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Referat  
Samhället blir allt mer mångkulturellt, vilket bidrar till att människor med olika språk- 
och kulturbakgrunder möts. Av den orsaken är det viktigt att ha interkulturell kompetens, 
vilket innebär att kunna hantera olikheter och bemöta andra fördomsfritt och med respekt. 
För att skolan ska motsvara samhällets förändringar och förväntningar bör interkulturell 
kompetens integreras i undervisningen. Att kultur borde integreras i språkundervisning är 
det många forskare som är eniga om. Olika kulturer behöver presenteras på ett realistiskt, 
mångsidigt och varierat sätt. Inom språkundervisningen utgör, enligt tidigare forskning, 
läroboken det primära undervisningsmaterialet. Detta betyder att läroboken har en stor 
inverkan på vad eleverna lär sig om olika kulturer.  

Denna avhandling undersöker hur läroboken presenterar olika kulturer för att främja 
elevernas interkulturella kompetens och granskar vilka kulturaspekter som förekommer i 
läroböckerna. Avhandlingen undersöker också huruvida läroboken ger en mångsidig bild 
av kulturerna i målspråksländerna för att undvika stereotyper. Syftet med avhandlingen är 
att undersöka vilka aspekter av kultur bilder och texter i tre nybörjarläroböcker i engelska 
innehåller över tid. Utgående från syftet har följande forskningsfrågor utarbetats. 

1. Vilka aspekter av kultur innehåller bilder och texter i tre nybörjarläroböcker i 
engelska?  

2. Hurdana skillnader förekommer det i kulturellt innehåll över tid i bilder och texter i 
tre nybörjarläroböcker i engelska? 

Utgående från syftet analyseras bilder och texter som förekommer i tre läroböcker i 
engelska. Studien är av kvalitativ karaktär där innehållsanalys fungerar som analysmetod 
och utgör grunden för den hermeneutiska tolkningen. Kategorierna i studien har till stor 
del baserats på de som används i Common European Framework of Reference for 
Languages. Resultatet visar att kategorin vardagslivet och kategorin interpersonella 
relationer är de aspekter som behandlas mest ingående i läroböckerna och det land vars 
kultur som oftast presenteras är Storbritanniens. Analysen visar däremot att ingen 
mångsidig bild av t.ex. Storbritanniens samhälle och samhällsgrupper ges. Läsaren får 
exempelvis inte bekanta sig med olika åldersgrupper, sociala grupper eller etniska 
grupper i Storbritannien, vilket innebär större risk för att stereotyper skapas. Det mesta av 
det kulturella stoffet kan dock inte specifikt relateras till någon speciell målkultur, vilket 
kan bidra till att elever tror att kulturella aspekter inte skiljer sig åt mellan 
målspråksländerna och Finland. Om inga skillnader förekommer kan det finnas risk för 
att inte eleverna utvecklar sin interkulturella kompetens. Över tid har ingen stor 
förändring skett mellan läroböckerna. Going Places har en öppen attityd till engelskans 
utbredning i världen. Läroboken har också de mest realistiska bilderna och kategorin 
media i läroboken överensstämmer bäst med den rådande samhällsbilden. 
Sökord/indexord                                                                                                                         
Kultur, interkulturell kompetens, främmandespråkundervisning, lärobok, läroplan, 
culture, intercultural competence, foreign language teaching, textbook, curriculum. 



Innehållsförteckning 	  

Abstrakt .............................................................................................................. 	  

Lista på förkortningar ...................................................................................... 	  

Figurförteckning ................................................................................................ 	  

Tabellförteckning .............................................................................................. 	  

1	   Inledning ..................................................................................................... 1	  
1.1	   Bakgrund och val av ämne .............................................................................. 1	  

1.2	   Disposition ...................................................................................................... 3	  

2	   Kultur och språkundervisning ................................................................. 4	  

2.1	   Kultur .............................................................................................................. 4	  

2.2	   Interkulturell kompetens som mål för språkundervisningen .......................... 6	  

2.3	   Kultur i språkundervisningen ....................................................................... 12	  

2.4	   Kultur i läroplanen ........................................................................................ 15	  

3	   Läroboken och undervisning i främmande språk ................................ 22	  
3.1	   Lärobokens roll som undervisningsmaterial ................................................. 22	  

3.2	   Kultur i läroboken ......................................................................................... 25	  

3.3	   Textens och bildens förmedling i läroböcker ............................................... 28	  

4	   Metod ........................................................................................................ 32	  
4.1	   Syfte och forskningsfrågor ........................................................................... 32	  

4.2	   Forskningsansats ........................................................................................... 33	  

4.3	   Datamaterial och avgränsningar ................................................................... 35	  

4.4	   Analys och bearbetning av data .................................................................... 36	  

4.4.1	   Bildanalys .............................................................................................. 37	  

4.4.2	   Kategorisering av kultur ........................................................................ 40	  

4.5	   Undersökningens tillförlitlighet, trovärdighet och etik ................................. 40	  

4.5.1	   Validitet och reliabilitet ......................................................................... 41	  

4.5.2	   Etik ......................................................................................................... 43	  

5	   Resultatredovisning ................................................................................. 44	  

5.1	   On the Move ................................................................................................. 44	  



 

5.1.1	   Vardagsliv .............................................................................................. 44	  

5.1.2	   Levnadsvanor ......................................................................................... 48	  

5.1.3	   Interpersonella relationer ....................................................................... 49	  

5.1.4	   Värderingar, övertygelser och attityder ................................................. 51	  

5.1.5	   Sociala konventioner och riter ............................................................... 51	  

5.1.6	   Geografiska symboler och bilder ........................................................... 52	  

5.2	   Bricks ............................................................................................................ 55	  

5.2.1	   Vardagsliv .............................................................................................. 55	  

5.2.2	   Levnadsvanor ......................................................................................... 56	  

5.2.3	   Interpersonella relationer ....................................................................... 58	  

5.2.4	   Värderingar, övertygelser och attityder ................................................. 60	  

5.2.5	   Sociala konventioner och riter ............................................................... 60	  

5.2.6	   Geografiska symboler och bilder ........................................................... 61	  

5.3	   Going Places ................................................................................................. 62	  

5.3.1	   Vardagsliv .............................................................................................. 63	  

5.3.2	   Levnadsvanor ......................................................................................... 66	  

5.3.3	   Interpersonella relationer ....................................................................... 66	  

5.3.4	   Sociala konventioner och riter ............................................................... 68	  

5.3.5	   Geografiska symboler och bilder ........................................................... 68	  

5.4	   Skillnader över tid ......................................................................................... 70	  

6	   Diskussion ................................................................................................. 73	  

6.1	   Resultatdiskussion ........................................................................................ 73	  

6.2	   Metoddiskussion ........................................................................................... 80	  

6.3	   Förslag till fortsatt forskning ........................................................................ 82	  

Referenser ...................................................................................................... 83	  
 

  

 



Lista på förkortningar 
 
Följande förkortningar används i avhandlingen: 

 

C1    Den egna kulturen   

C2    Den främmande kulturen   

CEFR  Common European Framework of Reference for Languages 

Ggl 1985  Grunderna för grundskolans läroplan 1985 

Ggl 1994         Grunderna för grundskolans läroplan 1994 

Glgu 2004       Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004  

Glgu 2014       Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014  

L1    Förstaspråk  

L2    Andraspråk   

 

Figurförteckning 
 
 
Figur 1.      Modell av hur den synliga och osynliga delen hos kultur kan  
  illustreras (Lahdenperä, 2004, s. 14)        5 
 
Figur 2. Byrams (2003, s. 62) fem savoirs (komponenter) som utgör  
  interkulturell kompetens        7 
 
Figur 3. Forsmans (2006, s. 80) modell för hur man kan inta en tredje  
  position för att distansera sig från det förgivettagna i  
  den egna kulturen.       12 
 
Figur 4.  Lärarens olika förhållningssätt till användningen av  läroboken  
  i klassrummet. Tillämpad från Wikman (2004, s. 90)  24 
 
 
 
Tabellförteckning 
 
 
Tabell 1. Förekomst av kulturella aspekter i läroplanerna från   
  år 1985, 1994, 2004 och 2014      19 
 



Bildförteckning 

 
Bild 1. On the Move (1981, s. 18)..............................................................................45 

Bild 2. On the Move (1981, s. 46) .............................................................................45 

Bild 3. On the Move (1981, s. 22) .............................................................................46 

Bild 4. On the Move (1981, s. 50) .............................................................................46 

Bild 5. On the Move (1981, s. 7) ...............................................................................48 

Bild 6. On the Move (1981, s. 48) .............................................................................49 

Bild 7. On the Move (1981, s. 52) .............................................................................49 

Bild 8. On the Move (1981, s. 38) .............................................................................52 

Bild 9. On the Move (1981, s. 45) .............................................................................52 

Bild 10. On the Move (1981, s. 59) ...........................................................................53 

Bild 11. On the Move (1981, s. 60) ...........................................................................53 

Bild 12. On the Move (1981, s. 2) .............................................................................54 

Bild 13.  On the Move (1981, s. 6) ............................................................................54 

Bild 14. Bricks (1994, s. 103) ....................................................................................56 

Bild 15. Bricks (1994, s. 43) ......................................................................................56 

Bild 16. Bricks (1994, s. 25) ......................................................................................57 

Bild 17. Bricks (1994, s. 16) ......................................................................................58 

Bild 18. Bricks (1994, s. 77) ..................................................................................... 61 

Bild 19. Bricks (1994, s. 8) ........................................................................................62 

Bild 20. Going Places (2013, s. 182) .........................................................................63 

Bild 21. Going Places (2013, s. 172) .........................................................................64 

Bild 22. Going Places (2013, s. 173) .........................................................................65 

Bild 23. Going Places (2013, s. 139) .........................................................................66           

Bild 24. Going Places (2013, s. 153) .........................................................................66 

Bild 25. Going Places (2013, s. 133) .........................................................................69 

Bild 26. Going Places (2013, s. 6) .............................................................................70

  

 



 1 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och val av ämne 
 

Mötet människor emellan med olika kultur- och språkbakgrunder är något som har 

blivit vanligt. I och med teknikens utveckling visas t.ex. tv-kanaler, filmer och serier 

från olika delar av världen. Även till exempel turismen, arbetsmarknaden, olika 

utbytesprogram och flyttningsrörelser på grund av krig och miljökatastrofer bidrar 

till att människor med olika kulturer möts. Samhället har utvecklats till att bli allt 

mer globaliserat och mångkulturellt. Av den orsaken behövs interkulturell 

kompetens, vilket innebär att kunna hantera olikheter och bemöta andra fördomsfritt 

och med respekt. Skolorna bör följa samhällsförändringarna och därför behöver även 

interkulturell kompetens integreras i skolverksamheten. (Larzén, 2005, s. 13; Sercu, 

2005, s. 1.) 

 

Integrering av kultur och interkulturell pedagogik i språkundervisning anser forskare 

passar väl (Byram, 2002, s. 7; Doyé, 1999, s. 111; Kaikkonen, 2004, s. 104; 

Kramsch, 1993, s. 1, 8). Språket är en del av kulturen och kulturen en del av språket. 

Även Gagnestam påpekar betydelsen av att integrera kultur i språkundervisningen: 

 

 En av de vanligaste anledningarna till att lära sig ett främmande 

språk är just att kunna kommunicera med andra människor, som 

inte talar ens eget modersmål. Men det räcker inte att lära sig ord, 

utan orden vi lär oss får endast värde och betydelse i en kulturell 

kontext. Om vi accepterar detta förhållande, blir kultur något som 

inte går att bortse ifrån i språkundervisningen. (Heusinkveld, 1997 

refererad av Gagnestam, 2003, s. 215.) 

 

Betydelsen av undervisningen i kultur och interkulturell kompetens är också något 

som både anges i the Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR) (se avsnitt 2.2) och i den grundläggande läroplanen, vilka påverkar 

respektive reglerar språkundervisning i Finland. I Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 14) presenteras 
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olika värdegrunder som bör integreras i undervisningen. Kulturell mångfald är en 

rikedom är en av dessa värdegrunder. I den betonas att undervisningen ska ”stärka 

uppskattningen för kreativitet och kulturell mångfald, främja kulturell och 

interkulturell kommunikation och på så sätt lägga grund för en kulturellt hållbar 

utveckling”.  

 

Wikman som undersökte hur lärobokstexter ska vara uppbyggda för att optimera 

lärandet hos eleverna anser att ett av de områden Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2004 betonar mer än förut är elevens aktiva roll i 

klassrummet och att läraren ska inta rollen som handledare. Wikman menar att detta 

är bakgrunden till dagens läromedelsundersökningar. Lärare har inte möjlighet att 

handleda elever enskilt utan handledningen sker ofta i grupp. Därför anser Wikman 

att ”eleverna behöver ett medium från vilket de kan tillägna sig information. I 

vanliga fall är detta läroboken”. (Wikman, 2004, s. 14.) Även annan forskning visar 

att läroboken utgör det primära undervisningsmaterialet (Davcheva & Sercu, 2005, s. 

90; Karjala, 2003, s. 50; Lundahl, 2009, s. 51; Luukka, 2008, s. 94–95). Således har 

innehållet i läroboken stor inverkan på vad eleverna lär sig om målkulturerna. Hur 

presenterar läroboken olika kulturer för att stärka elevernas interkulturella 

kompetens? Vilka kulturaspekter förekommer det i läroböckerna och ger dessa 

aspekter en mångsidig bild av t.ex. målkulturernas samhälle och samhällsgrupper? 

Representeras olika åldersgrupper, sociala klasser och etniska grupper för att undvika 

stereotyper? Vilka länders eller områdens kulturer presenteras? Nämns bara länder 

såsom Storbritannien och USA och ger detta i så fall en felaktig bild av att det bara 

är i dessa länder engelska talas i världen?  

 

Utgående från detta är syftet med studien att undersöka vilka aspekter av kultur 

bilder och texter i tre nybörjarläroböcker i engelska innehåller över tid. Studien är av 

kvalitativ natur där den hermeneutiska tolkningen används som grund för analysen. 

Inom hermeneutiken är det viktigt att ta i beaktande den förförståelse jag som 

forskare har innan jag utför studien. År 2012 bodde jag nio veckor hos en värdfamilj 

i en förort till Chicago. Jag fick vara en del av familjen och se dem i deras vardag. År 

2016 arbetade jag fyra veckor som volontär på en skola utanför Dublin. Målet med 

resan var att integrera med samhället, både språkligt och kulturellt. Jag har även 

besökt Storbritannien två gånger. Min förförståelse är att läroböckerna innehåller 
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sådant som eleverna lätt kan relatera till såsom skola och fritid. Dessutom tror jag att 

det mångkulturella samhället och olika sociala klasser inte presenteras. Slutligen tror 

jag att den målkultur läroböckerna fokuserar på är Storbritannien. 

 

1.2  Disposition 
 

Avhandlingen är indelad i sex huvudkapitel. Det första kapitlet innefattar 

inledningen där bakgrunden och problemdiskussionen tas upp. Även syftet med 

avhandlingen presenteras.  

 

I kapitel två diskuteras första delen av den teoretiska referensram som ligger till 

grund för avhandlingen. I detta kapitel redogörs för begreppet kultur samt betydelsen 

av interkulturell kompetens. I kapitel två diskuteras även kultur som en del av 

språkundervisningen och slutligen redogörs för de mål relaterade till kultur som 

läroplanerna från år 1985, 1994, 2004 och 2014 presenterar.  

 

I kapitel tre diskuteras den andra delen av den teoretiska referensram som ligger till 

grund för avhandlingen. I kapitlet diskuteras lärobokens roll som 

undervisningsmaterial både allmänt men också specifikt inom språkundervisningen. 

Varför är läroboken ett så attraktivt val av läromedel och vilka faktorer påverkar att 

lärare väljer att använda läroboken i undervisningen? Dessutom diskuteras tidigare 

forskning kring hurdant kulturellt material som presenteras i läroböckerna och 

slutligen redogörs för den pedagogiska textens och bildens betydelse i läroboken. 

 

I det fjärde kapitlet beskrivs forskningsansatsen, avgränsningar och den valda 

analysmetoden för studien. Kapitel fem redogör för studiens resultat och delas in i 

fyra underkapitel. 

 

Det sista kapitlet innefattar en sammanfattning där diskussionen fokuserar på 

resultaten av analysen i relation till forskningsfrågorna och den teoretiska 

utgångspunkten för arbetet. Därtill diskuteras de metodval som gjordes inom studien 

och dess lämplighet. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning. 
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2 Kultur och språkundervisning 
 

Internet, forskning, turism och migration är några företeelser som bidrar till att 

människor med olika kulturer, traditioner och sätt att se på världen möts. För att 

motsvara samhällsförändringarna behöver innehållet i språkundervisningen förändras 

och behovet av interkulturell kompetens vid sidan av kunskap om att tala, skriva, 

läsa och lyssna på det främmande språket är därför viktigt. (Sercu, 2009, s. 1–2.) 

 

I det här kapitlet diskuteras kultur som en del av språkundervisningen. Inledningsvis 

definieras begreppet ”kultur” och därefter diskuteras betydelsen av interkulturell 

pedagogik. Sedan redogörs för betydelsen av att integrera kultur i 

språkundervisningen och slutligen presenteras de kulturrelaterade mål som 

förekommer i läroplanerna från år 1985, 1994, 2004 och 2014. 

 

2.1 Kultur 

 

Forskare är överens om att ordet ”kultur” är ett svårdefinierat begrepp på grund av 

dess mångtydighet (Banks, 2010, s. 34; Gagnestam, 2003, s. 13; Lundgren, 2002, s. 

28–29). Gagnestam menar att vissa definitioner av kulturbegreppet lämpar sig bättre 

än andra beroende på användningens sammanhang. Lundberg anser att kultur är ett 

begrepp som hela tiden är i rörelse. Kulturen påverkas av det sammanhang, den tid 

och det rum den befinner sig i. Dessutom har kulturen stor betydelse för människors 

känsla av att höra samman med andra.  

 

Enligt Lundberg kan kulturbegreppet delas upp i två kategorier. Den första kategorin 

är kultur med stort ”K” och den innefattar bl.a. litteratur, musik, konst, geografi och 

historia. Den andra kategorin kallas kultur med litet ”k”, vilken innefattar t.ex. 

beteende, mat, traditioner och kläder. (Lundberg, 1991, s. 14.) Även Lahdenperä 

nämner att kultur innefattar flera aspekter (2004, s. 13–14). En kultur kan ses som ett 

isberg (figur 1) som har en synlig del och en osynlig del. Till den synliga delen av 

isberget, som befinner sig ovanför vattenytan, hör aspekter såsom musik, konst, 

maträtter och byggnader. Även traditioner (ritualer, upprepade beteendemönster), 

språk och tänkande (historier, humor, berättelser) är synliga aspekter av kulturen. Till 
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den osynliga delen av isberget hör värdegrunder såsom normer och religiösa 

föreställningar. Dessutom innefattar osynliga aspekter av kulturen sättet att 

kommunicera och relatera till sin omgivning såsom relationer inom släkten och 

familjen eller mellan könen. Slutligen hör även självuppfattning, sinnesstämning, 

känslor och känslouttryck (Vilka känslor är tillåtna att visa? Vilka är inte tillåtna att 

visa?) till den osynliga delen. Den osynliga delen är mycket större än den synliga 

delen av isberget.  

 

 

Den synliga delen (artefakter,  

traditioner, språk och individens sätt att tänka) 

                          
 Den osynliga delen (värdegrunder, 

 relationer, självuppfattning och känslor) 

 

 

 

Figur 1. Modell av hur den synliga och osynliga delen hos kultur kan illustreras 

(Lahdenperä, 2004, s. 14) 

 

När man förklarar begreppet kultur gör man det enligt Banks (2010, s. 8) vanligtvis 

genom artefakter, materiella element och verktyg. Däremot är det hur medlemmarna 

i gruppen tolkar, använder och uppfattar dessa saker som är kärnan i en kultur:  

 

Most social scientists today view culture as consisting primarily of the 

symbolic, ideational, and intangible aspects of human societies. The 

essence of a culture is not its artifacts, tools, or other tangible cultural 

elements but how the members of the group interpret, use, and 

perceive them. It is the values, symbols, interpretations, and 

perspectives that distinguish one people from another. (Banks, 2010, 

s. 8) 
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Enligt Banks (2010, s. 34) består kultur, såsom också Lahdenperä förklarar det, av 

synliga och osynliga aspekter. Mycket av vad som är kultur är så bekant för oss att vi 

tar det för givet. 

 

Lahdenperäs beskrivning av synliga och osynliga aspekter av en kultur kopplas ofta 

till begrepp såsom ”medveten” och ”omedveten”, vilka Doyé nämner. Enligt Doyé 

(1999, s. 19) är kultur något som en viss grupp människor har gemensamt, vilket 

inkluderar ideal, värderingar, antaganden om livet samt aktiviteter som medvetet 

eller omedvetet accepteras som rätt av gruppen i fråga: 

 

 Culture refers to widely shared ideals, values, formation and uses of 

 categories, assumptions about life, and goal-directed activities that 

 become unconsciously or subconsciously accepted as ”right” 

 and ”correct” by people who identify themselves as members of  a 

 society (Doyé, 1999, s. 19). 

 

Lundberg nämnde att kulturen har stor betydelse för människors känsla av att höra 

samman med andra och Doyé nämnde att kultur är något som en viss grupp 

människor har gemensamt. Även Thavenius (1999, refererad av Larzén, 2005, s. 25) 

nämner att kulturbegreppet kan ses genom vad som förenar individer och vad som 

skiljer dem åt. Larzén menar att kultur ofta är den kraft som förenar människor. Men 

lika viktigt är det att förklara vad som skiljer kulturerna åt. Detta synsätt är viktigt 

inom den här studien.  

 

2.2 Interkulturell kompetens som mål för språkundervisningen 
 
Tidigare nämndes att det globala samhället gör att människor med olika språk och 

kulturer möts och att kunskap i interkulturell kompetens därför är viktig. Salo-Lee 

(2007, s. 74) menar att alla behöver interkulturell kompetens även om man aldrig har 

rest utomlands. Detta eftersom den kulturella diversiteten även har ökat i Finland och 

mötet med människor med olika språkliga och kulturella bakgrunder även sker inom 

landets gränser. Finland blir, liksom många andra länder, mer mångkulturellt. 

(Undervisnings- och kulturministeriet, 2016, s. 10.) 
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Ordet ”interkultur” kommer från ”inter” som betyder växelverkan och ”kultur” som 

står för något kulturellt. Detta betyder alltså att interkultur är ett möte mellan två 

eller flera olika kulturer. Ett sätt att förstå vad det betyder att ha interkulturell 

kompetens är genom Byrams modell (figur 2). Han (2002, s. 11–13, 2003, s. 62) 

beskriver interkulturell kompetens i form av fem savoirs (kompetenser). 

Komponenten kunskap innebär t.ex. insikt i interaktionsprocesser, hur sociala 

grupper och identiteter fungerar samt kunskaper om andra människor och kulturer. 

Komponenten attityd innebär att man har en positivt nyfiken och öppen inställning 

till den främmande kulturen samt förståelse för att människor kan uppfatta världen på 

olika sätt. Komponenten färdighet består dels av färdighet att jämföra, tolka och 

relatera den främmande kulturen till sin egna, dels av färdighet att utforska, söka upp 

kunskap och integrera den nya kunskapen med vad man vet från förut. Slutligen 

nämns kritisk medvetenhet, vilken innebär förmåga att kritiskt utvärdera de egna 

kulturella värderingarna och andra kulturers värderingar. Byram anser att för att 

eleverna ska bli framgångsrika kommunikatörer på målspråket bör läraren undervisa 

i interkulturell kompetens och ta i beaktande dessa fem komponenter. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Byrams (2003, s. 62) fem savoirs (komponenter) som utgör interkulturell 

kompetens 

 

Utgående från Byrams kunskapskomponent förekommer det i The Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR, 2001, s. 102) en 

kategoriindelning av sociokulturell kunskap utifrån ett språkundervisningsperspektiv. 

Vilka kunskaper är bra att veta om ett samhälle och kulturen i samhället? CEFR är 

uppgjord av Council of Europe och redogör för de gemensamma grunderna för 

språkundervisning i Europa. Man är noga med att påpeka att dokumentet inte är 

Interkulturell kompetens 
Interkulturell 
kunskap 

Interkulturell färdighet Interkulturell attityd 

Interkulturell 
medvetenhet 
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någon läroplan, något som måste följas, utan syftet är att ge en beskrivning av vad 

språkstuderande bör lära sig för att kunna använda ett språk samt vilka kunskaper 

och färdigheter de måste utveckla för att kommunicera på ett effektivt sätt. Även de 

kulturella sammanhang språket möter beskrivs i CEFR, liksom olika kunskapsnivåer 

som gör det möjligt för elever att mäta framstegen i sin lärandeprocess.  

It describes in a comprehensive way what language learners have to 

learn to do in order to use a language for communication and what 

knowledge and skills they have to develop so as to be able to act 

effectively. The description also covers the cultural context in which 

language is set. The Framework also defines levels of proficiency 

which allow learners’ progress to be measured at each stage of 

learning and on a life-long basis. (CEFR, 2001, s. 1.) 

I CEFR beskrivs den sociokulturella kunskapen som ett mångfasetterat begrepp och 

ett begrepp som består av flera aspekter. Lahdenperä nämner osynliga aspekter av en 

kultur och Doyé nämner den omedvetna nivån. I CEFR nämns också den här 

aspekten av kultur i det fall att eleven ska få kunskap om de aspekter som kanske är 

”svårare” att uppfatta, såsom gästfrihet och kroppsspråk. Detta eftersom eleven 

kanske inte tidigare har erfarenheter inom området. (CEFR, 2001, s. 102.) I CEFR 

förklaras begreppet sociokulturell kunskap i form av sju olika kategorier.  

Den första kategorin i CEFR är vardagsliv, vilket inkluderar mat och dryck, samt 

tider när man äter, bordsetikett, allmänna helgdagar och arbetstider. Även 

fritidsaktiviteter såsom hobbyer, sport, medier och läsvanor hör till den första 

kategorin. Den andra kategorin, levnadsvanor, inkluderar levnadsstandard sett till 

regionala, klass och etniska förhållanden samt bostadstillgång och 

hälsoarrangemang.  

 

Den tredje kategorin i CEFR benämns interpersonella relationer. Till kategorin hör 

bl.a. familjestruktur och samhällets klasstruktur samt relationer mellan olika klasser, 

kön, familjemedlemmar och generationer. Dessutom hör relationen mellan 

allmänheten och t.ex. polisen eller tjänstemän till denna kategori. 
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Den fjärde kategorin innefattar värderingar, övertygelser och attityder i förhållande 

till t.ex. det sociala samhället, yrkesgrupper, förmögenhet, regionala kulturer samt 

traditioner och sociala förändringar. Även värderingar, övertygelser och attityder 

gentemot olika minoriteter, nationella identiteter, främmande nationaliteter, politik, 

konst (musik, bildkonst, litteratur, drama, populärmusik och sång) och humor hör till 

den här kategorin.    

 

Den femte kategorin behandlar kroppsspråket och innefattar t.ex. att någon pekar, 

ger en blick eller nickar. Dessutom hör ansiktsuttryck, hållning, ögonkontakt, 

kroppskontakt (t.ex. en kyss eller handskakning) och proxemik (t.ex. står nära eller är 

reserverad) till den här kategorin.  

 

Den sjätte kategorin omfattar att ge och ta emot gästfrihet och benämns sociala 

konventioner. Kategorin innefattar ”avtal” om vilka regler som förekommer gällande 

beteende, kommunikation, punktlighet, förfriskningar, klädsel, vistelsetid och 

presenter. Avslutningsvis nämns i CEFR en kategori beträffande beteende som 

förekommer inom vissa ritualer såsom bröllop, dop och fester. (CEFR, 2001, s. 88–

89, 102–103.) Kategoriseringen av kultur som nämns i CEFR har valts som 

utgångspunkt för den här studien och sammanfattats i kapitel 4.4.2. 

 

Interkulturell kompetens innebär att man har interkulturell sensitivitet. Man ska öva 

sig i att observera och iaktta skillnader som finns mellan kulturer. De normer, 

värderingar, attityder, uppfattningar och tankar som individer i olika kulturer anser 

som viktiga och rätta påverkar dem och formar deras beteende. (Kaikkonen, 1994, s. 

120-121.) Lahdenperä menar att en människa sedan hon var barn har blivit påverkad 

av sin uppväxtmiljö. Problemet är att man ofta ser sin kultur som det ”normala” och 

bättre än andra kulturer. Vid mötet med en främmande kultur kan den därför kännas 

hotande för ens egna kulturella värderingar och normer, eftersom den främmande 

kulturens beteende upplevs som dumt och oförklarligt. Den individ som möter den 

främmande kulturen kan då omedvetet använda sig av känslobaserade 

försvarsmekanismer. Interkulturell kompetens är därför en förutsättning för 

ömsesidig respekt och förståelse för andra kulturer vars syfte är att skapa tolerans, 

jämlikhet och social rättvisa (Kaikkonen, 1994, s. 120; Lahdenperä, 1995 s. 11–13; 

Lahdenperä, 2004, s. 14–15). Även Byram m.fl. (2002, s. 10) menar att det är viktigt 
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att acceptera andra kulturers beteende och värderingar och se en interaktion med 

främmande kulturer som en berikande upplevelse.  

 

Interkulturell kompetens ska överbrygga kulturella barriärer och motverka 

stereotyper och fördomar. Enligt Jensen (1995, s. 50, refererad i Larzén, 2005, s. 24) 

är stereotyper ”kategoriseringar eller uttalanden om en hel grupp människor eller ett 

fenomen som bara är giltig för en del av gruppen” (egen översättning). Petkova och 

Lehtonen (2005, s. 2 i Collins Dictionary of Sociology) väljer att beskriva en 

stereotyp som en förenklad och bristfällig generalisering av en grupp. Stereotyper 

skapas om många olika typer av grupper såsom kön, etniska grupper, kulturer, 

nationer, livsstilar och yrken och kan endera vara autostereotyper, vilket innebär 

stereotyper om ens egen kultur, eller heterostereotyper, vilket innebär stereotyper om 

en främmande kultur. (Larzén, 2005, s. 24.) 

 

Petkova och Lehtonen (2005, s. 8) menar att stereotyper varken är bra eller dåliga. 

Stereotyper är något som människan alltid har. De hjälper till att organisera 

omvärlden i form av mentala strukturer och enligt Larzén (2005, s. 22, 101) kopplas 

de ofta ihop med den kognitiva aspekten av attityder. Den kognitiva aspekten av 

attityder relaterar till kvantitativ kunskap och fokuserar således på intellektet hos 

människan. Inom undervisningssituationen kan läraren t.ex. presentera fakta om 

kulturen och eleven inhämtar, bevarar och överför informationen till användbar 

kunskap om främmande kulturer. Däremot kan stereotyper vara skadliga om de 

påverkar interaktionen med samtalsparterna på ett dåligt sätt eller om negativa 

fördomar om andra grupper skapas. Fördomar kopplas emellertid ihop med den 

affektiva aspekten av attityder. För att en individ ska ha fördomar om andra 

människor eller kulturer förvandlas enligt Björklund (2008, s. 88) attityderna till 

diskriminationer i form av t.ex. undvikande eller verbala kränkningar. Den affektiva 

aspekten av attityder tar inte bara i beaktande elevens intellekt utan också hans eller 

hennes känslor (Larzén, 2005, s. 101). Kaikkonen (1994, s. 86–90) menar att det kan 

vara svårt att förändra de stereotyper man har. Därför är målet med interkulturell 

undervisning enligt Kaikkonen (1994, s. 86–90) inte att röja undan stereotyper. 

Interkulturell undervisning ska istället hjälpa att bekräfta att man har stereotyper och 

sedan diskutera stereotypernas roll i hur vi kommunicerar med andra.  
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Enligt Lorenz och Bergstedt (2006, s. 121) innebär interkulturell kompetens också 

”förmågan att effektivt kommunicera i interkulturella situationer och att kunna 

förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter”, vilket även nämndes tidigare av 

t.ex. Byram och i CEFR. Så länge man kommunicerar om kulturella aspekter såsom 

mat, dryck och kläder fungerar interaktionen bra, men så fort kommunikationen rör 

sig kring djupare kulturella strukturer såsom värderingar och övertygelser tenderar 

den att bli svårare och spänningar kan uppstå. (Räsänen, 2007, s. 19.) Salo-Lee 

(2007, s. 74) hävdar att mångkulturella och interkulturella interaktioner i bästa fall 

ger möjlighet till en öppen dialog men påpekar att avsaknaden av interkulturell 

kompetens kan leda till missförstånd och att relationen mellan samtalsparterna 

förstörs. Även Kaikkonen (2004, s. 25–27) menar att interkulturell kompetens är 

viktig för kommunikationen mellan två parter. Detta eftersom det är viktigt att förstå 

att människor med olika kulturella bakgrunder uttrycker sig på olika sätt både genom 

verbala och icke verbala signaler. Liknande argument nämner Byram, Gribkova och 

Starkey (2002, s. 9–13) som menar att målet med interkulturell kompetens är att 

förbereda eleverna för interaktion med människor från andra kulturer.  

 

Hur ska man då få interkulturell kompetens? Enligt Lahdenperä (1995, s. 11–13) 

innefattar interkulturell pedagogik interkulturellt lärande, kommunikation och 

undervisning, mångkulturell skolutveckling samt interkulturell pedagogisk forskning. 

Interkulturell pedagogik innebär ett förhållningssätt inom undervisning. Detta 

betyder att det inte är ett separat ämne utan ska systematiskt integreras inom andra 

ämnen. Även Lorenz (2013, s. 58) påpekar att interkulturell pedagogik inte är någon 

officiell pedagogik, utan en inriktning. Björklund (2008, s. 87) menar att för stärka 

elevernas sociokulturella kunskap och interkulturella medvetenhet samt lära eleverna 

att visa respekt för andra kan inte en liten dos ges ibland. Undervisning bör hela tiden 

innefatta interkulturella perspektiv och interkulturell kompetens måste lyftas fram.  

 

Enligt Kramsch (1993, s. 223, 236–239) kan sensibiliteten övas upp vid 

interkulturella möten genom att man intar en tredje position, varifrån de olika 

kulturerna kan betraktas och värderas jämlikt. Kulturmöten sker enligt Kramsch i ett 

mellanrum mellan ens egen och den främmande kulturen. Detta för att man ska få 

den nödvändiga distansen och objektivt betrakta andra kulturer och samtidigt även 

öka sin medvetenhet om den egna kulturen. Inspirerad av Kramsch föreslår Forsman 
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en lite förändrad modell. Forsman (2006, s. 80) poängterar också att man kan 

distansera sig från kulturen. Däremot föreslår hon att distanseringen utförs med hjälp 

av olika typer av aktiviteter. Distanseringen blir således ett verktyg som hjälper 

eleverna att klara av att se på sin egen kultur (C1) med nya ögon innan man ser på 

andra kulturer (C2). Forsman anser att genom att diskutera i samband med olika 

aktiviteter kan eleverna få insikt i hur kultur formar människor. Därtill menar hon att 

genom att ta avstånd från sin egen kultur när eleverna betraktar den främmande 

kulturen kan redskapet stöda eleverna i att analysera den främmande kulturen utan 

negativa attityder.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Forsmans (2006, s. 80) modell för hur man kan inta en tredje position för att 

distansera sig från det förgivettagna i den egna kulturen. 

 

Interkulturell kompetens borde enligt ovanstående argument ingå i undervisningen i 

skolan. Elomaa (2009, s. 31, 109–110) nämner kopplingen mellan interkulturell 

kompetens och lärobok som något viktigt. Läroboken har en central roll i 

undervisningen av interkulturella principer, eftersom den har makten att kunna 

påverka elevernas attityder till främmande kulturer. I kapitel 3 diskuteras lärobokens 

roll som undervisningsmaterial. 

 

2.3 Kultur i språkundervisningen 

Engelska talas av ungefär 1,75 miljarder människor, vilket är nästan var fjärde 

individ. År 2020 förväntas siffran vara uppe i 2 miljarder användare eller studerande 

av det engelska språket (British Council, 2013.) Engelska är inte det största språket 

sett till antalet människor som använder engelska som förstaspråk (L1), utan till den 

totala andelen människor som talar engelska som ett andraspråk (L2) eller som ett 

främmande språk. Skulle man endast se till antalet L1-användare skulle 
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mandarinkinesiska (ca 1,2 miljarder) vara det största språket följt av spanska (ca 399 

miljoner) och engelska (335 miljoner). (Baker, 2015, s. 5; Björklund, 2008, s. 24, 

Ethnologue Languages of the world; Svartvik, 2005, s. 2–3.) Det som gör det 

engelska språket så speciellt jämfört med andra språk är ambitionen hos människorna 

att lära sig språket. I de länder där engelskan inte är ett L1- eller L2-språk är viljan 

att lära sig språket stort. (Svartvik, 2001, s. 9.) Engelska är det språk som människor 

med olika språkkunskaper använder sig av för att göra sig förstådd i olika 

kommunikationssituationer. Engelska språket har alltså blivit ett lingua franca, ett 

språk genom vilket man möter nya kulturer. (Jenkins, 2007, s. 200–201.) Hur 

interkulturell kompetens stöds i engelska läromedel blir därför intressant. 

Kultur ska inte ses som en separat del av språkundervisning utan språk och kultur ska 

undervisas tillsammans (Kaikkonen, 1994, s. 70; Kramsch, 1993, s. 1, 8). Däremot 

menar Elomaa (2004, s. 108) att på grund av den tid det tar att undervisa i t.ex. 

grammatik kan lärare känna tidsbrist i att öva och utveckla kulturella färdigheter. 

Byram och Morgan m.fl. (1994, s. 11) anser dock att för att förstå språket till fullo 

behövs en förståelse för dess kulturella sammanhang. Detta för att eleverna inte ska 

få den uppfattningen att det främmande språket kan användas på samma sätt i sociala 

situationer som det egna språket. 

Även Gagnestam nämner integrering av kultur i språkundervisning som något väl 

känt inom språkforskning. Däremot visar studier att många språklärare tror att 

undervisning i ett främmande språk ger en garanti för kulturell förståelse. Som 

utgångspunkt för detta problem gjorde Gagnestam en nationell studie år 2003 för att 

ta reda på hurdan roll och betydelse kultur har i engelskundervisningen i gymnasiet. I 

undersökningen deltog 20 studerande som utbildade sig till gymnasielärare i 

engelska. De flesta av lärarstudenterna svarade att kultur har en plats i 

språkundervisning. Däremot var det inte många av respondenterna som ansåg att 

kultur ska integreras för att skapa förståelse för skillnader mellan olika kulturer 

gällande t.ex. beteende och uttryck. Enligt respondenterna hör det traditionen till att 

integrera kultur i språkundervisning, skapa variation i undervisningsinnehållet, skapa 

intresse för språket eller för att få eleverna att läsa litteratur. (Gagnestam, 2003, s. 

116, 155–157; Gagnestam, 2006, s. 116–118.)      
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Respondenterna i Gagnestams studie fick även fundera kring vad som menas med 

kultur och vilka kulturer som bör behandlas. Kultur var enligt en respondent kulturell 

kultur (opera, litteratur, film, konst o.s.v.), medan 11 svarade att kultur är levnadssätt 

eller vardagsliv (förhållningssätt mellan individer, klimat, kläder, arbetsliv, seder, 

traditioner o.s.v.). Tre respondenter svarade att kultur innebär ett tankesätt (politiskt 

system, sociala rättigheter, samhällsklasser, religiösa föreställningar o.s.v.) och fem 

respondenter ansåg att kultur är något som genomsyrar allt. Vissa respondenter ansåg 

att det finns flera olika nationella kulturer, medan andra ansåg att de länder där 

engelska används är de länder vars kulturer bör behandlas. De enda länder som 

respondenterna nämnde var dock Storbritannien (vissa nämnde England), USA (vissa 

nämnde Amerika) och Australien.        

                

Larzén (s. 102–106, 140) gjorde en liknande undersökning där 13 finlandssvenska 

lärare i engelska deltog. Även dessa respondenter ansåg att undervisning av kultur är 

viktigt inom språkundervisningen, men problemet var att de kände sig osäkra 

gällande hur de skulle lära ut kultur. Respondenterna i Larzéns undersökning ansåg 

att kultur är ett brett område men realia, musik, konst, litteratur, traditioner och 

livsstil var några exempel på vad respondenterna undervisade gällande kultur. Larzén 

sammanfattar att undervisning i kultur enligt respondenterna innebär att lära ut 

kunskap om kultur till eleverna. Däremot saknades attitydaspekten. Detta 

diskuterades även av Gagnestam. Språkundervisning borde istället för att fokusera på 

ren faktainformation, fokusera på dagens förändrade kulturbegrepp och i 

klassrummet behöver man diskutera attityder, värderingar och tankesätt. Forsmans 

(2005, 188; 2014, s. 507) studie från år 2004 där finlandssvenska elever i åldern 14–

15 deltog visade att elevernas kulturella kunskaper ofta verkade ytliga och 

stereotypiska. Som exempel nämner Forsman att många av respondenterna verkade 

sakna kunskap om Storbritannien som ett mångkulturellt samhälle och därför gav 

respondenterna en stereotyp bild av det brittiska samhället. Utgående från resultatet 

borde undervisning fokusera mer på kognitiva och affektiva aspekter, vilket stöder 

Gagnestams och Larzéns argument om en mer attitydfokuserad undervisning.  

         

Gagnestam (2003 s. 235–236) nämner också att engelskundervisning inte endast ska 

behandla kultur som relaterar till USA och Storbritannien, eftersom det engelska 
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språket används av människor med olika kulturella bakgrunder. Engelska språket 

borde ses som ett lingua franca, ett kommunikationsspråk och undervisning i 

engelska bör ses som ett ypperligt tillfälle att undervisa interkulturell 

kommunikation. Detta diskuteras också av Forsman (2006, s. 42). Genom engelskan 

som ett lingua franca möter man olika kulturer och inte bara den brittiska eller den 

amerikanska kulturen. Av den anledningen anser Forsman att integrering av 

interkulturell pedagogik i engelska som främmande språk passar väl eftersom man 

kan lära sig respektera kulturer överlag. Därtill menar Forsman att eftersom engelska 

införs tidigt som ett ämne i den finländska skolan och studeras på alla nivåer inom 

skolutbildningen ses en fördel i att integrera av interkulturell pedagogik i 

engelskundervisning. Dessutom kan många elever engelska väl genom den 

internationella användningen av språket och på grund av medierna. Detta resulterar i 

att engelska ofta är det språk som elever kan bäst i jämförelse med andra eventuella 

främmande språk och de kan därför diskutera relevanta ämnen på en högre nivå. 

 

2.4  Kultur i läroplanen 
 

Detta kapitel presenterar kulturella aspekter som nämns i fyra olika finlandssvenska 

läroplaner. Den första läroplanen är Grunderna för grundskolans läroplan från år 

1985 (hädanefter Ggl 1985) och den andra läroplanen är Grunderna för 

grundskolans läroplan från år 1994 (hädanefter Ggl 1994). Den tredje läroplanen 

heter Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och är från år 

2004 (benämns i fortsättningen Glgu 2004) och den sista läroplanenen är Grunderna 

för läroplanen för den grundläggande utbildningen från år 2014 (hädanefter Glgu 

2014). Denna läroplan togs i bruk i skolorna senast hösten 2016. I Finland utgör 

läroplanen en förordning som skolor följer. Av den orsaken är det av intresse att 

presentera de kulturella aspekter som finns representerade i dem och senare i studien 

diskutera hur de relateras till de kulturella aspekter som hittas i läroböckerna 

gällande den här studien.  

 

Enligt allmänna riktlinjer som nämns i Ggl 1985 ska eleverna i årskurs 5–9 i 

främmandespråksundervisningen lära sig att kommunicera och knyta band med 

människor från andra länder. Eleverna ska också få ”kännedom om 
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levnadsförhållanden, sedvänjor och kultur hos de folk som talar engelska (främst i 

Storbritannien, Nordamerika och Australien)”. (Grunderna för grundskolans 

läroplan, 1985, s. 99). De kulturaspekter som lyfts fram att eleverna ska förstå och 

kunna använda i olika språksituationer är:  

 

• Människan och hennes närmaste omgivning (det egna jaget, familj, släkt, 

vänner, andra personer, boende, dagliga rutiner, kost, måltider, hälsa, 

sjukdom, hygien, tankesätt, känsloliv)  

• Natur, folk och individer (andra länder och folk, Finland och finländarna, 

landsbygd och stad, målspråkets länder och folk) 

• Existens och aktivitet (trafik, resor, massmedia, skola, arbete, fritid, ärenden) 

• Social växelverkan (gratulera, beklaga, acceptera och avböja inbjudningar, 

bjuda på mat och dryck, inleda ett samtal, hälsa, tilltala)  

(Grunderna för grundskolans läroplan, 1985, s. 101–103.) 

 

I Ggl 1994 framhålls det att kulturen, d.v.s. samhället individen lever i, bygger upp 

hans eller hennes självbild. Faktorer som påverkar kan vara språket, religionen, 

konst, natur eller traditioner. I läroplanen nämns också den interkulturella värld vi 

lever i och att skolor blir allt mer mångkulturella. Eleverna ska därför vara tolk för 

sin egen kultur och växelverka med tolerans, ömsesidighet och öppenhet gentemot 

elever som har en annan kulturell eller språklig bakgrund. Ett temaområde som ska 

integreras i olika ämnen och framför allt inom undervisning i främmandespråk är 

”fostran till internationalism”. Eleverna ska känna till andra kulturer och godkänna 

och förstå att människor är olika. Eleverna ska också lära sig att växelverka med 

andra människor. (Grunderna för grundskolans läroplan, 1994, s. 13–14, 32–33.) 

 

Allmänna mål som tas upp gällande kultur i främmandespråksundervisning för 

årskurs 1–9 är att eleverna ska få ”kunskaper om länder, folk och kulturer på 

språkområdet i fråga och intar en fördomsfri attityd till företrädarna för dem” samt 

”känner till de kommunikationsstrategier som kännetecknar målspråket och dess 

kultur”. (Grunderna för grundskolans läroplan, 1994, s. 69.) Intresset för främmande 

kulturer ska också väckas och stärkas. Målen för elever i lågstadiet är att de ska ha 

fått ”basfakta om länderna, folken och kulturerna i språkområdet” (Grunderna för 
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grundskolans läroplan, 1994, s. 70). Dessutom ska de känna till 

”kommunikationsstrategier som är specifika för målspråket och dess kultur” och 

”klara sig muntligt i vardagliga situationer” (Grunderna för grundskolans läroplan, 

1994, s. 70). 

 

Enligt Glgu 2004 innebär studier inom främmande språk att elevernas interkulturella 

förmåga utvecklas. I läroplanen står det inte mycket om vad eleverna ska lära sig om 

andra kulturer, varken innehåll eller mål. Elever ska dock på årskurs 3–6 ” inse att 

språk och kulturer är olika men ändå likvärdiga” (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 

139). Inom ramen för mål som läroplanen lagt upp för elever i årskurs 3–6 ingår att 

eleverna ska ”lära sig om den främmande kulturen och preliminärt bekanta sig med 

likheterna och skillnaderna mellan den finska kulturen och den främmande kulturen” 

Dessutom ska eleven lära sig att ”i alldagliga situationer kommunicera med infödda 

talare på ett sätt som är naturligt i den främmande kulturen”. (Utbildningsstyrelsen, 

2004, s. 139). Innehållsmässigt ska eleverna i årskurs 3–6 få baskunskaper om den 

främmande kulturen. Kulturaspekter som ska tas upp är: 

 

• Närmiljön och bekanta personer, saker och aktiviteter som i väsentlig grad 

hör till den, 

            såsom  

• Skola, skolkamrater och lärare 

• Livet på landet och i staden 

• Fritidsaktiviteter som hör till elevens ålder 

• Att uträtta ärenden i olika situationer 

• Baskunskaper om sin egen kultur och den främmande kulturen, beroende på 

språket, eventuellt också om den främmande kulturen i Finland 

(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 139–140) 

 

Enligt Larzén (2005, s. 69–71) är målen i främmandespråksundervisning vaga med 

tanke på kultur. Larzén nämner att många frågor dyker upp vid tolkningen av målen. 

Vad avses med ”kultur” och ”den främmande kulturen”? Larzén lyfter också fram att 

det engelska språket kan ses som ett lingua franca, ett kommunikationsspråk. Men 

vilken främmande kultur syftar läroplansmålen på att hör ihop med engelskan som 
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ett lingua franca? Målen i främmandespråksundervisningen är enligt Larzén mer 

anpassade för den sociokulturella bakgrunden i länder såsom Storbritannien och 

USA där engelska talas som ett förstaspråk. Detta istället för att främja elevernas 

interkulturella kommunikativa kompetens överlag så att man kan interagera med 

andra människor oavsett deras kulturella bakgrund. Vidare menar Larzén att 

läroplanen presenterar mål som stöder kulturell kunskap och kulturella färdigheter. 

Däremot är det svårt att hitta stöd för affektiva och attitydaspekter, vilket 

diskuterades i kapitel 2.3 som något språkundervisning borde fokusera på. Även 

Björklund (2008, s. 40) påpekar att det är svårt att hitta stöd för hur den affektiva 

aspekten kan bearbetas.  

 

Ett temaområde som ska integreras i olika ämnen som en del av fostran och 

undervisning är ”Kulturell identitet och internationalism” (Utbildningsstyrelsen, 

2004, s. 37). Eleverna ska få lära sig om ”den egna kulturen, hembygdens kultur, det 

finska, det nordiska och det europeiska” samt om ”andra kulturer och kulturell 

mångfald av kulturer som finns i Europa och resten av världen” 

(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 37). Dessutom ska eleverna få kunskap om seder och 

bruk, samt fostras i att utveckla sin förmåga att växelverka mellan olika kulturer och 

få stöd och kunskap i att fungera i ett mångkulturellt samhälle och i internationellt 

samarbete. (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 37.) 

 

I Glgu 2014 presenteras värdegrunder för den grundläggande utbildningen varav 

”Kulturell mångfald är en rikedom” är en (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 14). 

Läroplanen redogör även för det finländska kulturarvet som ständigt influeras av 

andra kulturer som något viktigt och som något som bör uppskattas. Kulturell 

identitet är av stort värde, liksom nyfikenhet i att utforska andra kulturer. I 

läroplanen står det även att eleven ska ”stärka uppskattningen av kreativitet och 

kulturell mångfald, främja kulturell och interkulturell kommunikation och på så sätt 

lägga grund för en kulturellt hållbar utveckling” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 14). 

Eleverna ska ”handledas att lära sig att se saker utifrån andra människors 

livssituationer och förhållanden” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 14) och på så sätt 

öva sin interkulturella kompetens. Därtill ska de respektera andra och se ”kulturell 

och språklig mångfald och olika åskådningar som en positiv resurs” 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 19). Gällande interkulturell kommunikation och 
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interkulturell kompetens ska eleverna ”öva sig i att kommunicera på olika sätt och i 

olika miljöer också genom att uppmuntra till fortsatt interaktion oberoende av avbrott 

och pauser” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 248). Dessutom ska de få kunskaper i att 

”använda de vanligaste artiga hälsnings- och tilltalsfraserna samt artigt framföra till 

exempel önskemål, invitationer, förslag och ursäkter och besvara sådana” 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 251).  

 

Läroämnets uppdrag är att ”väcka elevernas intresse för den språkliga och kulturella 

mångfalden i skolan och den omgivande världen och uppmuntra dem att 

kommunicera i autentiska miljöer. Eleverna ska lära sig värdesätta andra språk, 

människorna som talar dem och olika kulturer.” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 246.) 

Innehållsmässigt ska eleverna vägledas till att bekanta sig med den kulturella 

mångfalden i världen och förstå engelskans utbredning i världen, samt fördomsfritt 

bemöta andra kulturer när det t.ex. gäller kulturella vanor. Dessutom ska eleverna 

”upptäcka hur ord lånas från ett språk till ett annat” och kunna berätta om sin familj 

och sina vänner samt ”skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i 

engelskspråkiga miljöer”. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 248.) 

 

Nedan presenteras en sammanställd tabell (tabell 1) för de mål som läroplanerna 

presenterar. Tabellen utgår från den kulturkategorisering som nämns i CEFR. Därtill 

redogörs för hur läroplanerna förhåller sig till integrering av interkulturell kompetens 

i skolverksamheten. 

 

Tabell 1. Förekomst av kulturella aspekter i läroplanerna från år 1985, 1994, 2004 

och 2014 
 Ggl 1985 Ggl 1994 Glgu 2004 Glgu 2014 

 
Vardagsliv  Sedvänjor: kost, 

måltid, dagliga 
rutiner, skola, fritid, 
arbete, media, resor, 
trafik 

 Skola, fritids- 
aktiviteter 

Skola, 
fritidsintressen, 
fritidssysslor, livet 
i engelskspråkiga 
miljöer 

Levnadsvanor  Kännedom om 
levnadsförhållanden, 
hälsa, boende, 
hygien, landsbygd, 
stad 

 Hem, familje-
medlemmar, 
landsbygd, stad  

Familj, vänner 
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Vid en jämförelse mellan de olika läroplanerna var Ggl 1985 mycket mer detaljerad 

än läroplanerna från 1994 och 2004 när det gällde vilka kulturaspekter som togs upp. 

Vid en jämförelse med kategorisering av kultur i CEFR är det bara ”kroppsspråket” 

som inte nämns i Ggl 1985. Ggl 1994 presenterar endast kultur som kan relateras till 

kategorin ”värderingar, övertygelser och attityder” och ”interpersonella relationer”. 

Glgu 2004 blir igen lite mer detaljerad men inget nämns om kategorierna 

”kroppsspråk”, ”sociala konventioner”, och ”riter”. I Glgu 2014 värdesätts den 

kulturella och interkulturella kompetensen mycket mera än i de tidigare läroplanerna.  

 

En annan skillnad är att innehållet i Glgu 2014 inte är lika detaljerat som i läroplanen 

från år 1985 och även 2004. Glgu 2014 beskriver mera den helhet inom varje område 

eleverna ska lära sig på en abstrakt nivå. Istället för att skriva att eleverna ska lära sig 

att ”gratulera, beklaga, acceptera och avböja inbjudningar, konventioner kring bjuda 

på mat och dryck vid olika tillfällen” som det står i läroplanen från 1985, skrivs det 

istället i läroplanen 2014 att eleverna ska ”öva sig i sociala situationer”.  

Interpersonella 
relationer 

Kommunicera och 
knyta band med 
människor från andra 
länder, inleda ett 
samtal 

Växelverka med 
andra människor 

Skolkamrater, 
lärare, uträtta 
olika ärenden 

Öva sig i sociala 
situationer, 
strategier för att 
hålla igång och 
utveckla ett samtal 

Värderingar, 
övertygelser 
och attityder 

Tankesätt och 
känsloliv 

Tolerans och 
öppenhet för 
olika kultur-
bakgrunder, 
synsätt och 
språk 

Sätta värde på 
livsformerna i 
andra kulturer. 
Skolan ska 
också främja 
tolerans och 
förståelse för 
andra människor 
och kulturer. 

Värdesätta andra 
språk, människorna 
som talar dem och 
olika kulturer. 
Fördomsfritt 
bemöta andra 
kulturer när det 
t.ex. gäller till 
kulturella vanor 

Kroppsspråk     
Sociala 
konventioner  

Gratulera, beklaga, 
acceptera och avböja 
inbjudningar, bjuda 
på mat och dryck 

Strategier för 
kommunikation 

 Öva sig i sociala 
situationer 

Riter Sedvänjor    
Länder/ 
områden 

Storbritannien, 
Nordamerika, 
Australien, Finland 

  Engelskspråkiga 
miljöer 

Interkultur  Strategier för 
kommunikation. 
Inta en 
fördomsfri 
gentemot andra 
folk, länder och 
kulturer 

Utveckla sin 
förmåga att 
växelverka 
mellan olika 
kulturer 

Nämns: 
interkulturell 
kommunikation, 
interkulturell 
kompetens och se 
saker utifrån andras 
livssituationer och 
förhållanden 
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Slutligen ses även en skillnad i att Glgu 2014 betonar hurdan lärandemiljön ska vara, 

vilket inte görs lika tydligt i de tidigare läroplanerna. Eleverna kan med hjälp av lek, 

sång, spel och drama bearbeta attityder, vilket övar interkulturell kompetens 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 249). Engelskundervisningens upplägg enligt Ggl 

1985 (Grunderna för grundskolans läroplan, 1985, s. 106) är att ”vid sidan av 

lärarledd undervisning används elevcentrerade arbetsformer såsom par- och 

grupparbete, stationsundervisning och projektarbete i liten skala”, medan eleverna 

enligt läroplanen från 2004 ska lära sig språket genom diskussioner parvis och i 

smågrupper samt genom användning av läroböcker och ordböcker. För elever som 

börjar lära sig ett främmande språk på årskurs 1 eller 2 är ett centralt innehåll sånger, 

ramsor och lekar. (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 138, 140.) 

 

Målen i läroplanen översätts till strukturerat textmaterial, övningsuppgifter, 

arbetsmetoder och ibland även till provmaterial (Davcheva & Sercu, 2005 s. 90).  

Läromedelsförfattarna har ett stort ansvar gällande uppgiften att avgöra hur olika 

kulturer och vilka kulturaspekter som ska förmedlas i läromedlen och vilken bild de 

vill att eleverna ska få av sin egen och andras kulturer. Dessutom har lärarna en 

viktig roll när de väljer undervisningsmaterial och arbetssätt som används i klassen. 

Av den orsaken är det av intresse att diskutera den roll läroböckerna har i 

klassrummet, i vilken utsträckning de används och hur kultur presenteras.   
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3 Läroboken och undervisning i främmande språk  
 

Läroböcker fungerar i många ämnen som utgångspunkt för undervisning i ett ämne. 

Språkundervisningen utgör inget undantag (Davcheva & Sercu, 2005 s. 90; Elomaa, 

2009, s. 31, 109; Karjala, 2003, s. 50; Luukka, 2008, s. 64–65).  Davcheva och Sercu 

anser att detta säkerligen gäller undervisning i de lägre klasserna där läroboken ger 

struktur i elevernas grammatiska och lexikala utveckling. Enligt Wikman (2004, s. 

80) är läroböckers primära syfte att framhäva lärande. Läroböckerna ska vara en 

modell för lärande, men Wikman anser att läroböckerna ibland kan få en för stor 

betydelse för vad som anses vara väsentligt för eleverna att lära sig.  

I detta kapitel redogörs för lärobokens roll som undervisningsmaterial i relation till 

tidigare studier. Därefter diskuteras orsaker till att läroboken är ett så attraktivt val av 

undervisningsmaterial samt den pedagogiska textens och bildens betydelse i 

läroböcker. 

 

3.1 Lärobokens roll som undervisningsmaterial  
 

Eftersom användningen av läroboken diskuteras mycket görs även undersökningar 

kring ämnet. Luukka, Pöyhönen, Huhta, Taalas, Tarnanen och Keränen (2008, s. 94–

95) undersökte användningen av läroböcker under skoltid och på fritiden. I 

undersökningen deltog 324 lärare som undervisar i främmande språk i Finland. 

Resultatet visade att 98 % av lärarna valde att ofta använda läroböcker i sin 

undervisning och 95 % svarade även att de använder en tillhörande övningsbok. Mer 

än hälften av lärarna (53 %) svarade att de sällan använder skönlitteratur eller andra 

typer av texter, medan 28 % av lärarna svarade att de aldrig använder skönlitteratur 

eller andra texttyper förutom läroboken.  

 

En liknande rapport gjordes av Skolverket i Sverige år 2002. Rapporten hette 

Engelska i åtta europeiska länder och visade att 94 % av lärarna som deltog i 

undersökningen använde sig ”mycket ofta” eller ”ofta” av läroböcker. Detsamma 

gällde för 80 % av eleverna. Även i rapporten Läromedlens roll i undervisningen 

från år 2006 som också gjordes av Skolverket i Sverige visar att fastän användningen 

av läroboken verkade minska i årskurs nio jämfört med årskurs fem, valde tre av fyra 
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lärare att använda läroboken under nästan varje lektion. För många lärare verkade 

lärobok och läromedel vara synonymer. (Lundahl, 2009, s. 51.)  

Björklund (2008, s. 176–177) har forskat kring villkor för lärande i engelska som 

främmande språk. Även lärobokens roll i undervisningen diskuterades. I 

undersökningen deltog 19 lärare som undervisar engelska i årskurs 5 i Finland. 

Resultaten visade att läroboken ligger som grund vid planeringen av undervisning för 

nybörjare i engelska. De flesta lärare i studien verkade nästan uteslutande att 

använda sig av läroböcker. En av respondenterna i undersökningen ansåg att 

läroboken har en tydlig struktur eftersom den ger ett förslag på hur och i vilken 

ordning stoff kan tas upp. Dessutom har läroboken en viss auktoritet. En annan lärare 

menade att läroboken är baserad på läroplanen, vilket borde innebära att den 

innehåller det eleverna ska lära sig. Björklund anser att detta synsätt blir 

problematiskt eftersom vissa av hennes respondenter använde sig av läroböcker som 

var publicerade på 1970- och 1980-talet, vilket betyder att de inte är baserade på 

läroplanen från år 2004. Även Wikman (2004, s. 80–82, 90) tar upp diskussionen 

kring skillnaden mellan läroplan och lärobok. Han menar att om en lärare använder 

en lärobok för ofta, kan eleverna få en bild av att läroboken som läromedel är det 

viktigaste och kanske enda sättet att lära sig. Detta bidrar till att läroboken blir en 

oavsiktlig läroplan, vilket den gjorde hos Björklunds respondent och respondenterna 

i Skolverkets studie. 

Men varför är läroboken ett så attraktivt val av läromedel? Elomaa (2009, s. 31) 

menar att läroboken anses vara konkret. Wikman (2004, s. 84–85) analyserar i sin 

avhandling möjliga faktorer som kan påverka i vilken utsträckning läroböckerna 

används i klassrummet. Enligt tidigare forskning används läroböcker mera i de lägre 

årskurserna. Wikman refererar till Gustavsson (1980), som anser att läroboken också 

är viktig i ämnen med hårdare struktur, såsom matematik, men även i engelska. 

Lärarens erfarenhet och behörighet hade också en inverkan på valet att använda sig 

av läroboken som undervisningsmaterial. Lärare med behörighet och med mer 

erfarenhet anser sig vara tryggare i sin undervisning, vilket gör att de lättare kan göra 

avstamp från läroboken, medan lärare som inte har behörighet känner sig mer 

bundna till läroboken. Slutligen inverkar eleverna och föräldrarna på i vilken mån 
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läroboken användes, eftersom läroboken kan ses som ett synligt bevis för att eleverna 

gör framsteg.  

 

Utgående från dessa faktorer som bidrar till att läroboken har en stark ställning som 

undervisningsmaterial, presenterar Wikman (2004, s. 87–89) med hjälp av Englund 

fem roller som bidrar till den styrning läroboken har. Dessa roller är: 

 

1. Kunskapsgaranterande och auktoriserande roll, vilket betyder att läroboken 

kan ses som en garanti för att läroplansmålen nås. 

2. Gemensamhetsskapande roll, som gör att undervisningen får ett 

sammanhang, en ryggrad, där läraren kan göra avstamp till andra läromedel. 

3. Underlättande roll, vilket betyder att lärare inte behöver producera läromedel 

själv och på så sätt sparar tid. Dessutom underlättar boken om en elev varit 

borta eller om han eller hon byter skola. Läroboken har ett sammanhang, 

vilket underlättar, men den kan också bli förutsägbar och sakna frihet.  

4. Disciplinerande roll, vilket bidrar till att hålla eleverna sysselsatta. 

5. Roll som modell för hur lärande går till.  

 

Wikman (2004, s. 90) har med hjälp av en skala beskrivit olika förhållningssätt 

läraren kan ha till läroboken som läromedel i klassrummet. Förhållningssättet längst 

till höger (figur 3) innebär att läroboken inte används inom undervisningen, medan ju 

längre man går på skalan mot vänster desto mer får läroboken en betydande roll som 

läromedel i klassrummet. 

 

 

Figur 4. Lärarens olika förhållningssätt till användningen av läroboken i 

klassrummet. Tillämpad från Wikman (2004, s. 90)  

Läroboken utgör 
innehållslig och 
metodmässig 
utgångspunkt för 
undervisningen. 

Läroboken 
används som 
utgångspunkt 
för övningar 

Läroboken 
används som 
referens 

Ingen 
användning av 
läroboken 
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Studierna visar att många lärare känner sig trygga med att i stor utsträckning använda 

sig av läroboken i undervisningen och forskare menar att läroboken är ett viktigt 

läromedel de närmaste åren (Elomaa, 2009, s. 32; Wikman, 2004, s. 14). De 

forskningar som diskuterades ovanför visar att majoriteten av lärarna befinner sig till 

vänster på skalan, vilket betyder att innehållet i läroböckerna i stor grad påverkar vad 

eleverna lär sig om ett ämne.  

 

3.2 Kultur i läroboken  
 

Förutom studier om användningen av läroböcker som undervisningsmaterial har 

också studier om specifikt det kulturella innehållet i läroböcker studerats. Davcheva 

och Sercu (2005, s. 91–97) har undersökt kultur i undervisningsmaterial för 

främmande språk. I forskningen deltog lärare från Sverige, Belgien, Grekland, 

Mexiko, Spanien, Bulgarien och Polen. Resultatet visade i likhet med ovanstående 

forskningar att majoriteten av lärarna valde att använda läroboken i sin undervisning. 

De lärare som mest valde att använda andra typer av undervisningsmaterial än 

läroboken var respondenterna från Mexiko (24,44 %), följt av Sverige (14,75 %), 

Belgien (8,05 %) och Polen (4,08 %). Lärarna från Spanien och Bulgarien var de 

enda som aldrig valde att använda andra undervisningsmaterial än läroböckerna. 

Respondenterna fick också svara på hur nöjda de var med det kulturella innehållet i 

de läroböcker de använde. De flesta lärare ansåg sig vara nöjda, åtminstone till en 

viss utsträckning. Resultaten visade inte någon signifikant skillnad mellan 

respondenterna. Genomsnittet hos lärarna som ansåg att det kulturella materialet 

uppfylldes mycket väl eller väl var 80,18 %, medan den resterande procentdelen 

ansåg att de inte riktigt var helt nöjda (17,37 %), eller inte alls nöjda (2,45 %) med 

det kulturella materialet.  

 

Hurdant kulturellt material borde läroböckerna innehålla? Lärarna från Sverige, 

Belgien och Mexiko värdesätter kulturellt material som är up-to-date och behandlar 

de länder som förknippas med det främmande språket. Respondenterna från Sverige 

sade även att läroböcker också bör beröra länder som inte förknippas traditionellt lika 

mycket med språket som undervisas, såsom Jamaica, Zambia, Irland och Nya 

Zeeland (för det engelska språket). Lärarna från Belgien anser att läroböcker bör 
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anstränga sig för att förändra elevernas stereotypa uppfattningar om länder som är 

associerade med den främmande kulturen. Dessutom anser respondenter från 

Sverige, Bulgarien och Mexiko att läroböckerna borde erbjuda ett varierat urval av 

texter som presenterar olika seder, traditioner, aspekter av historia, geografi, 

samhällskunskap, religion som hänvisar till kulturarvet i landet. Slutligen svarade 

lärarna i undersökningen att de även uppskattar när läroboken berör människor på 

olika nivåer i samhället, snarare än de stereotypa karaktärerna. (Davcheva & Sercu, 

2005, s. 99.) 

 

Respondenterna fick även nämna brister i det kulturella materialet i läroböckerna. En 

brist är att mängden kulturinformation är lite. Lärarna behövde ofta komplettera med 

andra typer av undervisningsmaterial såsom internet och videor. De anser även att 

den typ av kulturinformation som finns i läroböckerna är mycket begränsad samt att 

läroböckerna i engelska oftast bara fokuserar på Storbritannien. Lärarna nämner 

också att de skulle vilja se en bredare bild av samhället. Oftast fokuserar 

läroböckerna på medelklassen och turistattraktioner. Slutligen ger inte läroböckerna 

heller ett tillräckligt varierat utbud av aktiviteter eller uppgifter och det kulturella 

materialet blir också fort föråldrat. (Davcheva & Sercu, 2005, s. 100–102.) 

 

Davcheva och Sercu (2005, s. 90) sammanfattar resultaten i studien och menar att 

läroböcker ofta blir kritiserade för att vara för stela och enformiga samt inte kunna ta 

i beaktande alla elever. Läroböckerna kan kännas som att de påtvingar vissa typer av 

undervisningssätt som drar ner på kreativiteten hos lärarna och eleverna i 

undervisningssituationen. Davcheva och Sercu tar också upp ett problem gällande 

mötet med främmande kulturer om läroböckerna presenterar stereotypiska bilder 

eller texter av kulturen. Även Elomaa (2009, s. 109–110, 122) kritiserar det 

kulturella materialet som finns representerat i läroböckerna på grund av att det ofta är 

generaliserat och rör sig bara på ytan eftersom värderingar och personliga känslor 

ofta utelämnas.  

 

Studier om hur kultur presenteras i läroböcker har också blivit gjorda i Finland bland 

annat i tre magisteravhandlingar av Pohjonen (2007), Lappalainen (2011) och 

Lindström (2015). Pohjonen (2007) undersökte hur målspråksländernas kultur 

presenteras i två läroboksserier ämnade för elever i årskurs 7–9. Lappalainen (2011) 
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analyserade hur den amerikanska kulturen presenteras i fyra läroboksserier för elever 

i årskurs 7–9 samt läroböcker ämnade för gymnasiestudier, medan Lindström (2015) 

analyserade hur den brittiska kulturen presenteras i tre läroboksserier för elever i 

årskurs 3–9 samt läroböcker ämnade gymnasiestudier. Fokus i tidigare 

magisteravhandlingar har lagts på läroböcker ämnade för äldre elever än de 

läroböcker som ingår i den här studien (se t.ex. Lamponen, 2012; Lappalainen, 2011; 

Lindström, 2015; Pohjonen, 2007; Varis, 2012). Gemensamt för alla studier är att 

Storbritannien och USA utgör det länder som läroböckerna vanligen fokuserar på. 

Lindström (2015) nämner dock att Storbritannien fick extra mycket uppmärksamhet i 

den lärobok som hon studerade som var ämnad för yngre elever.  

 

Pohjonen (2007) ansåg att de läroböcker som ingick i hennes studie inte uppfyllde 

kraven om att språkundervisning ska skapa interkulturell förståelse. Hon ansåg att 

läroböckerna inte tillräckligt presenterade det dagliga livet och värderingar hos de 

människor som bor i de berörda målspråksländerna. Läroböckerna presenterade 

istället kulturer från ett ”turist-perspektiv”. Lappalainen (2011) bedömer att 

läroböckerna i hennes studie har utvecklats i jämförelse med Pohjonens läroböcker. 

Det fanns ett mångsidigt utbud av kulturella teman såsom etnisk variation, 

amerikansk migration, skola och utbildning i Lappalainens studie. Däremot 

förekommer inga större skillnader avhandlingarna emellan gällande läroböckernas 

möjlighet att skapa interkulturell förståelse. Lindström (2015) ansåg att läroböckerna 

i hennes studie frångick ”turist-perspektivet” som fanns i Pohjonens studie. Kulturen 

i Storbritannien presenterades från olika synvinklar, vilket ger eleverna möjlighet att 

bli medvetna om den variation som förekommer i det brittiska samhället. Ibland 

presenterades dock det kulturella material på ett ytligt sätt och gav inte tillräckligt 

med reflektion kring stoffet. 

 

I min kandidatavhandling (Bjon, 2015) undersökte jag hur olika kulturer 

presenterades i lärobokstexterna i On The Move (1981), Bricks 1 (1994), och Going 

Places (2013). Mycket lite information förekom om olika kulturaspekter. Den 

kategori som behandlades mest ingående var dock det vardagliga livet i form av mat, 

dryck och fritid. Alla tre läroböcker fokuserade enbart på det brittiska samhället. 

Läroböckerna nämnde många olika länder såsom USA, Frankrike, Spanien, Sverige, 

Nauru Islands och Indien men deras kulturer skildrades inte. Detta visade på en 
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begränsning hos läroböckerna då de inte erbjuder eleverna möjlighet att bekanta sig 

med andra kulturer än Storbritannien. Om en lärare väljer att helt utgå från en 

lärobok, betyder det att mötet med olika kulturer blir snävt. När läroboken väl 

nämner ett land ger det däremot möjlighet för läraren att ta avstamp från läroboken 

och utforska andra undervisningsmaterial för att kompensera undervisningen.  

 

3.3 Textens och bildens förmedling i läroböcker 
 

Läroboken förmedlar information genom text och bild. Den är skapad för 

undervisningssyfte, för olika elever beroende på ålder och ämnen. En av lärobokens 

uppgifter är att skapa förståelse. Dessutom ska den skapa intresse som lockar 

eleverna till att bli nyfikna. (Selander, 2011, s. 68.) I och med lärobokens 

dominerande roll i undervisningen får även lärobokstexten och bilderna en viktig 

roll.  

 

Generellt sett har texter i böcker många egenskaper (Hellspong & Ledin, 1997, s. 

30–38). En egenskap olika typer av texter har är att de är kommunikativa. Detta 

betyder att böckerna har ett budskap som går från sändare till mottagare, och i 

lärobokens fall från läroboksförfattarna till eleverna. En text är också intentionell, 

d.v.s. den är gjord med avsikt och har då också ett syfte. (Hellspong & Ledin, 1997, 

s. 31–32.) En pedagogisk text har som huvuduppgift att lära ut stoff, vilket skiljer sig 

från andra texter såsom romaner vars uppgift är att t.ex. underhålla. Den pedagogiska 

texten ska inte bidra med ny kunskap utan återge information som redan finns. 

Däremot kan inte en lärobok presentera all information om ett stoffområde utan en 

avgränsning måste göras. Det som är viktigt hos den pedagogiska texten är att den är 

strukturerad på ett enkelt och överskådligt sätt, samt att den är anpassad efter 

målgruppen. (Selander, 1988 s. 17–18.) En text är även sammanhängande, vilket 

betyder att texten har ett övergripande ämne (Hellspong & Ledin, 1997, s. 33–36). 

Enligt Säljö (2000, s. 190–191) är en bok beständig och kan röra sig i tid och rum. 

Däremot kommunicerar böcker enkelriktat och är med andra ord stabil (Hellspong & 

Ledin, 1997, s. 34). Detta betyder att den information som fås från böckerna inte kan 

förtydligas i efterhand, jämfört med talad kommunikation där förmedlarna och 

mottagarna kan diskutera, förklara och resonera sinsemellan. Säljö ser det som en 
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viktig sak att texten formuleras klart och tydligt, eftersom budskapet endast framgår 

av texten. Det som också är viktigt är att texten ger en allmän uppfattning och 

undviker att skapa stereotyper. Hellspong och Ledin (1997, s. 37–38) nämner även 

att texter är konventionella, vilket betyder att de följer normer och regler. Läroboken 

är uppgjord utgående från de mål som står i läroplanen. Men fastän läroplanen är 

utgångspunkten för vad som ska stå i läroböckerna är det författarna och förlagen 

som väljer hur stoffet ska presenteras (Selander, 1988, s. 19).  

 

Bilder har ökat i samhället. Dessa bilder ska elever kunna tolka för att kunna förstå 

och tolka den värld som finns omkring dem. (Utbildningsstyrelsen 2014, s. 21). 

Vikten av att kunna analysera och tolka bilder är därför något läroplanen betonar. 

Läroplanen benämner denna kompetens som multilitteracitet. Förutom att bilder har 

ökat i samhället har även bilder ökat i läroböckerna (Eriksson, 2009, s. 188).  

 

Bilder har olika uppgifter. De kan upplysa mottagaren om något, såsom t.ex. 

trafikskyltar. De kan också tillhöra gruppen schematiska bilder såsom kartor, 

ritningar och diagram. Deras uppgift är att föra vidare information till mottagaren. 

Bilder kan också vara tagna från ett händelseförlopp eller en situation. Dessa bilder 

kan vara t.ex. verkliga foton, filmer eller teckningar och kallas då realistiska bilder. 

Slutligen kan även bilder tillhöra gruppen suggestiva bilder. (Pettersson, 1991, s. 

101–102.) Enligt Eriksson (2009, s. 123, 162) har lite forskning behandlat bildernas 

roll i läroböcker och hurdana möjligheter och begränsningar bilden som 

kunskapskälla har. Eriksson nämner dock fyra olika funktioner läromedelsbilden har. 

En bild kan till exempel väcka nyfikenhet och skapa intresse. Den kan också ha en 

kompenserande roll, känslomässigt påverka eller underlätta lärande. Bilder kan 

förekomma i läroböcker utan att vara pedagogiska. De som inte är pedagogiska kan 

ändå vara klargörande menar Eriksson.  

 

Texter är linjära, vilket betyder att de läses i en bestämd riktning. Västerländsk text 

läses från vänster till höger. Bilder är däremot inte linjära och därför läses de genom 

att ögonen vandrar fram och tillbaka över motivet. (Pettersson, 1991, s. 63.) Detta 

understryker även Eriksson och Göthlund (2004, s. 22) som anser att tolkandet av 

bilder gentemot tolkandet av texter kräver en helt annan beredskap av mottagaren. 
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Hur bilder tolkas, och hur man närmar sig bilder beror på mottagarens bakgrund. 

Vilka är de mentala bilder mottagaren av bilden har? Hur ser saker och ting ut enligt 

mottagaren? Vad vet mottagaren från förut? Begreppet visuell kommunikation 

kräver att det finns ett meddelande i bilden och att meddelandet går från sändare till 

mottagare. (Eriksson & Göthlund, 2004, s. 20–22.) Forskare anser att denna modell 

”sändare – ett meddelande – mottagare” måste förändras, eftersom det meddelande 

sändaren förmedlar via bilden ofta inte uppfattas på samma sätt av mottagaren 

(Eriksson, 2009, s. 53). Även Pettersson (1985 refererad i Pettersson 1991, s. 103) 

lyfter fram detta problem: ”Såväl när det gäller ord som bilder är det ofta mycket stor 

skillnad mellan sändarens ’avsedda budskap’ och mottagarens ’uppfattade budskap’. 

Ibland är det tveksamt om mottagaren uppfattar någonting alls.” Pettersson menar att 

de bilder som förekommer i läromedel ofta har skapats för ett annat ändamål, vilket 

medför att när mottagarna ser bilden i en lärobok kan bildens sammanhang 

förändras. En bild kan läsas på olika sätt beroende på det medium bilden förekommer 

i. (Pettersson, 1991, s. 83.)  

 

Bilder kan ses som ett hjälpmedel till den pedagogiska texten, och eftersom bilden 

har en gestaltande förmåga hjälper den till att strukturera tankar (Eriksson & 

Göthlund, 2004, s. 108). Forskare som har studerat läroboken anser att ”en illustrerad 

text är betydligt effektivare för inlärning än enbart text” (Eriksson, 2009, s. 49). 

Däremot har forskning visat att bilder kan vara svåra att förstå, vilket är motsatsen 

till vad man trott förut. Genom att placera in bilder i läroböckerna avsåg man att 

underlätta förståelsen av lärobokstexten. Men enligt Eriksson (2009, s. 49) som 

hänvisar till tidigare forskning är detta inte alltid fallet. Barn i skolåldern som inte 

förstår lärobokstexten förstår inte heller vad bilden visar. På grund av detta betonar 

Mikkilä och Olkinuora (1995, i Hermanson, 2014, s. 6) vikten av att välja bra bilder 

som stöder eleverna. Eleven ska kunna bygga en inre modell av ett fenomen med 

hjälp av bilderna och texterna i läroböckerna som gör att eleven både förstår och 

kommer ihåg det hon eller han har lärt sig. 

 

Levin och Mayer samt Eriksson nämner att bilder bör stödjas av texten. Levin och 

Mayer (1992, s. 105) menar att läroboksförfattare förmedlar information genom text 

och bild. Ett sätt att förbättra effektiviteten i läroböckerna är att förbättra 

effektiviteten i bilderna. Detta görs bl.a. genom att relatera bilderna till 
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lärobokstexterna. I likhet med ovanstående forskare nämner också Eriksson (2009, s. 

123–125, 159) att det tas för givet att elever vet hur bilderna i läroböckerna ska 

tolkas men om de inte vet vad som ska betraktas i en bild är det mycket svårt att 

förstå bildens avsikt. Fastän bilderna är tydliga kan eleverna ha svårt i sin 

tolkningsprocess och för att innebörden i bilden förstås på rätt sätt behövs en text 

som relaterar till bilden. Även Pettersson (2008, s. 65) nämner betydelsen av att bild 

och text bör stöda varandra i läroboken eftersom utan bildtext har bilden nästan inget 

alls informationsvärde och i värsta fall saknar bilden helt ett informationsvärde. En 

ensam bild blir för mångtydig. Av den orsaken är det av intresse att se hur och i 

vilken mån bilderna förankras i läroböckernas texter.  
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4 Metod  
 

I metodkapitlet preciseras syftet och forskningsfrågorna. Därefter redogörs för valet 

av forskningsansats, datamaterial och avgränsningar. Sedan beskrivs studiens analys 

och bearbetning av data och slutligen diskuteras även undersökningens validitet, 

reliabilitet och etik. 

 

4.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med avhandlingen är att undersöka vilka aspekter av kultur bilder och texter i 

tre nybörjarläroböcker i engelska innehåller över tid. Utgående från syftet har 

följande forskningsfrågor utarbetats. 

 

1. Vilka aspekter av kultur innehåller bilder och texter i tre 

nybörjarläroböcker i engelskaämnade för nybörjarengelska?  

2. Hurdana skillnader förekommer det i kulturellt innehåll över tid i bilder 

och texter i tre nybörjarläroböcker i engelska? 

 

Avsikten med den första forskningsfrågan är att undersöka hur målkulturerna (länder 

eller områden) presenteras i de tre läroböckernas bilder och texter med avseende på 

de kulturella aspekter som förekommer. Vilka kulturaspekter förekommer det i 

läroböckerna och ger dessa aspekter en mångsidig bild av målkulturerna för att 

undvika stereotyper? (Representeras t.ex. en mångsidig bild av målkulturernas 

samhälle och samhällsgrupper? Representeras olika sociala klasser, åldersgrupper 

och etniska grupper?) Kulturellt inslag förekommer både i text och bild. I min 

kandidatavhandling undersökte jag vilka kulturaspekter som presenterades i 

lärobokstexten. Avsikten med den här studien är att undersöka kulturaspekter i 

läroböckernas bilder och skapa en helhet där jag ytterligare analyserar de resultat 

som kandidatavhandlingen presenterade. Jag analyserar hur bilderna och texterna 

stöder varandra i läroböckerna. Förankras bilden i texten eller i en bildtext så att 

läsaren kan förstå bildens avsikt? Dessa två avhandlingar utgör således tillsammans 

en helhet om hur kultur presenteras i nybörjarläroböcker i engelska.  
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Eftersom läroböckerna är publicerade under olika årtionden (1985, 1994, 2004, 

2014) är avsikten med den andra forskningsfrågan att ta reda på hurdana skillnader 

det förekommer mellan läroböckerna. 

 

4.2 Forskningsansats 
 

Problemet som undersökningen baserar sig på ställs som grund inför valet av 

forskningsansats. Hermeneutik studerar språk, kommunikation och tolkning av 

texter. Bilder är en typ av text som tolkas inom hermeneutiken. (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 162.) Dessutom försöker forskare med hermeneutisk utgångspunkt i sin 

undersökning tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen. (Westlund, 

2009, s. 62.) Syftet med den här studien är att tolka och förstå hur kultur presenteras i 

läroböcker och därför kan hermeneutiken väl användas som utgångspunkt. 

 

Inom hermeneutik anser man att kommunikationen som förs mellan sändaren och 

mottagaren av en text inte är färdigt paketerat innehåll i lådor. Hellspong och Ledin 

(1997, s. 220; Westlund, 2009, s. 66) menar att det budskap som mottagaren har 

kommit fram till genom sin tolkning inte behöver vara samma som det budskap 

sändaren hade som avsikt att ge, eftersom mottagaren inte kommer i kontakt med 

författaren är texten därför självständig. Fastän bilderna och texterna är självständiga 

påverkas de alltid av den kontext som de har tillverkats i. Forskaren måste därför ta 

detta i beaktande och beskriva det i sin analys. Dessutom formas 

tolkningsförutsättningarna av läsarens förförståelse. Förförståelse är något som en 

läsare alltid har och hur texten och bilden tolkas beror på vad mottagaren vet från 

förut (Hellspong & Ledin, 1997, s. 124; Westlund, 2009, s. 71.) Anta att personer 

runt om i världen t.ex. får se en teckning som gestaltar en kvinna med duk på 

huvudet som sitter på en kvast eller en teckning som gestaltar en tupp och några 

målade ägg. Tolkar alla bilden lika? Personer som förstår teckningens kontext 

begriper att teckningarna hör samman med påsk. Personer vars förförståelse inte är 

den samma tolkar teckningarna på ett helt annat sätt. (Wearn, Pettersson & Svensson 

2004, s. 39–40.) För att tydliggöra hur materialet har tolkats och vilka eventuella 
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följder det kunde få för tolkningsprocessen har den förförståelse jag hade inför 

undersökningen beskrivits i det inledande kapitlet.  

När man tolkar en text enligt hermeneutiskt synsätt kan analysen fokusera på en viss 

aspekt av texten. De tre huvudinriktningarna är en sändarorienterad tolkning 

(existentiellt inriktad hermeneutik), en mottagarorienterad tolkning (misstankens 

hermeneutik) och en sakorienterad tolkning (allmän tolkningslära). En 

sändarorienterad tolkning betyder att läsaren fokuserar på vad producenten av texten 

menar. Vad avser sändaren med texten? Vid en mottagarorienterad tolkning 

fokuseras tolkningen på hur läsaren eller en läsargrupp uppfattar texten. Slutligen 

kan även forskaren fokusera på en sakorienterad tolkning. Detta innebär att forskaren 

försöker förstå sig på det ämne, fenomen eller den fråga texten behandlar, såsom 

t.ex. kultur i läroböcker. Den sakorienterade tolkningen är därför av intresse i den här 

studien. (Hellspong & Ledin, 1997, s. 21–24; Westlund, 2009, s. 63–69.) Tolkningen 

baserar sig på delar som bildar en helhet där varje del är lika viktig för att få en bättre 

förståelse av helheten. I den här studien studeras läroböckers texter och bilder, vilka 

är delar som tillsammans utgör en större helhet. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 163–

164; Westlund, 2009, s. 63–69.) 

Forskaren kan endera välja att använda sig av en kvantitativ eller kvalitativ inriktning 

i studien. Det som avgör är studiens syfte och frågeställningar. Kvantitativ forskning 

försöker mäta samband, skillnad eller sannolikhet mellan företeelser. Dessutom kan 

man mäta hur mycket det finns av t.ex. en egenskap i undersökningen (Eneroth, 

1992, s. 13). Kvantitativ forskning är mer strukturerad och formaliserad och innebär 

att forskaren använder sig av kvantifierbara mätmetoder vid sin analys (Holme & 

Solvang, 1991, s. 82). Eliasson (2013, s. 21) skriver att kvantitativ undersökning 

använder sig av siffror och statistik för att beskriva det fenomen som undersöks. För 

att söka svar på forskningsfrågorna har jag valt att använda en kvalitativ 

forskningsansats, eftersom syftet med undersökningen är att analysera och tolka de 

aspekter av kultur jag hittar. En kännetecknande aspekt inom kvalitativ forskning är 

närheten forskaren har till undersökningsobjektet (Eneroth, 1987, s. 100; Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 19; Holme och Solvang, 1997, s. 92). Dessutom försöker den 

kvalitativa ansatsen också få en djupare förståelse för en företeelse och beskriva detta 

med hjälp av ord (Eliasson, 2013, s. 21).  
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4.3 Datamaterial och avgränsningar 
 

För att avgränsa mitt forskningsområde har jag valt att endast studera 

nybörjarläroböcker, d.v.s. läroböcker för årskurs fyra och fem. Variationen i 

årskurserna beror på att eleverna enligt läroplanen i Finland nuförtiden kan börja läsa 

engelska som främmande språk på olika årskurser beroende på den skola eleven går 

i. Valet att studera nybörjarläroböcker gjordes eftersom jag ville se hurdan första bild 

av kultur eleverna får av målkulturerna. Jag har dessutom valt att undersöka tre 

läroböcker från olika årtionden för att se hurdana skillnader som förekommer över 

tid. Ett krav vid valet av läromedel var att alla läroböcker i första hand är ämnade för 

finlandssvenska elever och utgivna av finlandssvenska förlag, eftersom jag i 

teoriförankringen och diskussionen utgår från de finlandssvenska 

läroplansgrunderna. 

 

Den första läroboken heter On The Move 1 (Webster, D., Björkman, U., Grigorkoff, 

M., Lindroth, H. & Turpeinen, S., 1981) och är utgiven av Söderströms förlag. 

Läroboken är avsedd för elever i årskurs 5. Den andra läroboken heter Bricks 1 

(Lindroth, H., Glasgow, C., Långström, C. & Olin, N., 1994) och är utgiven av 

Söderströms förlag. Läroboken är både en textbok och arbetsbok och är avsedd för 

elever i årskurs 5. Den sista läroboken är Going Places åk 4 (Lindroth, H., 

Långström, C. & Lambert, T., 2013). Även den här läroboken är både en textbok och 

arbetsbok och är utgiven av Schildts och Söderströms förlag. 

 

I de läroböcker jag analyserar förekommer både bilder relaterade till ett kapitel som 

innehåller flera olika texter och bilder som är relaterade till en specifik text inom 

kapitlet. Därtill är både Going Places och Bricks kombinerade text- och 

övningsböcker, vilket betyder att bilder i dessa böcker också kan vara relaterade till 

övningsuppgifter. Slutligen förekommer kartor av engelskans utbredning i världen 

samt kartor över Storbritannien. I den här studien analyseras bilder relaterade till ett 

kapitel som innehåller flera olika texter och bilder i anslutning till texterna. Detta 

eftersom dessa bilder är kontextbundna då de tillhör ett textinnehåll och utgör då en 

helhet. Alla tre läroböcker inleder med en världskarta där engelskans utbredning 

diskuteras. Av den orsaken inkluderas även kartor i analysen.  
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4.4 Analys och bearbetning av data 
 

Cederholm (2013, s. 102–103, 106) har i sin avhandling valt att se hermeneutiken 

som tolkningslära, medan innehållsanalysen utgör själva metoden för 

datainsamlingen. I den här studien ses den hermeneutiska ansatsen som en 

tolkningslära och inte ett analyssätt. De kvalitativa data som innehållsanalysen 

presenterar utgör således grunden för den hermeneutiska tolkningen.  

 

Kvantitativ innehållsanalys mäter företeelser i det undersökta materialet, med andra 

ord kan t.ex. forskaren räkna hur många gånger vissa ord nämns. Kvalitativ 

innehållsanalys däremot betyder att forskaren beskriver ett valt fenomen och har med 

åren blivit ett bra komplement till kvantitativ innehållsanalys, eftersom forskaren 

med hjälp av den kvalitativa analysen får en bättre förståelse och belyser fenomenet 

mer utförligt. (Bergström & Boreus, 2000). 

 

Jag använder huvudsakligen en kvalitativ innehållsanalys. Tuomi och Sarajärvi 

(2009, s. 95–96) föreslår att man kan använda sig av de begrepp som Jari Eskola 

(2001; 2007) gjort upp. Enligt Eskola kan man endera utgå från en materialbaserad, 

teorivägledande eller teoribaserad analys. I en materialbaserad analys utgår forskaren 

från materialet och bildar sina egna kategorier. Forskaren arbetar således i enlighet 

med ett induktivt arbetssätt. I den teoribaserade innehållsanalysen använder sig 

forskare av färdiggjorda kategorier som baseras på någon teori och forskaren utgår 

då från ett deduktivt arbetssätt. Den teorivägledande analysen utgår till viss del från 

någon teori men teorin fungerar mera som ett hjälpmedel. Denna analysmetod liknar 

det abduktiva arbetssättet. Den metod som används i denna studie är den 

teorivägledande analysen, eftersom jag till stor del utgår från CEFR:s kategorier men 

också utformar en egen kategori. Nedan följer en preciserande beskrivning av de tre 

skeden innehållsanalysen berör enligt Tuomi och Sarajärvi (2009, s. 109–111). 

 

1. Reducera: Inledningsvis läses materialet för att få en helhetsbild. Därefter 

förenklas (reduceras) materialet så att forskaren tar till vara det material som 

är av betydelse för studien. Forskaren försöker hitta uttryck i texten och 

bilderna som svarar på de forskningsfrågor som ställts. 
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2. Gruppera: I den här fasen ska forskaren försöka hitta likheter och skillnader 

och på så sätt gruppera materialet i olika kategorier.  

 

3. Abstrahera: Abstraheringen är en del av grupperingen. Forskaren formulerar 

teoretiska begrepp och drar slutledningar. Huvudkategorier bildas som 

mynnar ut i underkategorier. 

 

 

4.4.1 Bildanalys 

 

Innehållsanalysen fungerar som utgångspunkt för tolkningen av materialet. Men 

tolkning av bilder kräver en annan beredskap än tolkning av texter, därför görs en 

noggrannare beskrivning av hur bilderna tolkas i den här studien. Eriksson (2009, s. 

66) menar att det första som bör göras är att beskriva bilden. Det är svårt att tolka 

och analysera bildens innehåll om det inte till att börja med görs en tydlig och 

grundlig beskrivning av vad bilden föreställer. Eriksson påpekar att det första man 

ser är det som är bekant eller det som avviker från bilden, men genom en noggrann 

beskrivning av bildens alla små detaljer går man inte miste om något i bilden. 

 

För att svara på olika frågeställningar kring en bild krävs en noggrann analys som 

görs systematiskt. Bilden innehåller mycket information vilket betyder att det finns 

mycket stoff att granska. En bildanalys kan göras för att granska sändaren, 

mottagaren, innehållet, utförande, bildens kontext, associationer, bildspråk, 

distributionssätt eller estetiskt värde hos bilden. Nedanför följer korta beskrivningar 

på infallsvinklar en forskare kan använda när bilder ska analyseras. Jag har endast 

valt att beskriva de infallsvinklar som är relevanta för den här studien.   

 

- Mottagare: Vad har bilden för målgrupp? Vem eller vilka är mottagare? Hur 

kan mottagaren/mottagarna påverkas av bilden? Vad har 

mottagaren/mottagarna för förutsättningar att tolka bilden? 

- Innehåll: Vad är bildens denotation (”egentliga betydelse”, huvud- eller 

grundbetydelse)? Vad föreställer bilden? Vilka motiv, fakta, händelser mm 

finns det? Finns det några konnotationer (kulturellt betingade bi- eller 

medbetydelser)? Vilka? 
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- Associationer: Ger bilden upphov till några privata associationer, tankar och 

föreställningar? 

- Bildspråk: Är bilden lätt eller svår att förstå? Är motivet vanligt eller 

ovanligt? I vilken utsträckning liknar bilden det den avbildar? Vilka koder, 

d.v.s. norm- eller regelsystem som bestämmer kopplingen mellan uttryck och 

innehåll, finns i bilden? Finns det ”dolda” budskap i bilden (om t.ex. 

könsroller)? 

(Pettersson, 1991, s. 98–99) 

 

Det som forskaren vill ta reda på i sin undersökning utgör vilken typ av bildanalys 

som ska användas. Några vanliga analyssätt är formanalys (komposition), stilanalys, 

och ikonografi och ikonologi (Eriksson, 2009, s. 67). I den här avhandlingen används 

däremot semiotisk analys som utgångspunkt för analyserna av läroböckernas bilder.  

 

”Semiotiken bygger på tanken att vi som individer har möjlighet att tyda bilder, 

texter och visuella uttryck som budskap eller bärare av mening” (Eriksson & 

Göthlund, 2004, s. 34–35). Semiotik kommer från ordet semaion, vilket betyder 

tecken. Semiotiken var från början använd inom lingvistiken. Den kritik som riktas 

mot användningen av semiotisk bildanalys är att forskare är osäkra på om man kan 

läsa en bild och en text på samma sätt. Är visuella och verbala tecken samma och 

kan man då använda samma begreppsapparat? Men Eriksson och Göthlund (2004, s. 

35) menar ändå att den semiotiska bildanalysen fungerar väl som utgångspunkt. 

Eriksson (2009, s. 33) anser att det finns många likheter mellan att analysera bilder 

och att analysera texter. Detta stöder även andra forskare (Borgersen & Ellingsen, 

1994, s. 147). Vid bildanalys och textanalys ska de element man hittar sammanställas 

till en helhet. Inom lingvistiken betecknas de minsta enheterna som morfem. 

Eriksson menar att det är lika viktigt att analysera de minsta enheterna i en bild. 

Dessa element kallar hon tecken.  

 

Den semiotiska analysen granskar innehållet i en bild och syftet är att ta reda på vad 

bilden egentligen säger. Det finns olika teorier inom semiotiken varav en teori är att 

bilder består av tecken och bildkoder. Dessa koder ”kan förstås som en kulturs eller 

subkulturs gemensamma system som organiserar tecken och ger dem mening. Koder 

bygger sålunda på konventioner” (Eriksson & Göthlund, 2004, s. 36.) Med andra ord 
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betyder det att för att förstå en bilds koder krävs det att den som granskar bilden har 

insikter i kulturens sociala regler eller sedvänjor. En annan teori är att bilderna 

innehåller dolda eller öppna budskap. Forskare använder sig av begreppen manifest 

och latent innehåll (Eriksson & Göthlund, 2004 s. 36). Med hjälp av manifest 

innehållsanalys analyserar forskaren det synliga och uppenbara stoffet i en bild, 

medan latent innehållsanalys går på djupet och undersöker det som finns under 

”ytan” (Graneheim & Lundman, 2004 refererad i Olsson & Sörensen, 2011, s. 210).  

 

Inom semiotisk bildanalys skiljer forskare också på två nivåer av analys. Dessa 

nivåer är denotation och konnotation. Denotation betyder att analysen fokuserar på 

den uppenbara meningen i bilden: Vem eller vad är det som bilden gestaltar? 

Konnotationen å sin sida analyserar den bakomliggande idén med själva bilden och 

vilka associationer bilden ger upphov till (Wearn, Pettersson & Svensson, 2004 s. 

38–40). Det första forskaren ska göra inom den här analysmetoden är att identifiera 

bildens alla tecken. En noggrann analys ska göras av dem var för sig, i relation till 

varandra och till bildens text. Utgående från semiotiken som innehållsanalys av 

bilder har jag gjort upp frågor som stöd för min analys av de bilder som presenteras i 

läroböckerna. 

 

1. Den denotativa aspekten 

• Vad och/eller vem gestaltar bilden?  

o Människor 

o Föremål 

o Miljö 

o Situation 

• Finns det något i bilden som är dominerande? 

 

2. Den konnotativa aspekten  

• Vilka associationer ger bilden?  

o Privata, gemensamma, kulturella 

• Vilka värderingar förmedlas? 

• Vilka känslor föder bilden och vad i bilden framkallar dessa?  
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4.4.2 Kategorisering av kultur   

 
Som utgångspunkt för att kategorisera de kulturella aspekter som presenteras i 

läroböckerna använder jag mig av den kategoriseringsmodell som används i CEFR. I 

CEFR nämns sju kategorier. Utförligare beskrivning av begreppen finns i kapitel 2.2. 

I den här studien har CEFR:s kategorier sociala konventioner och riter 

sammanslagits. Kategorin kroppsspråk har tagits bort på grund av att kroppsspråk är 

svårt att se i stillbilder i jämförelse med rörliga bilder. Därtill har kategorin 

geografiska symboler och bilder utformats utifrån det studerade materialets behov. 

Nedan följer den modifierade kategoriseringen för den här studien. 

 

1. Vardagsliv (mat och dryck, allmänna helgdagar, fritids aktiviteter, 

media) 

2. Levnadsvanor (levnadsstandard, hälsoarrangemang, boende) 

3. Interpersonella relationer:  

• Klasstruktur i samhället  

• Relationen mellan kön  

• Familjestruktur  

• Relationen mellan generationer 

• Traditioner och sociala förändringar 

• Ikoniska historiska personer och händelser 

4. Värderingar, övertygelser och attityder i förhållande till olika faktorer 

såsom: social klass, minoriteter, nationella identiteter, utländska 

länder, stater, folk, humor 

5. Sociala konventioner (punktlighet, kläder, förfriskningar, 

vistelselängd) och riter (bröllop, festivaler, danser, religiösa ritualer) 

6. Geografiska symboler och bilder  

 

4.5  Undersökningens tillförlitlighet, trovärdighet och etik 

Vetenskaplig forskning måste hålla hög kvalitet. Kvaliteten i forskningen utgörs av 

två variabler, vilka man inom kvantitativ forskning benämner reliabilitet och 

validitet. Inom kvantitativ och kvalitativ forskning kan man inte värdera kvaliteten 
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på samma sätt på grund av att metoderna skiljer sig från varandra till sin karaktär. 

Den kvantitativa forskningens kvalitet värderas genom siffror, medan kvalitet i 

kvalitativ forskning handlar om att systematiskt och noggrant kunna beskriva hur 

man gått till väga vid insamlingen och analyseringen av data. (Thornberg & Fejes, 

2009, s. 218–219.) Enligt forskare (Kvale, 1997, s. 208–209; Thornberg & Fejes, 

2009, s. 218–219) förekommer det därför delade uppfattningar om dessa begrepp 

även kan användas inom kvalitativ forskning. Motsvarande begrepp inom kvalitativ 

forskning är t.ex. tillförlitlighet och trovärdighet. Thornberg och Fejes (2009, s. 218) 

menar dock att forskare inom kvalitativ forskning också använder sig av begreppen 

reliabilitet och validitet. Även Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) nämner att 

begreppen kan användas inom kvalitativ forskning bara de förstås från den 

kvalitativa forskningens förutsättningar. I det här kapitlet redogörs därför för 

begreppen validitet och reliabilitet samt hur jag har gjort för att stärka kvaliteten i 

studien. Därtill beskrivs de forskningsetiska principerna. 

 

4.5.1 Validitet och reliabilitet 

Med validitet avses trovärdigheten i forskningen. Thornberg och Fejes (2009, s. 217–

218) nämner några kritiska frågor man kan reflektera över kring validiteten i en 

studie: ”Är forskningsfrågan (syfte och frågeställningar) lämpad för kvalitativ 

forskning?” ”Passar de valda datainsamlings- och analysmetoder som använts med 

studiens syfte och frågeställningar?” ”Hur väl besvarar resultatet forskningsfrågan?” 

God kvalitet inom kvalitativa undersökningar genomsyrar hela forskningsprocessen 

allt från tematiseringen, planeringen, insamlingsförförandet, analyseringen och 

rapporteringen (Bell, 2006, s. 117; Kvale, 1997, s. 113–114; Patel & Davidson, 2011, 

s. 105). Begreppet validitet kan delas in i intern och extern validitet. Intern validitet 

innefattar hur väl forskarens observationer överensstämmer med den senare 

utvecklade teorin. Hur sannolika är resultaten? Extern validitet handlar om i vilken 

utsträckning studien kan appliceras på andra situationer, händelser, personer eller 

fall. Extern validitet handlar således om studiens generaliserbarhet. (Esaiasson m.fl., 

2012, s. 58; LeCompte & Goetz, 1982, s. 32.)  
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Reliabilitet betyder hur tillförlitlig forskningen är (Bell, 2006, s. 117; Holme & 

Solvang, 1997, s. 16). Bell (2010, s. 117) menar att tillförlitligheten i en 

undersökning är låg om forskaren använder sig av ett mätinstrument som inte är 

stabilt. En klocka som inte går exakt eller att sekundvisaren hoppar fram och tillbaka 

är inte ett reliabelt mätinstrument. Likaså är inte en konkret fråga reliabel om 

forskaren får olika svar vid olika situationer. Även begreppet reliabilitet kan ses från 

ett internt och externt perspektiv. Med intern reliabilitet ser man till i vilken mån 

andra forskare skulle koppla ihop det studerade materialet med de 

begreppsbeskrivningar forskaren framställt. Med extern reliabilitet avser man om 

andra forskare skulle komma fram till samma resultat. (LeCompte & Goetz, 1982, s. 

32.) Inom kvalitativ forskning är dock den externa validiteten svår att uppfylla 

eftersom det är svårt för andra forskare att befinna sig i precis samma miljö och ha 

precis samma förutsättningar som den ursprunglige forskaren hade (Bryman, 2011, s. 

352).  

För att stärka kvaliteten i den här studien har jag beskrivit den förförståelse jag hade 

inför studien. Jag har också noggrant beskrivit de avgränsningar som gjorts för 

studien, datainsamlingsmetoden och bearbetningen av data. Resultatredovisningen 

har jag byggt upp på ett systematiskt sätt och skannat in valda bilder för att läsaren 

lättare ska kunna följa med analysprocessen. Jag har dessutom använt mig av citat 

för att stärka reliabiliteten. Kultur är ett brett och svårdefinierbart begrepp. I min 

avhandling analyserar jag vilka kulturaspekter som förekommer i läroböcker. 

Analysens validitet har kunnat stärkas genom att jag använt kategorier som är väl 

etablerade då de är utformade av CEFR. Detta betyder att vid en jämförelse med 

andra läroböcker kan även den kategorisering jag använde mig av i den här studien 

användas. I min kandidatavhandling använde jag mig till viss del av samma 

analysschema vilket också bidrar till en bättre kvalitet i studien eftersom 

kandidatavhandlingen kan ses som en pilotundersökning. Under arbetet med den här 

avhandlingen har jag därför möjlighet att göra förbättringar som jag anser 

nödvändiga. 
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4.5.2 Etik  

Etiska aspekter bör alltid beaktas inom forskning. Kvale och Brinkmann (2014, s. 

105–112) beskriver fyra etiska aspekter för att kartlägga forskning. Dessa är 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.  

Informerat samtycke innebär att de som deltar i undersökningen har rätt att få veta 

syftet med undersökningen. Deltagandet är frivilligt och respondenterna har också 

rätt att när som helst dra sig ur undersökningen. Frågor som ska tas i beaktande är 

vem som ska ge samtycke för undersökningen, hur mycket information ska ges om 

studien och när ska respondenterna få ta del av informationen. Konfidentialitet 

innebär att de deltagande respondenterna förblir anonyma. Vid t.ex. intervjuer kan 

respondenternas namn ändras. De här två aspekterna av etik berör inte min studie 

eftersom jag inte studerar personer utan läroböckers bilder och texter.  

Den tredje aspekten som bör tas i beaktande är konsekvenser. Som forskare bör man 

fundera på eventuella konsekvenser deltagandet i undersökningen kan få för 

respondenterna och ifall studien gör mer skada än nytta. Studien är inte ute efter att 

undersöka författarna av läroböckerna, utan själva läroböckerna. Denna studie 

överväger dock de eventuella skadeeffekter t.ex. förlagen kan få.  

Den sista aspekten gäller forskarens roll och kan delas upp i två aspekter. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 111) påpekar att ”forskarens roll som person, forskarens 

integritet, är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet”. De faktorer som 

är avgörande för ett etiskt och vetenskapligt arbete är med andra ord forskarens 

ärlighet, hederlighet och kunskap. De krav forskning ställer är att forskaren för det 

första bör upprätthålla en professionell distans till undersökningsobjektet. För det 

andra bör den kunskap undersökningen bidrar till vara kontrollerad, verifierad och 

värd att veta. Jag har genomfört studien på ett sådant sätt att villkoren för etiska 

principer gällande forskarens roll har säkerställts. 
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5 Resultatredovisning 
 
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis redogörs för de kulturella 

aspekter som hittas i läroböckernas bilder. De kulturella aspekter som läroböckernas 

texter innehåller som kandidatavhandlingen presenterade har också vidare 

analyserats i relation till bilderna för att avhandlingen ska bilda en helhet. Därefter 

diskuteras de skillnader som förekommer mellan läroböckerna över tid. 

 

5.1 On the Move 

 

I avsnitt 5.1 analyseras läroboken On The Move (1981). Läroboken följer en familj 

som flyttar till staden Portsmouth i Storbritannien. Läroboken följer i huvudsak 

familjens dotter och hennes vänner under deras vardag. 

 

5.1.1 Vardagsliv 

 
Gällande vardagsliv i läroboken On the Move hittas kulturaspekter som kategoriseras 

i underkategorierna den brittiska skolkulturen, den brittiska matkulturen samt fritid 

och media.  

 

I boken On the Move finns bilder tillhörande kategorin vardagsliv som relaterar till 

den brittiska skolkulturen. På s. 18 får läsaren ta del av den brittiska skolan. Bilden 

denoterar (bild 1) två elever och en lärare. Eleverna har på sig en skoluniform, där 

pojken har byxor och flickan har kjol. Läraren har på sig en kostym. Bildens 

konnotation associeras som otidsenlig i och med lärarens kostym. I bakgrunden ses 

en karta av Europa där Storbritannien och Irland är markerade med en lite mörkare 

grön färg än de andra länderna. Texten stöder bilden om att karaktärerna befinner sig 

i en brittisk skola: ”This is Portsea Comprehensive School”. Inget nämns däremot 

om elevernas skoluniformer, vilket betyder att inget stöd ges till eleverna i deras 

tolkningsprocess. Även på s. 22–24 och 62 finns bilder av skolelever som befinner 

sig endera på en skolgård, inne i korridoren eller inne i ett klassrum. Eleverna är de  
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samma som finns på s. 18, vilket betyder att de har samma typ av skoluniform på sig. 

Inte heller här ges information i texten om skoluniformerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. On the Move (1981, s. 18)      Bild 2. On the Move (1981, s. 46) 

 

Ett fotografi (bild 2) som denoterar en buss och skolelever finns också på s. 46. Man 

ser inte tydligt vad barnen gör på bilden och ingen information ges heller i texten. 

Flickorna i fotografiet har kjol och knähöga strumpor, medan pojkarna har byxor. 

Eftersom läroboken inte tidigare har presenterat elever med ”vanliga” kläder formas 

automatiskt en bild av att skoleleverna på s. 46 har skoluniformer på sig. Den 

konnotativa nivån av analysen väcker frågor om alla elever i Storbritannien har 

skoluniformer eller bara vissa beroende på den skola eleven går i. Associationerna är 

kulturellt bundna till Storbritannien eftersom inga andra länder nämns och eftersom 

elever i finländska skolor inte har skoluniformer ses en skillnad mellan 

skolsystemen. Därför stöds och stärks föreställningen om att elever i Storbritannien 

har skoluniform.  

 

På s. 47 finns en bild som denoterar de fyra årstiderna (vår, sommar, höst och vinter). 

I kapitel 20 (s. 46) berättas det att skolåret i Storbritannien, i skillnad till det 

finländska skolåret, är uppdelat i tre terminer, vilka är höstterminen, vårterminen och 

sommarterminen. Texten på s. 46 stöder delvis bilderna i det fall att årstiderna kan 

relaterats till skolors uppdelning av terminer. I texten nämns dock att alla skolor inte 

har samma upplägg av terminer. Läsaren får därtill veta hur länge eleverna är lediga 
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under loven. Den konnotativa analysen väcker associationer som är gemensamma för 

de områden som har dessa fyra årstider.  

 

Det läsaren även får veta är att eleverna i Storbritannien har raster då de är utomhus 

på gårdsplanen. Bilderna på s. 22–23 denoterar detta, samt att en klocka ringer när 

lektionen slutar och sedan börjar på nytt: ”There’s the bell. Eleven thirty – time for 

lessons.” Man har även ritat klockan (bild 3) man ska ringa i när rasten tar slut (s. 

22). På s. 25 finns en bild som denoterar det schema de elever boken följer har. 

Eleverna börjar skolan kl. 9 på morgonen. Klassen har en morgonsamling av någon 

form i början på morgonen (9:00–9:15) följt av tre lektioner som är 35 minuter 

vardera. Därefter har de en morgonpaus i 30 minuter. Efter det följer två lektioner 

och en lunchpaus som är 1 timme och 10 minuter. Slutligen har eleverna tre lektioner 

innan de slutar skoldagen kl. 15.35. Från en konnotativ analys av läsordningen ser 

man att eleverna har samma ämnen som elever i finländska skolor har, såsom t.ex. 

matematik, biologi, geografi, musik, historia och gymnastik. Däremot har eleverna 

spel (”games”) och franska, vilka inte är ämnen skolelever på de lägre klasserna i 

Finland har. Dessa ämnen är då kulturellt relaterade till den brittiska skolan. Eleverna 

har många lektioner innan de har sin första rast. Texten stöder bilden i det fall att 

läsaren får reda på att detta är den läsordning eleverna i årskurs 3 har: ”This is Form 

3´s timetable”. De funderingar som väcks är att eleverna i brittiska skolor har långa 

dagar jämfört med elever på samma årskurs i Finland. Slutligen nämns det också att 

lördag och söndag är lediga dagar i Storbritannien liksom i Finland: ”Saturday and 

Sunday are free in English schools, too.”  

 

 

 

 

Bild 3. On the Move (1981, s. 22)   Bild 4. On the Move (1981, s. 50) 
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Läroboken presenterar även kort den brittiska matkulturen. En bild på s. 50 (bild 4) 

denoterar en kvinna och hennes son som äter morgonmål i form av rostat bröd och te. 

På bilden syns också något som kunde vara sylt och ost. Bilden visar mat som ofta 

kopplas till den brittiska matkulturen. Läsaren får reda på tider för när man äter i 

Storbritannien samt vad de olika måltiderna heter, men detta finns på s. 39. Bilden 

som finns på s. 39 relaterar inte till texten. Det står inget specifikt om måltiderna och 

utan diskussion i klassrummet är bilden på s. 50 något som eleverna kanske inte ens 

uppmärksammar. 

 

Det som också presenteras i bilderna gällande vardagsliv är karaktärernas fritid. 

Bilderna denoterar när barnen utövar sin hobby såsom ridning (s. 33), fotboll (s. 34–

35), skriva till brevvänner (s. 26–27, 51) och att samla frimärken (s. 40). Olika typer 

av hobbyer som presenteras ger en antydan om vad karaktärerna gör på fritiden i de 

länder som presenteras, vilket är en del av den konnotativa analysen. En av 

karaktärerna, en pojke som bor i Storbritannien, tycker om att spela fotboll. Detta gör 

att det presenteras en bild av att pojkar i Storbritannien spelar fotboll. Dessa är dock 

inte hobbyer som är specifikt relaterade till det brittiska samhället eftersom de utövas 

runt om i världen. Inget nämns om hobbyer eller sporter som är mer typiska för just 

Storbritannien såsom t.ex. polo och kricket, vilket gör att eleverna inte får bekanta 

sig med någon hobby eller sport som specifikt utövas av brittiska barn och vuxna. 

Detta resulterar i att inga kulturella skillnader mellan den egna och den främmande 

kulturen ses. Karaktärerna tillbringar även sin tid på stranden, vilket denoteras på s. 

56–57. Den yngre flickan på bilden placerar den brittiska flaggan på sandslottet. Att 

tillbringa sin fritid på stranden görs även i Finland, vilket betyder att den konnotativa 

analysen inte ger någon kulturell association till specifikt Storbritannien.  

 

Slutligen gällande kategorin vardagsliv får läsaren på s. 28–31 bekanta sig med en 

engelsk tidning, vilket hör till underkategorin media. I tidningen denoteras annonser 

till brevvänner, en tecknad serie (av elever och en lärare i ett klassrum), insändare, 

annons från någon som söker medlemmar till sitt band och tävlingar. I tävlingen ska 

man gissa vilka länders frimärken som är publicerade. De tre frimärken som 

denoteras är Finlands frimärke, vilket gestaltar Finlands statsvapen, Storbritanniens 

frimärke som gestaltar drottning Elizabeth samt Irlands frimärke där ”Sword of 

Light” gestaltas (”Sword of Light” förekommer ofta i irländska och skotska 
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folksagor). På s. 56 läser också en flicka en tidning på stranden och slutligen ses på s. 

32 och 39 barn som talar i en telefon av äldre modell. Aspekter som hör till media 

blir lätt otidsenliga eftersom teknik utvecklas i snabb takt och nya modeller på t.ex. 

telefoner tillverkas ofta.  

 

5.1.2 Levnadsvanor  

 
Gällande levnadsvanor i läroboken On the move presenteras bilder och fotografier av 

brittiska städer, hus samt bilder från landsbygden.  

 

På pärmen finns ett fotografi av en mindre stad i Storbritannien. Bilden denoterar 

gamla stenhus som är radade tätt efter varandra. På bilden syns också många gamla 

bilar. Några av dem är parkerade och några av dem kör på vänster sida av vägen, 

vilket ger en antydan om att det är en brittisk stad. I bakgrunden syns grönt landskap. 

Bilden associeras med en typisk brittisk småstad. Även på s. 7 finns en illustrerad 

bild (bild 5) av tre smala höga stenhus. Det finns gröna växter mellan husen och 

därtill syns en parkerad bil på gatan. När en analys av bilden från en konnotativ 

synvinkel görs ser de ut som de typiska husen som förekommer i Storbritannien. 

Bilderna visar på ett vackert, fridfullt Storbritannien. Texten stöder även bilden 

eftersom läsaren får reda på att karaktärerna befinner sig i Portsmouth: ”This is 

Greenway Road. It is in Portsmouth”. Även på s. 16 finns en bild av ett smalt, högt 

stenhus i Storbritannien. Texten stöder även här bilden eftersom läsaren får reda på 

att det är ett hus i Storbritannien: ”This is number 14, Greenway Road. It’s a big 

house”. Däremot står det inget om varför man har valt att visa bara den här typen av 

brittiska hus. Hur ser det ut i de större städerna? Finns det bara gamla, smala och 

höga stenhus eller finns det också skyskrapor eller hus av trä? Är alla hus av samma 

standard? Lägger eleverna märke till att husen ser ut på ett visst sätt? 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. On the Move (1981, s. 7) 
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På s. 10 presenteras en bild som denoterar hur ett hus i Storbritannien kan vara 

uppbyggt. På bilden syns vardagsrummetet, köket, matsalen, garaget, hallen, 

badrummet och olika sovrum. Däremot ser inte bilden annorlunda ut än de hus som 

förekommer i Finland. Bilden är inte specifikt kulturellt relaterad till Storbritannien. 

 

Gällande levnadsvanor får läsaren även ta del av en bild (s. 48) tagen från en fårfarm 

i Wales (bild 6). Det finns inte mycket information i bilden. Bilden visar en flicka 

som sitter på en sten med ett får i famnen. I bakgrunden syns får som betar på gröna 

kullar. Även en lada gjord av sten syns. Texten säger att bilden presenterar en 

fårfarm i Wales. Wales associeras därför med ”livet på landet” där det finns gröna 

kullar och får. Någon mångsidigare bild av hur det kan se ut på en fårfarm ges inte. 

Inte heller nämns det något annat om Wales. Är Wales en stad? En fårfarm?  

 

Bild 6. On the Move (1981, s. 48)  Bild 7. On the Move (1981, s. 52) 

 

I fotografierna (bild 7) på s. 52–53 denoteras platser från Portsmouth. Man visar en 

mångsidig bild av Portsmouth. Läsaren kan se ett fotografi (bild 7) från staden, där 

bilarna är parkerade på vänster sida och gamla smala stenhus ligger tätt intill 

varandra. Fotografiet påminner om fotografiet på framsidan. Men på s. 52 syns också 

ett nyare höghus, vilket ger variation. Från Portsmouth visas också ett fotografi av ett 

slott, där den brittisk flagga vajar och gröna kullar syns bakom. Även fotografier från 

en marknad, stranden, en park och hamnen presenteras. Skillnader mellan att bo i en 

stad och att bo på landet syns. Texten i kapitel 23 stöder bilderna om vad mab kan 

göra i Portsmouth. 

 

5.1.3 Interpersonella relationer 

 
Kategorin interpersonella relationer kan delas in i fyra undergrupper. Dessa är 

tilltalsord, kommunikation på både formell och informell nivå samt kommunikation i 
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olika typer av situationer. Den tredje underkategorin är samhällsgrupper och den 

fjärde underkategorin är familjestrukturen.  

 

Det läsaren får veta gällande skolkulturen i Storbritannien som hör till kategorin 

interpersonella relationer är att eleverna tilltalar läraren vid efternamn: ”Mr Jenkins”, 

medan läraren tilltalar eleverna vid deras förnamn (s. 19). Bilden denoterar elever 

som står raka i ryggen, vilket från en konnotativ synvinkel ger en känsla av att 

eleverna visar läraren respekt. Läraren står dessutom på ett sådant sätt att han ser ner 

på eleverna, vilket signalerar att läraren har en viss auktoritet. Läroboken är 

publicerad år 1981 och är den äldsta av de läroböcker som analyseras i studien. Detta 

medför att de sociala värderingarna inte är de samma som dagens samhälle och nyare 

läroböcker har.  

 

Interpersonella relationer kan också ses i bilder som gestaltar karaktärer som 

kommunicerar med varandra. Läsaren får reda på med hjälp av texten hur man kan 

hälsa på någon första gången man möter personen. Därtill kan skillnader ses i om ett 

barn pratar med ett annat barn (”Hello. What’s your name?) eller om barnet hälsar på 

en vuxen (”How do you do?”). Samtalet med den vuxna personen är mer formell. 

Även vanliga markörer som används i det engelska språket förekommer i On the 

Move såsom ”please”. Därtill får läsaren reda på hur en konversation kan gå till via 

telefon (s. 32, 39) och när man ska köpa något (s. 40–41).  

 

Även familjestrukturen synliggörs i läroboken. En av huvudkaraktärerna, Cathy har 

en mamma, en pappa, en syster och en bror samt en hund, vilka alla också syns på 

bilderna i läroboken. Simon och Peter som är tvillingar har en pappa, en mamma, en 

syster, en hamster och 13 möss. Föräldrarna syns inte på några bilder utan nämns 

bara i texten. Benny har en syster. Inget nämns om deras föräldrar. Därtill syns flera 

av skolvännerna såsom t.ex. Deb och ett fåtal andra vuxna människor. Läroboken 

väljer att visa en bild av Storbritannien där familjerna utgör den typiska kärnfamiljen 

som består av en mamma, en pappa, syskon och husdjur. Läroboken tar med andra 

ord inte upp den variation som finns i det brittiska samhället gällande hur 

familjestrukturen kan se ut.  
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Slutligen får läsaren bekanta sig med olika samhällsgrupper. Gällande olika 

nationella identiteter nämns Skottland. Gällande etniska grupper denoteras på s. 36–

37 ett syskonpar som handlar mat. Bilderna visar på det mångkulturella 

Storbritannien eftersom karaktärerna har en mörkare hy. Även på s. 56–57 visas det 

mångkulturella Storbritannien då samma karaktärer tillbringar sin tid på stranden. 

Läroboken följer karaktärer som är i åldern 10–12, vilken också är den ålder 

läroboken riktar sig till. Andra vuxna karaktärer, förutom de som presenterades 

ovanför i familjestrukturen är en man i 70-års–åldern, karaktärernas lärare, två 

försäljare och en postiljon. Läsaren får inte se ett samhälle som består av människor i 

olika åldrar och med olika typer av bakgrunder eftersom de få karaktärer som 

presenterades i läroboken är barn som går i samma skola eller vuxna karaktärer man 

inte får veta mycket om.  

 

5.1.4 Värderingar, övertygelser och attityder 

 
Det som förekommer i läroboken On the Move gällande kategorin värderingar, 

övertygelser och attityder är gentemot det kvinnliga könet. På bilden (s. 34–35) 

gällande fotboll som diskuterades tidigare denoteras en flicka och tre pojkar som 

spelar fotboll. I texten ska barnen spela fotboll på sin fritid. Pojken (Simon) frågar 

den andra pojken (Phil) om han vill komma och spela. Flickan (Cathy) frågar om 

också hon kan komma och spela, men Simon säger att flickor inte kan spela fotboll: 

”Girls can’t play football!” I analysen av själva bilden påvisar däremot varken 

denotationen eller konnotationen något som skulle ge en antydan om att pojken 

nedvärderar, har någon övertygelse eller attityd mot att flickor inte kan spela fotboll. 

Bilden denoterar Cathy som spelar fotboll bra, vilket också sägs sedan i texten. 

Läroboken riskerar dock att signalera ut fel attityder. 

 

5.1.5 Sociala konventioner och riter 

 

Kategorin sociala konventioner och riter innefattar hur man i Storbritannien bjuds på 

ett barnkalas, vilka förfriskningar som bjuds på samt vad gästerna gör på kalaset. På 

s. 38 presenteras en bild (bild 10) som denoterar en inbjudan till en födelsedagsfest. 

Fastän detta görs inom det brittiska samhället är det inte kulturellt relaterat till 

specifikt Storbritannien för även i Finland kan barn ge en likadan typ av inbjudan till 
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sina vänner. Därför associeras bilden inte med den brittiska kulturen. När barnen väl 

har fått sin inbjudan köper gästerna en present att ta med sig till födelsedagsbarnet, 

vilket denoteras på s. 40–41. Om man däremot endast ser på bilderna skulle man inte 

kunna relatera händelsen till kontexten. På s. 44 denoteras ett bord med de 

förfriskningar som bjuds på under kalaset. På bilden syns juice, glass, 

födelsedagstårta, smörgåsar, lemonad, korvar, kex, fat och servetter. Texten och 

bilderna stöder varandra eftersom det i texten står vad som bjuds på. I läroboken syns 

också en engelsk version av en födelsedagssång. På s. 45 har barnen har kommit till 

kalaset (bild 11). De har ätit av kakan och ätit upp glassen och håller nu 

smällkarameller (crackers) i händerna. Smällkaramellerna relateras ofta till den 

brittiska kulturen. I texten står det dock bara att de har smällkarameller och att de ska 

dra i dem och att det finns något i dem. Det står ingenting om dem som något 

kulturellt specifikt eller historiskt relaterat till brittisk kultur. De funderingar som 

väcks är om alla i Storbritannien har dem på sitt barnkalas? Har man dem på andra 

tillfällen också? Vad finns i dem? 

 

 

Bild 8. On the Move (1981, s. 38)   Bild 9. On the Move (1981, s. 45) 

  

 

5.1.6 Geografiska symboler och bilder 

 
På s. 26 finns en bild av ett kuvert. På frimärket avbildas den engelska drottningen 

HM Queen Elizabeth II. Den engelska drottningen är en viktig symbol för 

Storbritannien men utan diskussion uppfattar kanske inte läsaren vad frimärket 

gestaltar. En annan viktig symbol är HMS Victory som denoteras på s. 54. Skeppet 

finns i Portsmouth, vilket läsaren får reda på med hjälp av texten. Bilden av skeppet 

denoterar ett gammalt skepp men man ser inte om det är en tavla eller en riktig båt. 

Om det är en riktig båt finns den i så fall i ett museum? Om den finns utomhus, kan 
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man besöka den? Finns den kvar eftersom bilden är gammal? Många frågor väcks 

när man ser på bilden och eftersom bilden inte förankras i texten desto mer är dessa 

frågor svåra för eleverna att besvara. Skeppet var med i slaget vid Trafalgar 1805 och 

har på så vis en historisk betydelse för Storbritannien som nation. Skeppets historiska 

kontext är svår att greppa på grund av att läsaren inte får någon information.  

 

Skottland (s. 58–61) presenteras i form av gröna kullar, får som betar och staden 

Edinburgh. Däremot nämns inget specifikt om staden. Bilden på s. 58 kunde vara 

från Edinburgh men det enda som ses p.g.a. att bilden är så mörk är gröna kullar och 

hus i bakgrunden som inte går att skilja åt. Symboler som relaterar till Skottland syns 

också på bilderna. Två män som bär kilt och spelar säckpipa syns också på en bild. 

Bildtexten lyder: ”These Scottish soldiers are wearing kilts and playing bagpipes”. 

Bilden (bild 10) är gammal och det läsaren får reda på är att skotska soldater 

använder kiltar och spelar säckpipa. Ingen information ges om andra än soldater 

använder kilt, när man använder kilt och dess historiska kontext. Är alla som 

använder kilt soldater? Vad menar man med ordet soldat? Utan diskussion i klassen 

kan kiltens användning missuppfattas. Det läsaren därtill får veta om Skottland är att 

området består av många sjöar: ”There are many lakes in Scotland”. I bilden (bild 9) 

ovanför texten finns ett fotografi som denoterar Loch Ness-monstret. Inget nämns 

om ”Nessie” och om det är en folksaga, en myt eller ett djur som finns på riktigt. 

Bilden av Skottland är ensidig. Det mesta som ses i bilderna är av naturen. Skottland 

ses som ett fint landskap med kullar och berg. Bilderna är färglösa eller svart-vita, 

vilket ger en känsla av ett gammaldags och tråkigt landskap. Detta kan också bero på 

att läroboken är från 1981. Skottland är dock mera än bara natur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10. On the Move (1981, s. 59)     Bild 11. On the Move (1981, s. 60) 
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På pärmen i boken On the Move denoteras en bild av den brittiska flaggan i form av 

en luftballong. Det är den brittiska flaggan som fångar uppmärksamheten först på 

pärmen fastän ett fotografi av en stad finns placerad under. Tankar som väcks är 

varför man har valt den brittiska flaggan och vad detta betyder. Är Storbritannien det 

land som är viktigast när det kommer till det engelska språket och är då 

Storbritannien den målkultur läroplanen syftar på? Kommer boken ta upp andra 

länder också? Fotografiet nedanför understöder också detta då det är tagit från en 

stad i Storbritannien. Även på s. 40, 52 och 56 syns den brittiska flaggan. 

 

På sid 4–5 finns en bild av världen (bild 12) och det engelska språket introduceras 

som ett världsspråk: ”English as a world language”. De länder vars befolkning har 

engelska som modersmål är markerade med en rosa färg. De länder där engelska är 

ett av modersmålen som talas av befolkningen är markerade med en orange färg. 

Länder där engelska är ett viktigt språk inom kommunikation är färgade med gul, 

medan de länder där engelska är ett av de språk som används inom kommunikations-

situationer är markerade med en grön färg. Med hjälp av rubriken: ”English as a 

world language” vill man visa var i världen engelska talas. Bilden känns dock 

otidsenlig eftersom det engelska språket också är ett viktigt kommunikationsspråk 

inom länder som inte är markerade på kartan.  

 

Bild 12. On the Move (1981, s. 2)         Bild 13.  On the Move (1981, s. 6) 

 

När läsaren svänger på sidan denoterar följande bild (bild 13) Storbritannien. På s. 6 

”This is Great Britain” presenteras en bild av Storbritannien och de områden som 

tillsammans utgör Storbritannien är utmärkta. Dessa är Skottland, Nordirland, Wales 
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och England. Vid en konnotativ analys kopplas bilden ihop med historiska händelser 

och Union Jack, vilket också är något läraren kunde fundera kring med eleverna. 

Utan någon vidare diskussion fungerar bilden endast som en förenklad karta av 

Storbritannien. Ingenting nämns om Irland fastän landet syns på kartan och att boken 

kommer att fokusera på den brittiska kulturen stärks ännu mera. 

 

5.2 Bricks  
 
I avsnitt 5.2 presenteras analysen från läroboken Bricks (1994). Läroboken följer en 

finlandssvensk familj som flyttar in hos en brittisk familj i London i Storbritannien. 

Läroboken följer i huvudsak den finlandssvenska flickans och den jämnåriga 

brittiska flickans vardag hemma och i skolan. 

 
5.2.1 Vardagsliv 

 

Vardagsliv i boken Bricks presenteras i form av den brittiska skolkulturen, den 

brittiska matkulturen och fritid.  

 

På s. 97 finns ett fotografi som denoterar ett klassrum och elever som utför någon 

skoluppgift. Det finns ingen text som stöder bilden varken med information om var 

bilden är tagen eller information specifikt om någon skolkultur. På s. 98–99 

denoteras två elever och en lärare i ett klassrum. Eleverna och läraren har på sig 

vanliga kläder och inte skoluniformer. Läraren har en kateder och i klassrummet 

finns också en skrivtavla, planscher samt ett skåp med material i. På s. 102–103 finns 

en bild (bild 14) som denoterar eleverna som har rast. På rasten hoppar eleverna 

hopprep, gungar, åker skateboard och samtalar med varandra, vilket också texten 

stöder: ”We can swing – or skip –” Inga associationer fås till någon specifik kultur 

när man ser på bilderna eftersom den finländska skolkulturen är så lika i jämförelse 

med vad som presenteras i läroboken. 

 

På s. 43 finns ett fotografi (bild 15) som denoterar ett bord som finns i en trädgård. 

På bordet finns en blombukett i vas, scones med sylt och grädde på, en tekanna och 

tekoppar. Gröna växter syns i bakgrunden. Den konnotativa analysen ger en bild av 

ett idylliskt Storbritannien och maten på bordet förknippas med en typisk brittisk 
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måltid. Det finns ingen bildtext som stöder bilden men däremot finns en rubrik som 

berättar vad kapitlet kommer att handla om ”Family life in Britain”. Den här typen 

av måltid associeras därför med ordet familj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14. Bricks (1994, s. 103)           Bild 15. Bricks (1994, s. 43)  

    

Fritiden i Storbritannien tillbringas i ett shoppingcenter, vilket denoteras på s. 130. 

Bilden är otydlig och inga detaljer kan urskiljas som skulle ge en indikation på var i 

Storbritannien shoppingcentret finns. Det finns ingen text till bilden utan eleverna får 

lyssna på ett band. I ordlistan ovanför finns dock ord såsom ”Selfridges” och 

”Oxford Street”, vilka hör ihop med London. På s. 169 finns fotografier som 

denoterar tre pojkar som står på en gata med armarna på varandras axlar, ett fotografi 

som visar när barn kör krockbilar, ett fotografi av en person som vindsurfar, ett 

fotografi av tre barn som rider på hästar och ett fotografi av en familj som vandrar i 

skogen. Bilderna visar på vad man också kan göra i Storbritannien på fritiden. Det 

finns ingen text eller bildtext till bilderna. Däremot finns det en rubrik som lyder 

”Happy Holiday”, vilket stöder den konnotativa analysen om att detta är saker man 

kan göra på sin fritid i Storbritannien. 

 

5.2.2 Levnadsvanor  

 
Levnadsvanor i boken Bricks presenteras i form av bilder från hus och landsbygden.  

 

På s. 25 finns ett fotografi (bild 16) som denoterar en gata där några människor går 

på trottoaren. Till höger denoteras smala stenhus som är tätt radade efter varandra. På 
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fotografiet syns även gröna träd och buskar framför husen. Vid en konnotativ analys 

associeras bilden med Storbritannien. Husen ser ut som typiska brittiska hus. Texten 

säger att karaktärerna befinner sig hemma ”Home sweet home”, men inte att bilden 

är tagen från Storbritannien. På bilderna (s. 26–27, 48–49) denoteras även hur huset 

familjen bor i ser ut. Med hjälp av bilderna ser man att huset är gjort av sten och att 

huset består av minst två våningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 16. Bricks (1994, s. 25) 

 
Levnadsvanor presenteras också i form av landsbygden. På s. 180–181 denoteras en 

bild från en farm med får, hönor, hundar, en häst, en katt och en anka. I bakgrunden 

syns höga berg, några få träd och en flod framför huset. Långt borta ses ett annat hus. 

Texten berättar att karaktärerna befinner sig i Aberdeen i Skottland. Texten berättar 

även om dessa höga berg och floden Dee som syns framför huset. Texten berättar 

också att det ännu är ljust ute för att Aberdeen befinner sig så långt norrut. Det 

nämns även att Finland inte har lika höga berg utan Finland har mera kullar. Bara i 

Lappland finns berg. I Finland är det också ljust på sommaren och i juni går solen 

inte ner. Från en konnotativ synvinkel framställs Skottland som ett område som har 

ett vackert landskap och att farmer inte är ovanliga. Människorna bor långt ifrån 

varandra och stressar inte i sin vardag. Frågor som väcks är om det överallt i 

Skottland ser ut på detta sätt. Finns det inte några städer? Bor alla på en farm i 

Skottland? Landsbygden associeras med Skottland samt djur och natur, medan 

stadsmiljön associeras med hus. 
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5.2.3 Interpersonella relationer  

 

Kategorin interpersonella relationer kan delas in i fyra undergrupper. Dessa är 

tilltalsord, kommunikation på både formell och informell nivå samt kommunikation i 

olika typer av situationer. Den tredje underkategorin är familjestrukturen och den 

fjärde underkategorin är samhällsgrupper.  

 

Något som skiljer sig mellan den finländska och den brittiska skolkulturen är att 

eleverna i texten tilltalar läraren som ”sir” (s. 99, 118), vilket inte görs i Finland. 

Detta hör till kategorin interpersonella relationer. Att kalla en person för ”sir” tyder 

på att man har respekt för personen. Läraren har därmed en auktoritet. Att kalla 

någon för ”sir” eller ”ma’am” kan kännas otidsenligt och avvikande från ett finskt 

perspektiv, vilket betyder att eftersom detta görs i en brittisk skola i läroboken, 

relateras det automatiskt till det brittiska skolsystemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 17. Bricks (1994, s. 16) 

 

Interpersonella relationer i boken Bricks visar också på hur en konversation kan 

inledas på både formell och informell nivå. På s. 21 träffas den finländska och 

brittiska familjen. Bilden denoterar bl.a. två män som dunkar varandra på ryggen. 

Karaktärerna använder sig av fraser som ofta används i engelska: ”How are you?”, 

”Long time no see!”. I Bricks förekommer också mer formella fraser såsom ”How do 

you do” och vanliga markörer som används inom engelskan såsom: ”Miss”, ”sir”, 

”please” och ”excuse me”. På s. 16 denoteras en bild (bild 17) av en man som arbetar 
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på ett flygfält som bugar, medan han säger: ”Excuse me sir, but can I get you a taxi?” 

Mannen är klädd i en uniform med hatt. Bilden känns otidsenlig på grund av hans 

kläder men också på grund av hans sätt att buga sig. 

 

På s. 45 i boken denoteras den finlandssvenska familjen i form av en mamma, en 

pappa, en dotter och en son. Den brittiska familjen representeras av en mamma, en 

pappa, en dotter och två söner som är tvillingar. Texten stöder bilderna eftersom man 

får läsa vad karaktärerna heter samt hur deras relation mellan varandra hänger ihop. 

På s. 45 berättas det även vad föräldrarna arbetar med. Pappan i den finländska 

familjen är affärsman, medan frun är gymnastiklärare. Pappan i den brittiska familjen 

är läkare, medan frun är sekreterare. Bilden visar på en traditionell bild av en familj, 

där båda föräldrarna finns representerade och båda föräldrarna har jobb. Däremot 

representerar den här traditionella familjen inte verkligheten. Många familjer består 

av ensamstående föräldrar, föräldrar av samma kön, att barnen har adoptivföräldrar 

o.s.v. Dessutom har alla barn inte syskon och husdjur. Man kan även se traditionella 

genusmönster med män i mer välutbildade och välbetalda positioner. Detta visar 

också på bristen gällande variation vad gäller hur olika samhällsgrupper 

representeras, vilket diskuteras näst.   

 

Slutligen hör samhällsgrupper till kategorin interpersonella relationer. De karaktärer 

som boken handlar om är barn i samma ålder som de som boken riktar sig till. Med 

andra ord är barnen i åldern 11–12. Andra vuxna som syns på bilder i läroböcker 

förutom de som nämndes ovan är den brittiska familjens mormor, karaktärer på 

flygfältet (passkontrollant, pickolo), en flygvärdinna och klassläraren. Läroboken 

presenterar med andra ord inte den variation som finns i det brittiska samhället 

gällande social klasshörighet. I läroboken syns inte heller etniska grupper. Shivani 

som är från Indien och Mike som är från Nauru har inte en mörkare hudfärg än t.ex. 

Sonja som är från Finland. Det mångkulturella Storbritannien presenteras till viss del 

eftersom eleverna går i en internationell skola, men att karaktärerna kommer från 

olika länder syns inte på bilderna. Detta står däremot i texten. 
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5.2.4 Värderingar, övertygelser och attityder 

 
Värderingar, övertygelser och attityder gentemot andra nationaliteter kan man se i 

Bricks. På s. 118 denoteras en lärare och elever i en klass. I texten kan man läsa när 

en pojke (Mike) frågar var Finland finns och Sonja svarar att Finland finns öster om 

Sverige. Mike retas och säger att Finland finns vid Nordpolen och skrattar därefter. 

Han frågar även om Finland har isbjörnar på gatan. Detta antyder att pojken endera 

har värderingar och attityder mot Finland eller försöker vara humoristisk. Det finns 

därför risk för att läromedlet lära ut fel attityder: 

 
- Hi. I’m Mike. I hear you are from Finland. Where’s that? 

- It’s in the North of Europe, east of Sweden. 

- Oh! The North Pole! (Ha-ha!) Have you got Polar bears in the streets?  

 
Även värderingar, övertygelser och attityder mot kön förekommer i Bricks. Detta 

åskådliggörs på s. 138 där man pratar om påsken och att klä ut sig till påskhäxor, 

vilket leder till att barnen vill ordna en maskerad och att alla ska klä ut sig till häxor. 

Men detta blir tufft för pojkarna, vilket ger en antydan till att pojkar inte kan klä ut 

sig till häxor. Även här finns det risk för att läromedlet lär ut fel attityder: 

 
- I know! Let’s have a costume ball the day before the Easter holiday. This 

year it is my birthday, too. We can all dress up as witches! 

- That’s tough on the boys. 

- Well- as ghosts then. It’s not hard to find sheets! 

 
 
5.2.5 Sociala konventioner och riter 

 
I läroboken Bricks förekommer också många sidor gällande en skolfest som hör till 

kategorin sociala konventioner och riter (s. 138–139, 146–147, 156–157 och 160–

161). Skoleleverna planerar att skolfesten ska ha musik och mat. Eleverna nämner 

t.ex. hamburgare, varmkorv, glass, pizza, sallad och popcorn. Eleverna har klätt ut 

sig till spöken och några av dem har hattar och olika typer av masker på sig. 
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Det som därtill förekommer gällande kategorin sociala konventioner och riter är när 

den finländska familjen har med presenter till den brittiska familjen. Presenterna syns 

på s. 18 och texten stöder även bilden: ”you can hold the present”. Från en 

konnotativ synvinkel uppfattar läsaren att man i Storbritannien har med sig presenter 

till de man besöker. Även i Finland kan man ge en present till den man besöker så 

därför är gesten inte relaterad till specifikt Storbritannien. 

 
 
5.2.6 Geografiska symboler och bilder 

 

Symboler som är viktiga för Storbritannien förekommer i Bricks. På s. 77 denoteras 

ett fotografi av Big Ben. Rubriken lyder: ”Rock Around the Clock”. Karaktärerna 

befinner sig i London eftersom Big Ben associeras med staden. Även andra symboler 

som kännetecknar London förekommer i läroboken såsom en dubbeldäckare och två 

symboler för tunnelbana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 
 
 

Bild 18. Bricks (1994, s. 77)   

 

På s. 8 denoteras en bild av världen där de länder vars människor talar engelska som 

förstaspråk har en röd färg och de länder som har engelska som ett andraspråk är 

markerade med grönt. Inget nämns om att engelska är ett språk som också används 

utanför dessa länder. Bilden är därför en aning otidsenlig eftersom det engelska 

språket, på grund av ett allt mer mångkulturellt samhälle också är ett viktigt språk 

inom länder som inte är markerade på kartan. I Bricks finns också en bild på s. 186 
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som denoterar en karta över de brittiska öarna med England, Wales och Skottland 

utmärkta. Man har även i en liten bild bredvid också nämnt Irland (Eire), Dublin och 

Nordirland. Inget nämns vad det är för skillnad och relation mellan områdena märkta 

på kartan. Utan någon diskussion kan alla de olika områdena uppfattas som 

självständiga länder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 19. Bricks (1994, s. 8)   
 
 

I Bricks (s. 118) syns elever som håller i flaggor från olika länder (Danmark, 

Spanien, Kanada, Finland, Sverige, Frankrike, Nauru). Texten stöder bilderna 

eftersom eleverna berättar vilka flaggor de tror sig ha. Den amerikanska flaggan syns 

även i Bricks (s. 45). Karaktären som ska till USA är väldigt glad, vilket betyder att 

USA associeras med något positivt och roligt. Slutligen syns en bild som denoterar 

många olika flaggor varav EU-flaggan är en av dem.  

 

5.3  Going Places 

 
I avsnitt 5.3 analyseras läroboken Going Places (2013). Läroboken följer en 

finlandssvensk familj som flyttar till en stad utanför London. I staden bor familjens 

släktingar. Läroboken följer främst familjernas barn i deras vardag i Storbritannien. 
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5.3.1 Vardagsliv 

 

Den brittiska skolkulturen, den brittiska matkulturen, media och fritid utgör 

kategorin vardagsliv i läroboken Going Places.  

 

Skolkulturen presenteras på s. 182–183 när eleverna står i matkön. Bilden (bild 20) 

denoterar elever som har på sig skoluniformer där pojkarna har byxor och flickorna 

har kjol och knähöga sockor. Texten stöder bilderna om att eleverna står i kö för att 

äta: ”The pupils are in line for lunch”. Läsaren får även reda på att maten i den 

brittiska skolan kostar och en av karaktärerna säger att i Finland behöver man aldrig 

betala för maten: ”We never pay for school food in Finland.” Som exempel på vad 

eleverna kan få som skolmat och då blir en del av den brittiska matkulturen är 

fiskpinnar och pommes frites: ”Oh no! Not fish and chips again!” och pizza: ”I hope 

it’s pizza!”. I texten nämns även att eleverna kan ha med lunchlådor till skolan. En 

av flickorna har med sig två ostsmörgåsar och en banan. Att elever har med sig 

lunchlådor är också en skillnad mellan den brittiska och finländska skolan och 

uppfattas därför som något kulturellt relaterat till Storbritannien. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 20. Going Places (2013, s. 182)  

 

Inget nämns om elevernas skoluniformer, vilket är en del av den konnotativa 

analysen. Detta betyder att inget stöd ges till eleverna i deras tolkningsprocess. 

Frågor som väcks är om alla elever i brittiska skolor har skoluniform. 

Associationerna är kulturellt bundna till Storbritannien eftersom inga andra länder 

nämns och eftersom elever i skolor i Finland inte har skoluniformer ses en skillnad 
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mellan skolsystemen. Därför stöds och stärks föreställningen om att elever i 

Storbritannien har skoluniform.  

 

På s. 176–177 och 172–173 presenteras även skolkulturen. Bilden på s. 176–177 

denoterar pojkar som har haft gymnastik, vilket ger en antydan till vad brittiska 

skolbarn kan göra på en gymnastiklektion. På s. 172–173 utför några elever ett 

skolprojekt hemma, vilket ger en antydan om att elever i brittiska skolor får 

hemläxor. Bilden denoterar (bild 21) eleverna som sitter framför en dator. Bilden 

förankras i texten genom att läsaren får reda på att karaktärerna ska söka information 

till ett projekt med hjälp av dator. Den konnotativa analysen visar på att man i 

brittiska skolor värdesätter att eleverna har kunskap i att själva söka reda på 

information. Eleverna ska vara kritiska till vad som står på internet och ska kunna 

välja den information som är av intresse för projektet. Däremot spelar elever i 

finländska skolor också fotboll på gymnastiklektionerna och gör skolprojekt hemma. 

Dessa två ämnen är inte specifikt bundna till den brittiska kulturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21. Going Places (2013, s. 172) 

 

Fritiden i Storbritannien tillbringas av karaktärerna i läroboken Going Places genom 

att besöka en cirkus, spela i ett band och se på tv. Karaktärernas hobbyer hör också 

till underkategorin fritid. På s. 192–193 denoteras några av karaktärerna som är på 

cirkus. På bilden syns ett lejon, två hästar och tre apor.  På s. 193 köper karaktärerna 

mat. På bilden syns en varmkorv och en hamburgare. I texten står det även att de 

köper läskedrycker och juice. Sedan går de för att se på cirkusshowen.  
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På s. 188–189 spelar några elever instrument. Bilden denoterar fem elever som spelar 

trumpet, trummor, gitarr och sjunger i mikrofon. I texten står det att eleverna har 

slutat för dagen och de frågar om de kan stanna kvar för att öva och spela in en ny 

sång. Karaktärerna ser även på tv på s. 74–75 och 78–79, vilket hör till 

underkategorin media men också till undergruppen fritid. Karaktärerna i läroboken 

ser på en fotbollsmatch mellan England och Finland. I tv-rutan syns människor som 

hurrar och håller endera i en engelsk och finländsk flagga. Fritid kan också ses i 

karaktärernas hobbyer. De spelar bl.a. tennis och trumpet samt dansar. Däremot syns 

inte karaktärernas hobbyer på bilder utan läsaren måste läsa texten för att få reda på 

detta. Den enda hobby som syns är en av karaktärernas intresse för rymden (s. 36–

37. 42–43). På s. 128 kan man även läsa att karaktärer önskar sig ett teleskop till 

julklapp. Inget nämns om hobbyer eller sporter som är mer typiska för 

Storbritannien, vilket gör att eleverna inte får bekanta sig med någon hobby eller 

sport som specifikt utövas av brittiska barn och vuxna. Detta resulterar i att inga 

kulturella skillnader mellan den egna och den främmande kulturen ses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 22. Going Places (2013, s. 173)        

 

Media representeras i Going Places i form av användning av dator (bild 21) och 

telefon (bild 22), vilka denoteras på s. 172–173. Eleverna ska söka information på 

datorn till ett skolprojekt. När ett problem uppstår får läsaren reda på i texten att de 

kan fråga om hjälp av en av karaktärernas morbror. Karaktärerna skickar med hjälp 

av telefonen som syns på s. 173 ett meddelande till morbrorn. Underkategorin media 

upplevs tidsenlig i och med den moderna teknik som syns på bilderna i läroboken. 
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5.3.2 Levnadsvanor  

 

Kategorin levnadsvanor utgörs av två undergrupper. Dessa är bilder från 

karaktärernas hus och bilder från landsbygden. På s. 18–19 syns en bild som 

denoterar två av karaktärerna som kommunicerar med varandra. Karaktärerna är 

grannar och endast en låg häck skiljer åt gårdsplanerna. Bilden visar att man bor tätt 

intill varandra i området. I bakgrunden denoteras ett stenhus och gröna växter. På s. 

22, 74 och 139 syns en liten del av huset en av familjerna bor i. Huset är gjort av sten 

och består av minst två våningar. Karaktärerna har oftast skorna (66–67, 74–75, 139) 

på sig inomhus, vilket inte är något kännetecknande för den finländska kulturen (bild 

23). 

 

Bild 23. Going Places (2013, s. 139)             Bild 24. Going Places (2013, s. 153) 

 

Bilder från landsbygden är representerade på s. 152–153 och 160–161. På bilderna 

denoteras människor som befinner sig på en ladugård. I bilden syns en traktor (bild 

24), ett får, grisar, en lada och åkrar. Vägen på bondgården är fylld med vattenpölar, 

vilket indikerar en lerig väg. Bilderna visar en skillnad i hur det är att bo på landet 

och att bo i en stad. 

 

5.3.3 Interpersonella relationer 

 

Kategorin interpersonella relationer kan delas in två undergrupper. Dessa är 

kommunikation på informell nivå samt kommunikation i olika typer av situationer. 

Den andra underkategorin är familjestruktur och den tredje underkategorin är 

samhällsgrupper. 
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I läroboken syns bilder som denoterar karaktärer som håller en konversation. På s. 

18–19 kommunicerar två av karaktärerna: ”Hello, David! Good to see you.” ”Hi, 

Peter! How are you?” Konversationen är informell mellan karaktärerna. Likaså på s. 

173 när karaktärerna kommunicerar med varandra via telefonmeddelanden är 

konversationen informell och avslappnad: ”Hi, Uncle Ed!” På s. 146 syns även hur 

en konversation kan gå till via telefon och på s. 193 hur en konversation kan gå till 

när man köper snacks på en cirkus eller ett liknande ställe. I läroboken får man även 

bekanta sig med ordet ”please”, vilken är en vanlig markör i engelskan. På cirkusen 

säger en av karaktärerna: ”Can I have a hamburger and juice, please.”. Likaså på s. 

132 när karaktärerna säger till taxichauffören vart de ska är konversationen mer 

formell: ”17 Park Avenue, please”  

 

Interpersonella relationer synliggörs genom familjestrukturen. Familjen från 

Storbritannien (s. 90–92) utgörs av en pappa som arbetar som bankir och är från 

Skottland. Mamman i familjen arbetar som sekreterare och kommer från Wales. Till 

familjen hör även en syster, två bröder en papegoja och två hundar. Familjen från 

Finland (s. 132, 138–139) visas inte lika tydligt, men läsaren får reda på att familjen 

består av en pappa, en mamma, två systrar, en bror, en hamster, en katt och en 

guldfisk. Familjerna består av den typiska kärnfamiljen. I Going Places kan man 

även se genusmönster gällande karaktärernas arbete. Män har mer välutbildade och 

välbetalda positioner.  

 

Slutligen gällande kategorin representeras målkulturens samhällsgrupper. De flesta 

av karaktärerna i läroboken är i åldern 10–12. Den åldersgruppen utgörs av familjens 

barn och deras skolkamrater. Äldre personer som syns förutom föräldrarna som 

nämndes ovanför är en försäljare, vuxna åskådare på cirkus, den brittiska familjens 

morbror och moster, en taxichaufför och vuxna människor på flygfältet. Skolkulturen 

visar på Storbritannien som ett mångkulturellt samhälle. I bilderna representeras 

olika etniska minoriteter, däremot är det bara Peter från Finland som nämns i någon 

av texterna (i en övning på s. 168 nämns det att Rodger är från Australien). Eftersom 

man inte lär känna personer med olika typer av bakgrunder, utan bara några få vuxna 

människor och barn, ser man inte den variation som finns inom det brittiska 

samhället gällande olika etniska, nationella och sociala grupper.  
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5.3.4 Sociala konventioner och riter 

 

På s. 169 denoteras en bild av en hare som håller i en korg med påskägg och bredvid 

står en kyckling. Rubriken berättar att texten handlar om påsken ”Easter!” Texten 

stöder bilden om att det är påsksöndag. Den brittiska och den finländska familjen 

tillbringar dagen på farmen. Två av barnen funderar var de ska gömma påskäggen så 

att de yngre barnen sedan kan gå på påskäggsjakt. I en korg på bordet i köket finns 

kokta ägg. Barnen målar dessa ägg: ”... first we must paint the eggs... I want to make 

my egg look like a chick”. De två äldre pojkarna klär också ut sig till påskharen och 

en kyckling. Bilden associeras ihop med bland annat ett finländskt sätt att fira påsk. 

Därför fås inga kulturella kopplingar till en specifik brittisk tradition. 

 

På s. 128 denoteras en julgran. Granen är pyntad med tomtar, strumpor, julgransljus, 

julgransbollar och glitterband. I toppen finns en ängel. Ängeln kan associeras till den 

brittiska jultraditionen, men annars associeras bilden med julfirandet i Finland. 

Rubriken berättar att texten handlar om juldagen ”Christmas Eve”. I texten nämns att 

kusinerna (de brittiska barnen och de finländska barnen) har i den finländska 

familjens hus dekorerat en julgran: ”In Peter´s house, the cousins decorate the 

Christmas tree.” Det står även att julklappar har placerats under julgranen, vilket inte 

syns på bilden. Varken i bilden eller i texten nämns något om brittiska traditioners 

julfirande såsom t.ex. vad man kan äta eller vilka olika traditioner som finns inom 

det brittiska samhället. Av den orsaken lär sig inte eleverna som använder Going 

Places skillnader mellan den egna och den brittiska jultraditionen. 

 

5.3.5 Geografiska symboler och bilder 

 
På s. 104 denoteras en karta över London. På kartan syns bl.a. Piccadilly Circus, St. 

James’ Square och Oxford Street. Även Piccadilly Circus-fontänen som finns i 

centrala London syns på bilden. Texten stöder bilderna: ”David has a big map of 

London in his room.” I texten nämns även Oxford Street som en gata där många 

affärer finns och lämpar sig bra för shopping. Även på s. 133 finns en bild som 

relaterar till London. I bilden denoteras Big Ben, en del av Westministerpalatset och 

en dubbeldäckare. Texten stöder bilden eftersom läsaren får veta att karaktärerna 

befinner sig i London: ”It’s great to be in London again!”. I texten nämns även Big 
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Ben (s. 133) och dubbeldäckarna (s. 133). Dubbeldäckare finns även som små bilder 

(s. 10, 13, 21, 33) runt om i läroboken. En av karaktärerna nämner Big Ben som en 

symbol för Storbritannien, liksom fotboll, dubbeldäckarna och Union Jack (s. 133).  

 

Den svartfärgade Hackney-taxibilen (bild 25) i London är även en symbol för staden 

och denoteras på s. 133. I Finland kan taxi vara av olika bilmodeller, vilket gör att 

taximodellen i Storbritannien (London) är något speciellt (liksom den gula taxin, 

”yellow cabs” i New York). Detta fastän det finns olika typer av taxibilar i London. 

Något som fångar uppmärksamheten i bilden är att karaktärernas resväskor är 

fastbundna på taxins tak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 25. Going Places (2013, s. 133) 

 
 
Bilden på s. 6 denoterar en vit karta och meningen är att eleverna tillsammans med 

läraren ska diskutera var engelska talas i världen ”Var talar man engelska?” Eftersom 

rubriken inte säger att eleverna ska diskutera endast kring de länder eller områden 

där engelska talas som första- eller andraspråk blir uppgiften fri. Här finns utrymme 

för lärare och elever att diskutera engelska som ett globalt språk, vilket utgör den 

konnotativa analysen. Engelska används idag som ett lingua franca, ett 

kommunikationsspråk mellan människor med olika språkkunskaper.  
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Bild 26. Going Places (2013, s. 6) 

  

På s. 79 denoteras den finländska flaggan och den engelska flaggan i samband med 

en fotbollsmatch. I detta skede nämns även några andra nationaliteter såsom Sverige, 

Skottland och Storbritannien när karaktärerna diskuterar hur deras flaggor ser ut. Den 

brittiska flaggan syns på flera ställen i Going Places (s. 4, 34, 53) men inget nämns 

om flaggan förutom att den är en symbol för Storbritannien (Union Jack). 

 

5.4  Skillnader över tid 
 

Eftersom samhället förändras och läroplanerna följer samhällsutvecklingen är det av 

intresse att jämföra läroböckerna sinsemellan. Vilka aspekter av kultur följer 

samhällsutvecklingen? Vilka gör inte det? Har man i nyare läroboken fokuserat mer 

på interkulturell kompetens? 

 

De tre analyserade läroböckerna innehåller vardera en världskarta. Det engelska 

språket introduceras i On the Move som ett världsspråk och man har markerat de 

länder där engelska talas i olika färger beroende på om det engelska språket är ett 

modersmål eller om det är ett viktigt språk för kommunikation. I Bricks är de länder 

vars människor talar engelska som förstaspråk eller andraspråk markerade, medan 

Going Places denoterar en vit karta och meningen är att eleverna tillsammans med 

läraren ska diskutera var engelska talas i världen. Bilderna i On the Move och Bricks 
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är otidsenliga eftersom det engelska språket också är ett viktigt 

kommunikationsspråk inom länder som inte är markerade på kartorna. Going Places 

försöker att inte göra engelskans utbredning lika bunden. Här finns bättre utrymme 

för lärare och elever att diskutera engelska som ett globalt språk, ett lingua franca. 

Över tid har en förändring skett i hur man ser på det engelska språket och att 

engelska inte tillhör något visst land eller område.   

 

Underkategorin media är ett annat exempel på där skillnader över tid märks. Going 

Places innehåller användning av dator för att söka information om ett skolarbete. 

Karaktärerna ser också på en fotbollsmatch på ett platt-tv och kommunicerar med 

varandra genom att sända meddelande med hjälp av mobiltelefoner. Bricks innehåller 

inget som kan relateras till kategorin media, medan On the Move endast innehåller en 

tidning som en av karaktärerna läser. Kategorin media har med andra ord följt 

samhällsutvecklingen.  

 

Kategorin värderingar, övertygelser och attityder gentemot t.ex. kön andra 

folkgrupper och nationaliteter förekommer inte i Going Places. I On the Move 

förekommer värderingar, övertygelser och attityder mot det kvinnliga könet, medan 

det i Bricks förekommer värderingar, övertygelser och attityder mot andra 

nationaliteter och det manliga könet. Going Places riskerar med andra ord inte att 

lära ut fel attityder till de elever som använder läroboken. 

 

Ingendera av läroböckerna presenterar en mångsidig bild av skolkulturen i 

Storbritannien. I On the Move märker man dock att läraren har en viss auktoritet och 

att skolsituationen är mer formell än i de andra läroböckerna. Över tid har beteende i 

skolsammanhang förändrats till att bli mer informella. Going Places har bilder som 

känns mest moderna och visar karaktärernas känslor bäst. Karaktärerna känns med 

andra ord mest realistiska i jämförelse med Bricks och On the Move.  

 

Att bilderna är mest verklighetstrogna i Going Places gäller inte bara skolkulturen 

utan överlag alla bilder där karaktärerna gestaltas. Däremot innehåller On the Move 

och Bricks verkliga fotografier från samhället, vilket inte förekommer i Going 

Places. On the Move innehåller mera fotografier än Bricks, vilket tyder på att en 

förändring har skett över tid där äldre läroböcker använder sig mera av fotografier.  
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Samhällsbilden i läroböckerna On the Move ges i form av fotografier från 

Portsmouth, Wales och Edinburgh. På bilder i läroboken syns också skotska soldater 

med kilt och säckpipa, Loch Ness, bilder från en strand, från en småstad och från en 

fårfarm. I Bricks syns ett fotografi av Big Ben. Andra bilder från samhället är en bild 

från Aberdeen i Skottland och en bild från ett köpcentrum. I Going Places ses 

Piccadilly Cirkus-fontänen, en Hackney-taxibil, Big Ben och dubbeldäckare. Därtill 

ses bilder från en bondgård och från en cirkus. On the Move är den lärobok som visar 

flest olika bilder från samhället. Över tid har bilder från samhället minskat i nyare 

böcker. Däremot är urvalet av bilder från samhället i alla läroböcker snävt. Eleverna 

får inte möjlighet att bekanta sig med Storbritanniens olika livsmiljöer.  

 

Den lärobok som presenterar karaktärer från flest olika länder är Bricks 1. Däremot 

syns inte mångfalden i bilderna. Mike från Nauru, Shaivani från Indien och Dolores 

från Spanien har t.ex. likadan hudfärg som Sonja från Finland och Carol från 

Storbritannien. Going Places är den lärobok som visar det mest varierade 

mångkulturella samhället i bilderna. Bilderna i läroböckerna stöder bilden av 

Storbritannien som ett mångkulturellt samhälle när skolkamraterna på bl.a. på s. 182 

har olika hudfärg. Däremot nämns bara Finland, Australien, Wales och Skottland 

som områden eller länder varifrån karaktärerna kommer. Sammanfattningsvis har 

alltså ingen stor förändring skett över tid gällande presentation av Storbritanniens 

sociala och etniska grupper fastän samhället blir allt mer mångkulturellt. Ingen av 

läroböckerna berättar om de olika karaktärernas bakgrunder tillräckligt mycket för att 

läsaren av läroböckerna ska kunna förstå att det brittiska samhället består av olika 

sociala grupper och identiteter, samt öva sig i att jämföra, tolka och relatera den 

främmande kulturen till sin egna. 
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6 Diskussion  
 
Avhandlingens syfte är att undersöka vilka aspekter av kultur bilder och texter i tre 

nybörjarläroböcker i engelska innehåller över tid. Hur presenterar läroboken olika 

kulturer för att stärka elevernas interkulturella kompetens, d.v.s. beredskap att 

hantera olikheter och bemöta andra med respekt? Vilka kulturaspekter förekommer 

det i läroböckerna och ger dessa aspekter t.ex. en mångsidig bild av målkulturerna 

för att undvika stereotyper? För att uppfylla studiens syfte har tre läroböckers bilder 

och texter undersökts och analysen resulterade i sex olika kategorier. I det här 

kapitlet sammanfattas och diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning för att 

klarlägga betydelsen av studien. Därefter diskuteras den valda metoden och 

tillvägagångssätten för studien. Slutligen diskuteras förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

I min kandidatavhandling (Bjon, 2015) framgick det att mycket lite information 

förekom om olika kulturaspekter. När bilderna i den här studien har analyserats i 

relation till texterna och en djupare tolkning av helheten har gjorts är resultatet 

fortfarande det samma. Ingen kategori behandlas tillräckligt ingående för att de 

elever som använder någondera av de studerade läroböckerna får en interkulturell 

förståelse för målkulturerna. Istället för att eleverna får en förståelse för olika 

kulturer presenterar läroböckerna en snäv bild av Storbritannien som inte skiljer sig 

från den egna kulturen. 

 

I Ggl 1985, Glgu, 2004 och Glgu 2014 nämns det att undervisning i främmande 

språk ska behandla temat ”skola”. Den brittiska skolkulturen presenteras bl.a. genom 

att eleverna bär skoluniform, vilket också nästan är den enda skillnad man ser mellan 

finländsk skolkultur och brittisk skolkultur. Däremot finns inga bilder från andra 

skolor där eleverna inte har skoluniform på sig för att visa på variation. Att elever i 

finländska skolor tror att alla elever i brittiska skolor har på sig skoluniformer i 

skolan är i och för sig ingen allvarlig stereotyp. Däremot får eleverna en felaktig och 

snäv bild av det brittiska skolsystemet. Andra skillnader som kunde ses är att 

karaktärerna i årskurs tre har långa skoldagar om man jämför med elever i samma 
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årskurs i finländska skolor och att eleverna har andra skolämnen såsom franska. Man 

får även se och läsa om att eleverna kan ha egen mat med sig till skolan.  

 

I Ggl 1985, Glgu 2004 och Glgu 2014 nämns också att eleverna ska få bekanta sig 

med fritidsaktiviteter. Däremot förekommer få bilder gällande hobbyer och fritid. I 

de flesta fall såsom bilder när karaktärerna spelar fotboll, rider, går på cirkus och till 

stranden kan bilderna inte heller relateras till någon specifik kultur, vilket betyder att 

inga skillnader ses mellan den egna kulturen och målkulturen. Ggl 1985 är den enda 

läroplan som nämner kost och måltid. I de analyserade läroböckerna nämns eller 

syns den brittiska matkulturen endast i On the Move. Däremot berörs bara 

matkulturen på ytan. Eleverna får varken i On the Move eller i de andra läroböckerna 

bekanta sig med mer traditionella brittiska måltider såsom ”det traditionella brittiska 

morgonmålet” med t.ex. ägg, bacon, bröd, korv och bönor eller den brittiska te- eller 

jultraditionen. Eleverna får inte heller se eller läsa om traditioner gällande snabbmat 

och att det varierar mellan olika familjers måltidsvanor. 

 

Interkulturella relationer berör områden såsom hur en konversation med andra 

människor kan gå till i målkulturen. Samtliga läroplaner (Ggl 1985, Ggl 1994, Glgu 

2004, Glgu 2014) nämner att eleverna ska öva sig i sociala situationer och 

läroböckerna ger modeller för hur konversationer kan gå till. Konversationerna i 

läroböckerna är både av formell och informell karaktär. När karaktärerna träffar 

varandra säger de ofta: ”How are you?” eller ”How do you do?”. Karaktärerna är 

också artiga och säger ofta ”please”. Dessa två saker är typiska för den engelska 

språkkulturen. Många av konversationerna går dock smidigt till utan att 

missuppfattningar sker. Konversationerna innehåller t.ex. inga pauser eller 

bekräftande frågor. Så är det inte i verkligheten. En av få konversationer som 

innehåller missuppfattningar är när läraren inte vet hur en elevs efternamn ska stavas. 

Eleven upprepar och bokstaverar då sitt efternamn. Detta betyder att läroböckerna 

inte uppfyller de mål som står i Ggl 1994 och Glgu 2014 om strategier för att hålla 

igång och utveckla en konversation. I den brittiska kulturen är också ”small talk” 

vanligt. Ingendera av de studerade läroböckerna tar upp ämnet.  

 

Kategorin interkulturella relationer innefattar även hur familjestrukturen ser ut, 

vilken nämns i Glgu 2004 och Glgu 2014 samt olika samhällsgrupper. Familjerna 
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presenteras genom den typiska kärnfamiljen. Familjerna i läroböckerna består av 

huvudkaraktärerna, deras syskon, deras mamma och pappa samt möjligtvis något 

husdjur. I verkligheten är däremot inte alla familjer uppbyggda på det här sättet. 

Föräldrarna kan vara av samma kön. De kan också t.ex. vara ensamstående förälder, 

adoptivföräldrar eller vårdnadshavare. Barn behöver inte heller ha syskon och djur. 

Läroböckerna väljer att presentera den typiska kärnfamiljen. 

 

Läroböckerna presenterar inte heller en verklig bild av olika samhällsgrupper såsom 

variation hos karaktärernas ålder, sociala samhällsgrupper eller etnisk variation. I 

kapitel 2.2 diskuteras att samhället blir allt mer mångkulturellt, vilket betyder att 

människor med olika ursprung, bakgrunder och kulturer blir allt mer vanliga i olika 

länder. Det finns t.ex. inte bara en brittisk kultur och en typ av människa i 

Storbritannien. Av den orsaken är det av stor vikt att eleverna ser en mångsidig bild 

av Storbritannien, vilket också var också något respondenterna i Davchevas och 

Sercus (2005, s. 99) studie uppskattade. De ville att läroböcker ska beröra olika 

samhällsgrupper, snarare än den stereotypa karaktären. Med andra ord borde 

eleverna få läsa om olika människor med olika typer av bakgrunder. De karaktärer 

läsaren får bekanta sig med är dock barn i åldern 10–12. Dessa barn går i samma 

skola och umgås tillsammans på fritiden. Få andra vuxna karaktärer nämns och inget 

nämns om sociala skillnader. En skillnad man kan se mellan karaktärer är i Going 

Places gällande vad karaktärerna har på sig för kläder. Jim som är sport- 

korrespondent och bor i London har skjorta och kavaj, medan morbror Ed som 

arbetar på en bondgård utanför London är klädd i hängselbyxor och en rutig skjorta. 

Den andra skillnaden är att läroböckerna framhåller de traditionella genusmönstren 

med män med högre uppsatta arbeten än kvinnor.  

 

Ett brittiskt mångkulturellt samhälle syns endast i Going Places och i On the Move 

genom att några av karaktärer har mörkare hudfärg. Forsmans (2005, 188; 2014, s. 

507) studie från år 2004 visade att elevernas kulturella kunskap ofta verkade ytliga 

och stereotypa eftersom de verkade sakna kunskap om Storbritannien som ett 

mångkulturellt samhälle, vilket också användare av dessa läroböcker kan få p.g.a. 

den snäva bild läroböckerna presenterar om samhällsgrupperna i Storbritannien.  
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Enligt Ggl 1985 och Glgu 2004 ska eleverna få kännedom om levnadsförhållanden 

(hem), landsbygd och stad. Kategorin levnadsvanor i de analyserade läroböckerna 

omfattar bebyggelse. Alla hus och andra byggnader är gjorda av sten i läroböckerna. 

Husen i städerna är smala, höga och radade tätt intill varandra. De flesta hus har en 

tillhörande grön gräsmatta och är omringad av gröna buskar. Läsaren får inte bekanta 

sig med olika typer av hus av olika standard. Läsaren får inte se sociala skillnader 

(t.ex. skillnaden mellan rika och fattiga). Den enda skillnad man lägger märke till är 

att husen på landet är långt från annan bebyggelse och ”livet på landet” förknippades 

med Wales och Skottland, medan livet i städer förknippas med Portsmouth och 

London. Däremot finns det också stora städer i Wales såsom Cardiff och Skottland 

såsom Edinburgh och Glasgow. 

 

Kategorin sociala konventioner och riter berör barnkalas, jul, påsk och en skolfest. I 

Ggl 1985 nämns att eleverna ska kunna gratulera, acceptera inbjudningar och få 

kännedom om hurdan mat och dryck som bjuds på kalas, vilket också denoteras i On 

the Move. Därtill nämner Ggl 1985 att eleverna ska få bekanta sig med andra 

sedvänjor, vilket inte görs. I de andra läroplanerna nämns specifikt inga riter. 

Angående julen och påsken i de analyserade läroböckerna associeras inte traditionen 

till Storbritannien eller någon annan målkultur. Traditionerna är för lika finländska 

familjers traditioner. Inget nämns heller om brittiska eller andra nationaliteters 

traditioner som är specifika för just det området för att utveckla interkulturell 

förståelse. Gällande Storbritannien nämns alltså inte t.ex. St. George’s Day, Bonfire 

Night eller Burns’ Night.  

 

Interkulturell kompetens innebär att man kan respektera och ha en förståelse för 

andra kulturer vars syfte är att skapa tolerans, jämlikhet och social rättvisa 

(Kaikkonen, 1994, s. 120; Lahdenperä, 1995 s. 11–13; Lahdenperä, 2004, s. 14–15). 

Kategorin värderingar, attityder och övertygelser syns bl.a. genom värderingar, 

attityder och övertygelser mot kön samt mot nationaliteter i On the Move och i 

Bricks. Vid dessa tillfällen när karaktärer har fördomar, attityder, eller värderingar 

gentemot andra karaktärer riskerar läroböckerna att lära ut fel attityder istället för 

interkulturell kompetens. 
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Geografiska symboler och bilder berör bl.a. kartor över de brittiska öarna och kartor 

över de engelsktalande områdena i världen. I alla läroböckerna får läsaren snabbt 

reda på att det är Storbritannien som läroboken kommer att fokusera på. I den studie 

som Davcheva och Sercu (2005, s. 100–102) gjorde ansåg respondenterna att en brist 

som läroböckerna har är att de oftast i ämnet engelska bara fokuserar på 

Storbritannien. Även i den här studien fokuserar man endast på Storbritannien. 

Tidigare studier (se t.ex. Lamponen, 2012; Lappalainen, 2011; Lindström, 2015; 

Pohjonen, 2007; Varis, 2012) gjorda i Finland visar också att Storbritannien får 

mycket uppmärksamhet i engelska läroböcker. Forsman (2006, s. 42) och Gagnestam 

(2003, s. 235–236) menar att eftersom engelska ses som ett lingua franca, ett 

kommunikationsspråk, som används av människor med olika språkkunskaper och 

kulturbakgrunder borde engelskundervisning inte bara behandla den brittiska och 

amerikanska kulturen, utan undervisning bör lära eleverna att respektera kulturer 

överlag. Detta klarar ingendera av läroböckerna av.  

 

Geografiska symboler som är stereotypiskt för vissa områden såsom dubbeldäckare, 

Big Ben och statyn vid Piccadilly Circus för London, kilt, säckpipa och Loch Ness 

för Skottland och Victory-skeppet för Portsmouth förekommer. I många fall ses 

kulturen i Storbritannien från ett turistperspektiv, vilket också var fallet i tidigare 

studier (Pohjanen, 2007). Detta gäller speciellt London i Going Places och Skottland 

i On the Move. Istället för att utveckla interkulturell förståelse presenterar 

läroböckerna vykort-liknande bilder.  

 

Över tid har en viss förändring skett angående kulturella aspekter i de analyserade 

läroböckerna. Den största skillnaden som förekommer över tid mellan läroböckerna 

är att Going Places, som också är den nyaste av de analyserade läroböckerna bäst 

visar samhällsutvecklingen när underkategorin media innehåller platt-tv, 

mobiltelefoner och datorer. Inget stoff som relaterar till kategorin värderingar, 

attityder och övertygelser hittas i Going Places. Engelska som ett världsspråk och ett 

lingua franca presenteras också bäst i Going Places. Däremot innehåller On the 

Move, vilken är den äldsta läroboken flest antal bilder från samhället. On the Move 

innehåller också flest antal fotografier. Den lärobok som presenterar karaktärer från 

flest olika länder är Bricks 1. Däremot syns inte mångfalden i bilderna. Mike från 

Nauru, Shaivani från Indien och Dolores från Spanien har t.ex. likadan hudfärg som 
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Sonja från Finland och Carol från Storbritannien. Going Places är den lärobok som 

visar det mest varierade mångkulturella samhället. Bilderna i läroböckerna stöder 

bilden av Storbritannien som ett mångkulturellt samhälle när skolkamraterna på bl.a. 

på s. 182 har olika hudfärg. Däremot nämns bara Finland, Australien, Wales och 

Skottland som områden eller länder varifrån karaktärerna kommer. Men med tanke 

på att det skiljer 29 år mellan läroböckerna då den äldsta läroboken är från 1981 och 

den nyaste är från år 2014 borde större förändringar ha skett över tid, eftersom 

samhället hela tiden utvecklas. 

 

Enligt Hellspong och Ledin (1997, s. 34) kommunicerar böcker enkelriktat. Detta 

betyder att den information som fås från böckerna inte kan förtydligas i efterhand. 

Läroboken kan vara det första mötet med andra kulturer. Detta betyder att det stoff 

eleverna får läsa och se på bilder i boken bildar den uppfattning eleverna skapar av 

andra kulturer. En bild kan tolkas på många olika sätt. Problemet är att genom att se 

på en bild kan man lätt skapa eller förstärka stereotyper och fördomar. Eleverna 

behöver därför ges stöd i sitt tolkande. Forskare (Eriksson, 2009, s. 49; Levin & 

Mayer, 1992, s. 105; Pettersson, 2008, s. 65) nämner betydelsen av att bilderna i 

läroböckerna förankras i texten eller bildtexten. Detta för att eleverna ska förstå 

bildernas innehåll. Ofta hade dock bilderna endast lite stöd från texterna, och ibland 

stod bilderna ensamma utan något stöd alls från texterna, vilket betyder att utan 

någon eventuell diskussion med läraren kan eleverna missuppfatta bilden eller också 

kan bilderna förbigås. 

 

I kapitel 2.1 diskuterades vad kultur är. Ett sätt att förstå kultur är att se till vad som 

förenar och skiljer grupper åt (Larzén, 2005, s. 25). Detta synsätt är viktigt i den här 

studien. Ett av problemen studien resulterade i är att många av bilderna i 

läroböckerna liknar den kultur som eleverna kan känna att de är vana med, den egna 

kulturen. Detta betyder att man inte ser någon skillnad mellan sin egen kultur och 

målkulturen, vilket å ena sidan är bra eftersom man ser likheter och inte riskerar att 

tycka att det andra är ”konstigt”. Å andra sidan kan det resultera i att allt kan kännas 

samma i målkulturen, att man agerar och beter sig samma sätt, vilket betyder att 

eleverna inte får en fullständig bild av målkulturen. Även i Glgu 2004 betonas att 

eleverna ska ”preliminärt bekanta sig med likheterna och skillnaderna mellan den 

finska kulturen och den främmande kulturen”, vilket är svårt om kulturerna liknar 
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varandra för mycket. Läroplanen från 2014 menar att eleverna ska ”handledas att lära 

sig att se saker utifrån andra människors livssituationer och förhållanden” (Glgu, 

2014, s. 14) och på så sätt öva sin interkulturella kompetens. Om inga skillnader 

förekommer kan dock inte eleverna utveckla sin interkulturella kompetens.  

 

Möjligen är orsaken att man har blivit rädd för att eleverna ska skapa fördomar, 

stereotyper och attityder mot andra kulturer och att man därför valt att presentera en 

ytlig lärobok istället. Vikten av att undervisa språk och kultur tillsammans nämns av 

många forskare (Byram, 2002, s. 7; Doyé, 1999, s. 111; Gagnestam, 2003, s. 215; 

Kaikkonen, 2004, s. 104; Kramsch, 1993, s. 1, 8). Detta för att eleverna inte ska få 

den uppfattningen att det främmande språket kan användas på samma sätt i sociala 

situationer som det egna språket. Läroböckerna borde innehålla information om olika 

kulturer men det är en svår balansgång att presentera främmande kulturer så att man 

ser en skillnad mellan den egna och den främmande kulturer utan att man skapar 

stereotyper. Detta är dock svårt och något som läromedelsförfattare och lärare kan 

känna oro för. Ett annat problem är att läroböcker föråldras snabbt och de bilder som 

finns presenterade i läroboken fort blir otidsenliga. I läroböckerna ses detta genom 

t.ex. media, kläder och beteende. Det är därför en stor utmaning att skriva läroböcker 

med kulturstödande information. Därtill menar Elomaa (2004, s. 108) att på grund av 

den tid det tar att undervisa i t.ex. grammatik kan lärare känna tidsbrist i att öva och 

utveckla kulturella färdigheter. Detta gäller säkerligen läroböcker för yngre elever. 

 

Sammanfattningsvis erbjuder ingendera av de analyserade läroböckerna tillräckligt 

med kulturellt stoff för att främja interkulturell kompetens. Det kulturella stoffet är 

för likt den egna kulturen. Liksom i Lindströms studie (2015) presenterades det 

kulturella materialet på ett ytligt sätt och gav inte tillräckligt med reflektion kring 

stoffet. På grund av att det förekommer mycket lite information om olika 

kulturaspekter som stärker elevers interkulturella kompetens och det faktum att 

läroböckerna endast fokuserar på Storbritannien krävs det mycket av läraren som 

undervisar om hur han eller hon vill att eleverna ska möta olika kulturer. Men att 

undervisa kultur kan vara mycket svårt, vilket också tidigare forskning visar 

(Gagnestam, 2006; Larzén 2005) på grund av att lärare inte upplever att de har den 

kunskap som krävs. Därför är det viktigt att även lärare utbildas i vad interkulturell 

pedagogik innebär och hur man kan främja elevers interkulturella kompetens. 
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Detta forskningsområde är som blivande klasslärare mycket givande för mig. Jag 

utvecklar ett didaktiskt tänkande när jag noggrannare kan studera sambandet mellan 

språk och kultur samt vad interkulturell kompetens betyder och har för betydelse för 

att stärka relationer i en mångkulturell värld. Genom att använda kunskapen jag får 

genom att analysera läroböckerna kan jag utveckla min förmåga till ett kritiskt 

förhållningssätt i val av läromedel och hur jag förhåller mig till dem. Dessutom är 

min studie relevant för lärare inom språkundervisning, utbildningen av lärare och 

läroboksförlag.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Avhandlingen baserar sig på tolkning och analys av läroboksbilder och texter. Jag 

använder mig av ett kvalitativt angreppssätt när jag analyserar läroböckerna istället 

för att forska kring samband, sannolikhet och siffror som kopplas ihop med 

kvantitativa studier. Kvalitativa studier kan dock ibland ifrågasättas för att inte vara 

generaliserbara. Jag ville däremot se hur kulturaspekterna som helhet presenterar 

målspråksländerna och inte jämföra vilken kulturaspekt som fick mest utrymme i 

läroböckerna. I kvalitativa studier har forskaren enligt Eliasson (2013, s. 21) 

möjlighet att få en djupare förståelse för det specifika forskningsområdet och därför 

är valet av ett kvalitativt angreppssätt i den här avhandlingen ett passande alternativ.  

Som ansats valde jag hermeneutiken. Hermeneutiken utgår enligt Westlund (2009, s. 

62) från att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen. Detta var också 

målet med den här studien. Hermeneutiken betonar också att tolkningen baserar sig 

på delar som bildar en helhet där varje del är lika viktig för att få en bättre förståelse 

av helheten. I den här studien studeras läroböckers texter och bilder, vilka är delar 

som tillsammans utgör en större helhet. När läromedel analyseras och i det här fallet 

vilka kulturaspekter som tas upp för att presentera målkulturerna i engelska 

läroböcker är det forskaren utgör själva analysredskapet. Beträffande den här studien 

påverkar således hur jag tolkar kultur. Inom hermeneutisk forskning anser man dock 

att alla bär på förförståelser, vilka bör tas i beaktande när man analyserar och tolkar 

data. Detta eftersom förförståelser påverkar hur man uppfattar stoffet. (Hellspong & 



 81 

Ledin, 1997, s. 124; Westlund, 2009, s. 71.) Av dessa orsaker lämpar sig en 

hermeneutisk forskningsansats väl för studien.   

Men eftersom resultatet baserar sig på mina tankar är detta också en svaghet för 

studien. I kapitel 4.5 gällande studiens reliabilitet och validitet argumenterades hur 

jag har försökt stärka kvaliteten i studien. Reliabiliteten ser till i vilken mån andra 

forskare skulle koppla ihop det studerade materialet med de begreppsbeskrivningar 

forskaren framställt och om de skulle komma fram till samma resultat. (LeCompte & 

Goetz, 1982, s. 32.) Studien bygger på en subjektiv tolkning. Som ensam forskare 

kan man se mönster där inga finns eller fastna i gamla hjulspår. Inom kvalitativ 

forskning är den externa validiteten svår att uppfylla eftersom det är svårt för andra 

forskare att befinna sig i precis samma miljö och ha precis samma förutsättningar. 

Under analysen har jag dock systematiskt bearbetat materialet flera gånger. Jag har 

försökt att se på materialet med ”nya ögon” och analyserat både på detaljnivå och 

som en helhet.  

Cederholm (2013, s. 102–103, 106) har i sin avhandling valt att se hermeneutiken 

som tolkningslära, medan innehållsanalysen utgör själva metoden för 

datainsamlingen. Detta görs även i den här studien. Jag utgår från en teorivägledande 

analys, eftersom jag till stor del använder de kulturkategorier som nämns i CEFR.  

Jag ville däremot inte känna mig bunden till vissa specifika kategorier utan också 

utgå från materialet. Jag anser att en teorivägledande analys var det bästa alternativet. 

Eftersom kultur är ett så brett och svårdefinierat begrepp, var det svårt att definiera 

vad som räknas som kultur och vilka olika ramar som skulle bilda 

kulturkategorierna. Genom att använda CEFR:s kategorisering som bakgrund vid 

valet av vilka kulturaspekter som skulle fungera som bas vid analysen gavs en 

trovärdig grund. Däremot kan man kategorisera kulturaspekter på många andra sätt, 

vilket är viktigt att komma ihåg.  

Eftersom den här studien är en magisteravhandling medför den också begränsningar 

angående hur mycket material som kan analyseras. Gällande den här studien uteslöts 

tillhörande övningsböcker, ljudmaterial och lärarhandledningar. Ingen helhet fås av 

läroboksserien för den speciella årskursen då inte allt material studeras. Studien 

innehöll en lärobok från tre läromedelsserier. Inom den här studien får man inte se 
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vilka kulturer som behandlas samt hur interkulturell kompetens framhävs i 

läroböcker för äldre elever.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Forskning inom kultur- och språkundervisning är ett mycket brett och intressant 

område. Eftersom den här avhandlingen endast analyserar nybörjarläroböcker, kunde 

förslag till fortsatt forskning vara att jämföra resultaten med läroböcker avsedda för 

äldre elever. Vilka likheter och skillnader förekommer det läroböckerna emellan? 

Hur och i vilken mån utvecklas mötet med olika målspråksländers kulturer? I vilken 

mån värdesätts den interkulturella kompetensen? 

 

En annan möjlighet kunde vara att observera hur det kulturmaterial som den här 

avhandlingen presenterat bearbetas i klassrumssituationer. Hur arbetar läraren med 

det kulturella materialet som finns i läroböckerna. I vilken mån och i vilka situationer 

diskuteras kultur? Diskuteras endast de kulturaspekter som förekommer i 

läroböckerna eller söker läraren eget material för att eleverna ska få en mer realistisk, 

mångsidig och varierad bild av målkulturerna? 

 

Slutligen kunde ett alternativ till fortsatt forskning vara att mera se på det engelska 

språket som en möjlighet att lära ut interkulturell kompetens. Som forskare kunde 

man rikta in sig på studerande som utbildar sig till lärare. Vad är interkulturell 

kompetens enligt dem? Anser de sig ha tillräcklig kunskap för att integrera 

interkulturell kompetens i språkundervisningen. Hur förbereder studierna dem för ett 

att undervisa interkulturell pedagogik? Hur skulle de ta sig an uppgiften att undervisa 

interkulturell kompetens i engelska som ett främmande språk?  
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