väl de passar in på en 

nationell kultur. 

 

Tabell 2: Elevers svar på påståenden om nationella enhetskulturer 

 

 

Dessa elever ansåg att en enhetlig kultur inte berörde identitetsgivande mycket, då 3 av 4 

ansåg att det stämde dåligt och bara en menade att det stämde bra. Den andra och tredje 

kategorin ansågs stämma, då 3 av 4 elever ansåg att båda kategorierna stämde väl och en 

ansåg att det stämde helt. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har eleverna visat på tydliga mönster utifrån resultatet av enkäten. De 

tycker att kultur som estetik är den kategori som stämmer mest. Den kategori de ansåg 

stämma näst bäst var kultur som levnadssätt. Kategorin kultur som värderingar och 

tänkesätt tycktes ligga mycket nära den tidigare kategorin, men eleverna verkade se denna 

kategori mindre som kultur. Den kategorin de ansåg att ha minst koppling till kultur var 

kultur som omfattar allt. Flertalet elever ansåg nu att folk inte kan utmärkas av en enhetlig 

kultur och argumenterade att länder har olika kulturer. Den minoritet som höll med ansåg 

att en enhetlig kultur mest handlade om att visa på skillnad mellan kulturer och att det var 

traditionsbevarande och handlade mycket lite om identitetsgivande. 
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 Diskussion och Sammanfattning 

I denna avslutande del tar jag upp de slutsatser som jag har kommit fram till utifrån 

resultaten och den tidigare forskningen. Här tar jag även egna spekulationer och tolkningar 

rörande resultat och forskning. I detta avsnitt tar jag även upp metoddiskussion och förslag 

till vidare forskning. 

 

Resultatdiskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån intervjuerna och enkäterna med den tidigare 

forskningen som togs upp tidigare i bakgrundskapitlet. Jag har delat upp denna diskussion i 

fyra rubriker som är baserade på uppsatsens frågeställningar; lärarnas kulturdefinitoner, 

kulturers betydelse, traditionellt och modernt synsätt på kultur och slutligen elevers 

uppfattning om kultur. 

 

Lärarnas kulturdefinitioner 
Utifrån forskningen i bakgrundsdelen visade Gagnestam på fyra synsätt på kultur. Bland 

dessa kunde kultur ses som estetik (Gagnestam 2005: 35). Detta märktes väl bland lärarnas 

svar. De definierade kultur som estetik på olika sätt, så som konst, musik, litteratur och 

teater. I intervjuerna nämnde Lärare 1 hur kultur kunde ha att göra med ”hur man är mot 

varandra i en grupp” och Lärare 2 sade att kultur kunde kopplas till ”vad det gäller hur man 

uppför sig när man umgås, när det gäller ett förhållningssätt till andra människor…”. Dessa 

kan tyckas mycket likt det andra synsättet som Gagnestam påvisade, levnadssätt och 

vardagsliv. Detta synsätt betonar just hur kultur står för, bland annat, hur människor 

förhåller sig till varandra, både inom och utanför kulturer (Gagnestam 2005: 34). Lärare 3 

nämner även en fokus på ”ungdomskulturen” och material som kan passa ungdomar. Det 

skulle kunna kopplas till synsättet på kultur som levnadssätt, då det är ungdomskulturens 

levnadssätt som verkar stå i fokus. Lärare 1 och 2 nämnde även en sak i deras definitioner 

som inte märktes hos Lärare 3. Lärare 1 sa ”men allt kan ju egentligen vara kultur” och 

Lärare 2 menade att ”…och det innefattar ju egentligen kanske alla ämnen på något 

vis…men det omfattar ju av så mycket mer…”. Gagnestam syftade även på ett fjärde synsätt, 

i vilket kultur kunde ses som genomsyrande allt (Gagnestam 2005: 35). Dessa utsagor tycks 

stämma med detta synsätt.  I fallet med Lärare 3 som verkar fokusera på ungdomskulturens 

levnadssätt och estetik betonar Gagnestam i bakgrundsdelen hur kultur som endast 

levnadssätt blir mycket ytligt om det inte förklaras med bakomliggande värderingar och 

tänkesätt (Gagnestam 2005: 35). Sammanfattningsvis tycks det att lärarna fokuserar på kultur 

mest som estetik och levnadsätt men även något som omfattar allt. 

 

Kulturers betydelse och värde 
Som påvisades i lärarnas svar, kultur tycks ha olika betydelser för lärarna. Lärare 1 

underströk hur kultur är viktigt eftersom det står i kursplanerna och att lärare är ålagda att 

lära ut om kultur. Utifrån forskningen kan man återvända till Gagnestam, som påvisade ett 

antal skäl till varför kultur kan anses som viktig för språkundervisning. Ett av dessa skäl 

syftar på att kultur är viktigt för att det helt enkelt av tradition hör till språkundervisning 

(Gagnestam 2005: 61-62). Man skulle kunna tolka vad lärare 1 menar som att kultur är 
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bundet till språkundervisning. Gagnestams forskning påvisar även ett synsätt i vilket kultur 

är viktigt på grund av det kan ge förståelse för målspråket och även förståelse om 

målspråklandets kultur (Gagnestam 2005: 61). Utsagan från Lärare 2 verkade väldigt lik 

detta, då hen underströk hur kultur är en del av språket och förståelse om kultur kan leda till 

förståelse om språket och de människor som använder språket. Lärare 3 betonar att det är en 

skyldighet at lära ut om kultur. Detta skulle, liknande Lärare 1, kunna syfta på att kultur är 

viktigt eftersom det hör till tradition, som nämnt i bakgrundsdelen om kulturs betydelse. 

Hen nämner även hur hen anser det som viktigt att inkludera visst material, så som vissa 

filmer, eftersom hen anser att ungdomar annars troligen inte kommer att veta om materialet, 

som hen anser ska kunna leda till djupare förståelse om kultur för ungdomar. I 

bakgrundsdelen om kulturs betydelse påvisar Gagnestam ett synsätt på kultur som 

fokuserar på att kultur i språkundervisningen skulle få elever intresserade för högkultur som 

till exempel litteratur som en kontrast till lågkultur som såpoperor och serietidningar 

(Gagnestam 2005: 61). Det verkar som lärare 3 försöker få elever intresserade för viss 

högkultur, som att till exempel se eller spela teater. 

 

I hennes studie betonade Jasmine Luk att många lärare hade gett kultur en ganska begränsad 

roll, att helt enkelt fungera som ett hjälpmedel till att intressera elever för 

språkundervisningen och att det inte hade samma värde som språket själv (Luk 2012: 9). 

Lärare 1 och 3 poängterade hur kultur i deras undervisning uppkom mest som inslag medan 

de och eleverna arbetade mest med läroböcker. Jag tror dock inte att det är som i fallet med 

Luks studie, eftersom båda lärarna även betonade att de hellre skulle vilja att deras 

undervisning genomsyrades mer av kultur. Det har nog inte att göra med att deras 

läroböcker inte berör kultur, utan troligen att de vill fokusera på att elever ska lära sig 

grundläggande språkkunskap, som Lärare 1 tycks syfta till. Kultur för lärarna tycks ha ett 

klart värde ändå om två av dem inte anser att kultur genomsyrar deras undervisning.  

 

Utifrån läroplanen Lgr11 och kursplanen i engelska menade alla lärarna att 

samhällsförhållanden, livsvillkor och kultur kunde ses som ett kunskapsområde. 

Forskningen om läroplanerna och kultur i bakgrundsdelen visade att kultur, i tidigare 

läroplaner, oftast har varit avskilt från ämnen som samhälsförhållande och livsvillkor och 

själv oftast representerat estsetik, så som i Lgr69 (Skolöverstyrelsen 1969: 142). I Lgr80 ser det 

liknande ut, där kultur hade sitt eget avsnitt under ”Samhälls – och Kulturorientering” 

(Skolöverstyrelsen 1980: 81).  I lärarnas fall gör de en brytning från detta då de anser att 

samhällsförhållanden, livsvillkor och kultur kan ses som ett övergripande kunskapsområde. 

I forskningen nämner Tornberg även att eftersom andra ämnen, som till exempel 

samhällsförhållanden, nämns samtidigt som kultur skulle det kunna tolkas som ett 

kunskapsområde (Tornberg 2000: 188). Det är mycket möjligt att det är så lärarna har tolkat 

utdraget ur Lgr11. Att dessa tre ämnen anses som ett kunskapsområde tycker jag påvisar att 

man sätter samma värde på alla tre. 

 

Traditionellt och modernt synsätt på kultur 
Forskningen av Tornberg gällande traditionellt synsätt på kultur i språkundervisning visar 

att intresset oftast låg på att studera ett lands kultur (Tornberg 2002: 49). Den kultur som 

studerades då gällde nationella enhetskulturer, i vilka ett land ansågs bara ha en kultur som 

oftast kom från en härskande klass eller grupp (Tornberg 2002: 51). Gagnestam menar dock 
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att detta inte är fallet i moderna nationer, som då innehåller olika kulturer (Gagnestam 2005: 

67). Hon anser att i modern mening borde språkundervisningen avnationaliseras och 

uppmärksamma lokala kulturer (Gagnestam 20005: 68). I frågan om hur lärarna såg på detta 

så menade alla att även om de delvis arbetade med lokala kulturer i deras undervisning 

underströk de att en viss fokus på nationella kulturer kvarstod. Detta skulle kunna ses som 

en förändring från tidigare språkundervisning. Gagnestam understryker dock att 

”avnationalisera” undervisningen inte syftar på att utesluta det nationella, utan att inte 

endast fokusera på det nationella (Gagnestam 2005: 69). Från vad lärarna i studien syftar på 

skulle det kunna vara troligt att vad de speglar är vad Gagnestam anser om att man inte 

endast bör fokusera på det nationella. 

 

Tornberg menar hur nationella enhetskulturer skapade nationella identiteter som utmärkte 

människor. Detta ledde då även till skarpa gränser mellan människor som Tornberg 

exemplifierar med hur Svensk skämtpress under 1900-1930 hängde ut judar för att visa vad 

som inte utmärkte svenskar och Sverige (Tornberg 2002: 51). Kramsch exemplifierar även 

utifrån Edward Said hur Frankrike och Europa skapade en typisk bild av mellanöstern under 

benämningen orientalism som skulle identifiera vad som var västerländskt (Kramsch, 2000: 

9). I det moderna informationssamhället är dock kulturell identitet mer flexibel, menar 

Tornberg. Människor kan ha många och växlande identiteter (Tornberg 2002: 51). Nieto 

pekar även på detta i hur människors kulturella tillhörighet kan vara mångsidig och 

blandad, så som att en människa som anses tillhöra en etnicitet även kan variera betydligt i 

hur den identifierar sig själv, genom sin etnicitet, läggning eller till exempel arbete (Nieto 

2010: 138). Utifrån lärarnas svar påvisar de kopplingar till ett modernt synsätt på kulturell 

identitet då alla betonade att de ansåg att ett helt land och dess folk inte kunde identifieras 

av en enhetlig kultur. Lärare 1 berättar att i dennes undervisning pratade hen och elever om 

olika människors förutsättningar som bor i samma land. Detta stämmer väl med Nietos 

argument om att människor kan kulturellt identifiera sig på många olika sätt, så som 

etnicitet, läggning, arbete och så vidare. Lärare 2 pekade på hur hen i undervisningen tog 

upp språkliga skillnader och likheter mellan England och Wales, Irland och Skottland. Språk 

är även något som kan vara identifierande för människor och i exemplet som Lärare 2 

syftade på kan människor påvisa kulturella likheter i att alla talar engelska men också olika 

kulturella identiteter utifrån olikheten mellan engelska, skotsk engelsk och de språk man 

talar i Wales och Irland vid sidan av engelskan. Lärare 3 nämner hur hen och elever studerar 

områden som Kanada och New York och hur de då berör hur det finns olika kulturer. Med 

tanke på den variationen av etniciteter som finns representerade i New York och Kanada 

tycks fokusen här ligga på att uppmärksamma varierade, kulturella identiteter.  

  

Till sist, utifrån intervjuerna underströk Lärare 1 hur hen anser att kultur är en process på 

grund av att det alltid ändras, men menade även att det inte verkar integreras i 

undervisningen. Lärare 2 tycks även anse att kultur är en process med fokus på hur 

studerandet av olika kulturer kan leda till ny kunskap, som även betonades i 

undervisningen. Lärare 3 tycks mena att hen ser kultur som både produkt och process, men 

hen antog att det inte integrerades i undervisnigen. I forskningen i bakgrundskapitlet 

beskriver Gagnestam hur ett symboliskt processperspektiv kan liknas med hur ny data om 

kultur kombineras med en persons tidigare och aktuella erfarenheter för att skapa mening 

(Gagnestam, 2005: 44-45). Detta liknar det Lärare 2 syftade på i hur hen drar paralleller 

mellan kulturer inom och mellan olika engelsktalande länder i undervisningen. Vad gäller 
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Lärare 1 och 3 kan det möjligen vara så att de vill se kultur som en process eftersom ett 

processperspektiv understryker kultur som dynamisk och föränderlig men det är troligt att 

deras undervisning fokuserar mer på kultur utifrån ett produktperspektiv, vilket skulle 

kunna syfta till Gagnestam som menar att produktperspektivet är traditionellt det vanligaste 

att undervisa om när det gäller kultur i språkundervisning (Gagnestam, 2005: 45). 

 

Det tycks som lärarna, i sin undervisning, går mot en mer modern tolkning av kultur, även 

om de har kvar rötter i det traditionella synsättet.  Alla anser att de försöker få in lokala 

kulturer trots att fokusen fortfarande finns kvar på nationella kulturer. De anser även att 

människor kan identifieras av olika kulturer då de påvisar olika arbetsområden i sin 

undervisning där mångfaldig, kulturell tillhörighet kunde uppmärksammas. Rörande kultur 

som process och produkt pekade lärarna på kultur som en process men bara en av dem 

ansåg att det betonades i undervisningen, vilket skulle kunna syfta på att de andra fokuserar 

på ett mer traditionellt, produktliknande perspektiv av kultur i undervisningen. 

 

Elevers syn på kultur 
Utifrån elevernas svar i enkäterna märks först tydligt hur de anser kultur som mest kopplad 

estetik. Den nästa kategorin i rangordningen tycks vara kultur som levnadssätt och 

vardagsliv, sedan kultur som värderingar och tänkesätt och slutligen kultur som inbegriper 

allt var den kategori som var minst kopplad till kultur enligt eleverna. Vad gäller hur 

eleverna ser på nationella enhetskulturer som identifierar människor höll majoriteten inte 

med och underströk sammanfattande hur det finns olika kulturer inom länder. Den 

minoritet som syftade på att en enhetlig kultur kunde identifiera ett folk menade att en 

enhetlig kultur hade mest med traditionsbevarande och att skapa kontrast med andra 

kulturer än vad det hade att göra med identitetsgivande. I bakgrundsdelen nämnde 

Gagnestam att i hennes studie med gymnasielärarstudenterna så kopplade många först till 

just kultur som estetik när de hörde talas om kultur (Gagnestam 2005: 35). Det är mycket 

troligt att eleverna som svarade på enkäterna även tänkte så. Att eleverna också var mycket 

positiva till kultur som levnadssätt kan vara för att lärarna själva också underströk hur 

kultur kunde ses som levnadsätt.  Att eleverna var mer positiva till kultur som estetik och 

levnadssätt kan möjligen vara att de andra två synsätten kan ses som mer abstrakta, medan 

estetik och levnadssätt är mer påtagliga, vilket gör dem mer igenkännbara för ungdomar. 

 

Flertalet av eleverna ansåg att en kultur inte kunde utmärka ett helt lands folk. Detta skulle 

kunna syfta på att de har ett mer modernt synsätt på kultur. Detta kan också kopplas nära till 

hur lärarna understryker hur de själva ser liknande på frågan om kulturell identitet och även 

betonar det i språkundervisningen, vilket skulle kunna betyda att lärarna lyckas föra över 

sina synsätt på kulturell identitet till eleverna. En liten del av elever nämner dock att de 

anser att en enhetlig kultur kan identifiera ett folk. Detta kan möjligen kopplas till att lärarna 

fokuserar på nationella kulturer men försöker även uppmärksamma eleverna om lokala 

kulturer i engelsktalande länder. 

 

Metoddiskussion 

Jag ska medge att i valet av de grundskolor som inkluderades i studien valde jag de som var 

närmast till hands. Som Denscombe pekade på i metodelen så vore detta ett 

”bekvämlighetsurval”. Dock så menar han att om två eller flera platser kan anses som 
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lämpliga för undersökning vore det opassande att välja den som ligger längst bort, om det 

inte finns en bra anledning (Denscombe, 2009, s. 39). Denna studie fokuserade inte på hur 

olika skolor hanterar kulturbegreppet, utan hur språklärare uppfattar kultur i 

undervisningen och elevers syn på kultur. Därför tycker jag att det inte var nödvändigt att 

undersöka på skolor som låg mycket långt ifrån varandra. 

 

Under intervjuerna valde jag att inte göra anteckningar, eftersom jag var själv och ville 

fokusera på att hålla intervjun igång och aktivt kunna ställa följdfrågor. Att filma intervjun 

skulle kunna ha varit ett alternativ, men för det första hade jag ingen tillgänglig apparat för 

intervjun och för det andra kunde det ha blivit ett störningsmoment i intervjun för 

respondenten mer än när man enbart spelar in samtalet under intervjun. Dessutom, en 

självkritik jag har märkt i mina intervjuer är att jag har på flera tillfällen varit ledande i mina 

följdfrågor, vilket har gjort att de intervjuade har varit tvungna att ta ställning till vissa 

påståenden samt att jag ibland även lägger in mina egna ord och terminologi i intervjuerna. 

 

I kapitlet om metod nämnde Cohen hur det finns en risk i att använda matrisfrågor i enkäter, 

att elever tar ett alternativ och bara fyller i en rad för alla påståenden i matrisfrågan utan att 

egentligen titta igenom påståendena. (Cohen 2009: 331). Fastän jag kan hålla med att detta är 

en verklig risk så tycker jag ändå inte att det förekom i den enkät jag gjorde. I bara ett fall av 

femton märktes det hur en elev valt det samma svaret för alla påståenden på enkätens första 

fråga, men det märks även hur ett av valen hade ändrats innan eleven bestämt sig för att den 

skrivit färdigt, vilket skulle kunna tyda på att det inte skett någon automatisk ifyllning.  

 

I enkäten borde jag ha formulerat frågor som fokuserade mer på hur elever uppfattar kultur i 

språkundervisningen. Elevernas svar skulle då kunnat närmare jämförts med lärares 

påståenden om vad och hur de undervisar om kultur i språkundervisningen. 

 

Förslag till fortsatt forskning  
Om jag skulle fortsätta med forskningen på detta område har jag några exempel på vad jag 

tycker skulle vara intressant att undersöka. Ett är att fokusera på skolors läromedel och hur 

de presenterar kultur. Här kan man även undersöka medel utanför de vanliga läromedlen, så 

som filmer och videoklipp som lärare möjligen använder. Då denna studie fokuserade på 

grundskolans lärare och elever kan det vara intressant att göra en liknande, om inte samma, 

studie med gymnasieelever och lärare. Detta skulle även kunna bli till en studie som jämför 

likheter och skillnader mellan grundskolan och gymnasiet i hur elever och lärare uppfattar 

kultur i undervisningen. En sista idé är också att inkludera skillnaden mellan könen i hur 

män och kvinnor uppfattar kultur. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor om kultur - Lärare 

 

1: Hur vill du definiera ”kultur”? Det vill säga vad inbegriper begreppet enligt dig? 

 

2: Tycker du att det är viktigt att kulturella företeelser och synsätt ingår i 

engelskundervisning? Varför? 

 

3: Genomsyrar kultur din engelskundervisning eller används det som inslag? Varför? 

 

4: Lgr11 understryker elevers möjlighet till att kunna reflektera över livsvillkor, 

samhällsförhållanden och kulturella företeelser på engelsktalande platser. Tycker du kultur 

hör ihop med de andra två? Varför? 

 

5: I din undervisning om engelsktalande länder, fokuserar du på nationella kulturer eller 

understryks också till exempel lokalkulturer? 

 

6: Tycker du att en nationell, enhetlig kultur identifierar ett lands folk? Understryks detta i din 

undervisning och hur? 

 

7: Ser du kultur som en produkt, till exempel kultur som förklaring till beteende eller en 

funktion, eller som en process, till exempel att ny kulturell kunskap i anslutning till egna 

erfarenheter leder till ny mening? Understryks detta i undervisningen? 
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Bilaga 2: Elevenkät - Enkätundersökning för elever 

1: Nedan följer ett antal påståenden om vad begreppet ”kultur” är och innehåller. Markera på 

skalan för varje påstående för hur väl du instämmer till dessa påståenden. 

 

                                                                                           Stämmer inte alls                           Stämmer  helt 

A Kultur omfattar konst, böcker,                                ( )           ( )           ( )           ( ) 

musik osv. 

 

B Kultur berör människors levandssätt                       ( )           ( )           ( )           ( )     

och vardagsliv 

 

C Kultur innefattar tänkesätt och värderingar             ( )           ( )           ( )           ( )     

 

D Kultur inbegriper allt                                               ( )           ( )           ( )           ( )     

 

2a: Tycker du att ett land och dess folk kan utmärkas av en enhetlig, nationell kultur? 

    ( ) Ja 

    ( ) Nej 

 

2b: Om du svarat ja, till vilken nytta tycker du det är? 

 

                                                                                         Stämmer inte alls                           Stämmer  helt 

A Det ger folket i landet en identitet                        ( )           ( )           ( )           ( ) 

 

B Påvisar skillnader mellan andra kulturer               ( )           ( )           ( )           ( )  

 

C Bevarar ett lands traditioner, seder, arv osv.         ( )           ( )           ( )           ( ) 

 

2b: Om du svarat nej, varför? Motviera ditt svar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


