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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur kultur framställs i tre läroböcker för elever i årskurs 7 i ämnet 

engelska. De läroböcker som undersöks i studien är Wings Blue, HAPPY och Focus on English, 

endast textboken är analyserad inget annat material. Studien undersöks genom en textanalys med 

både en kvantitativ och en kvalitativ metod för att kunna se förekomster av språket och för att 

analysera texter för att ta fram det väsentliga innehållet i textens delar, i helheten och i den 

kontext som den ingår. Den teoretiska utgångspunkten som studien bygger på är ett funktionellt 

perspektiv. 

Resultatet av studien visar att det är den amerikanska och den brittiska kulturen som har den 

dominerande särställningen i alla tre läroböcker. Den brittiska varianten av engelskan är den som 

förespråkas i böckerna och där två av de tre analyserade läroböcker i den här studien påvisar 

skillnaden mellan amerikansk och brittisk engelska i texten. Människorna från de engelskspråkiga 

länderna framställdes inte utifrån några märkbara stereotyper. Förekomsten av uttryck, fraser och 

ordspråk var låg i alla tre läroböcker.  
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1. Inledning 

The term ”culture” has come to cover a host of phenomena that mean different things to different 

people: literate tradition or high C culture, level of civilization, way of life, ethnic membership, 

country of origin, nationality, ideology, religious affiliation, moral values. It is difficult to find a 

common object denominator. However, in our contentious times, “culture” has retained a sense 

of the irreducible, the sacred that touches the core of who we are…1 

Kultur är runt omkring oss och finns överallt, den kan ha olika definitioner och betydelser för 

människor och för olika länder som citatet ovan påpekar. Att kultur ska ha en betydande roll i 

undervisningen och då framförallt i läroböckerna tänker nog inte så många på. Att kultur sedan 

ska ha en positiv inverkan på språkutvecklingen är det nog färre som tror. I läroplanen för 

grundskolan står det att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.2 Eleverna 

spenderar stor del av sin tid i skolan, möter nya människor, vilket innebär att eleverna formar till 

stor del sin identitet parallellt med sitt lärande. Läroboken har därför en stor del i detta då den 

används frekvent i undervisningen idag. 

En nyfikenhet på vad egentligen läroboken innehåller har växt fram under min lärarutbildning. 

Som blivande lärare i engelska bör man vara väl bekant med det material som kommer att 

användas i sitt yrkesliv-läroboken är ett sådant material. Jag har använt olika läroböcker men 

aldrig riktigt reflekterat över vad de innehåller och vad de förmedlar till eleverna. Detta är jag nog 

inte ensam om som lärarstudent eller som verksamma lärare ute på skolorna. En stor anledning är 

tiden, som lärare ständigt har för lite av, det finns helt enkelt inte tid att noggrant granska vad 

böckerna innehåller. Därför ser jag denna uppsats som ett perfekt tillfälle att granska hur tre olika 

läroböcker framställer kultur från engelskspråkiga länder för elever i årskurs 7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 
1 Kramsch s.23 i Andersen, Lund, Risager (2006) 
2 Skolverket (2011), www.skolverket.se (2012-12-15). s.9 
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2. Bakgrund 

Läroböcker har en dominerande och central roll i undervisningen idag i flera ämnen; många olika 

forskningsstudier tyder på detta. Även om lärare använder läroboken mer som en referens i 

undervisningen och hämtar mycket material från andra typer av medier, som exempelvis internet, 

har ändå läroboken en central roll i undervisningen.3 Läroböcker kan ses ur många olika 

perspektiv, som en symbolisk kommunikation och som en del av interaktionen med omvärlden. 

Läroboken kan även ses som en erfarenhetsöverlämning, eller som texter som erbjuder en 

gemensam mening och som bearbetas aktivt av läsarna.4 Egil Johnsen skriver att det i stort sett är 

texter som styr skolan och därför blir det mindre viktigt att fråga om de styr än att istället fråga hur 

de styr. Vidare skriver Johnsen att: 
 

Alla som pratar om undervisning säger samma sak: läraren är viktigast. Samtidigt är det få 

människor som vill förneka att lärarens viktigaste följeslagare är boken. Läraren har alltid haft 

texter att följa, från katekesen och fram till vår tids kompakta läroböcker. När hösten närmar sig, 

frågar såväl nya som erfarna lärare efter nya läroböcker: Vilken bok ska jag välja? Hur ska jag 

välja?5 

Läroböcker granskades tidigare av ett statligt organ, men sedan 1991 kontrolleras inte längre 

läroböckerna av staten. Idag måste därför lärare själv bestämma och avgöra vilka läromedel som 

de anser lämpliga att använda i undervisningen. Därför är det viktigt att lärare idag har kunskap 

om läromedel och att de har redskap för att kunna analysera dem och göra ett urval. Dessutom är 

dessa kunskaper viktiga eftersom läromedel (som t.ex. en skönlitterär text, ett dataprogram) i 

allmänhet och läroböcker i synnerhet spelar en central roll i dagens undervisning.6 Lindström och 

Pennlert beskriver lärares yrkeskunskaper med mötet mellan lärare, elev och innehåll, som en 

didaktisk triangel som har tre centrala relationer i en pedagogisk situation. Tre områden som har 

särskilt stor vikt vid lärares yrkeskunnande är didaktisk - social - och ämnes-/innehållskompetens. 

Alla dessa kompetenser är inflätade och beroende av varandra men ämnes-

/innehållskompetensen och den didaktiska kompetensen är de kompetenser som har koppling till 

läroboken och som är extra intressant för den här studien. Ämneskompetens betyder bl.a. att 

man kan mycket om ämnet och förstår hur ämnet är uppbyggt. Ämneskompetensen kan även 

betyda ämnessyn som betyder att man kan reflektera över ämnet och kritiskt granska det, följa 

dess utveckling och kunna integrera den i undervisningen. Didaktisk kompetens som är 

relationen mellan läraren och elevers lärande, hur lärarens kunskaper att skapa goda 

                                                 

 
3 Ammert (2011), s.26 
4 Skolverket (2006), s.18 
5 Johnsen, Lorentzen, Selander, Skyum-Nielsen (1998), s.12 
6 Ammert (2011), s.17 
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förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Läraren måste göra urval i dennes 

ämneskompetens som att formulera relevanta kunskapsmål, göra meningsfulla urval och att 

organisera urvalet. Läraren måste också distansera sig till undervisningen och göra den till 

reflektion, vad och hur har eleverna lärt sig.7 Lärare måste ha en kritisk inställning till läroboken 

och se vad läroboken förmedlar till eleverna, det går inte att lita på att läroboken tar upp allt som 

eleverna ska lära sig. Lärare måste distansera sig från läroboken och kunna utvärdera vad eleverna 

lärt sig och om läroboken har täckt alla kunskapsmål. På samma sätt som om lärare själv gjort 

undervisningsmaterialet och efteråt gjort en utvärdering, måste lärare även hantera läroboken på 

samma sätt-utvärdera vad eleverna lärt sig och vad syftet varit.  

I kursplanen för årskurs 7-9 i engelska står det bland annat att eleverna ska utveckla sina 

kunskaper om områden och sammanhang där engelska används och att de ska lära sig om sociala 

och kulturella företeelser där engelska används. Kursplanen för engelska betonar vikten att ha 

kunskaper om språk och att det ger nya perspektiv på omvärlden, ger ökade möjligheter till 

kontakter och större förståelse för olika sätta att leva. Vidare står det att undervisningen i 

engelska ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och förståelse för olika livsvillkor. 

Undervisningen i engelska för elever i årskurs 7-9 ska ge eleverna ökade möjligheter att ingå i 

olika sociala och kulturella sammanhang där de ska ges möjlighet att reflektera över livsvillkor, 

traditioner, sociala relationer, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

delar av världen där engelska används.  Det står även att kunskaper i engelska ökar möjligheter 

för elever att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang som att vara delaktig i ett 

internationellt arbets-och studieliv där engelska används. Undervisningen i engelska ska stimulera 

elevernas intresse för språk och kulturer. Eleverna ska även ges möjlighet att läsa och lyssna på 

engelska med viss social och regional färgning, de ska dessutom ges möjlighet att reflektera över 

livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i områden och i olika sammanhang där 

engelska används.8 

Användningen av läromedel i ämnet historia visar att det finns ett samband mellan landets 

egen historia och dess användning av läroböcker. Till exempel använder Island, som har en 

tämligen lugn historia läroböcker i väldigt hög utsträckning medan Israel, med en turbulent 

historia, använder läroböcker i väldigt liten utsträckning. Länder som klarat sig undan stora 

polariseringar och formats av en lugn samhällsutveckling, tenderar att lita på sina läroböcker. 

Däremot finns det även länder som blev självständiga efter kommunismens fall som lägger stort 

värde i sina läroböcker, där de spelar en stor roll för folkets identitet och där man lyfter fram 

landets egen historia.9  

                                                 

 
7 Lindström, Pennlert (2009), s. 9-12 
8 Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (2011), s.30 
9 Ammert (2011), s.26-27 
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1992 års läroplanskommitté uttryckte att läromedlen utgjorde då, som många gånger nu, den 

faktiskt genomförda läroplanen.10 Historiskt sett har läromedel varit ett sätt för staten att 

kontrollera skolan, läromedlen blev en av styrfaktorerna för staten att åstadkomma en likvärdig 

eller enhetlig skola. Staten reglerade läromedelsvalen och läromedelsanvändningen, oftast på 

detaljnivå genom att ange ramar och fördela ekonomiska resurser. Läroplanerna hade även de 

mer detaljerade föreskrifterna om undervisningens innehåll och genomförande. 1991 beslutade 

riksdagen att statens institution för läromedel (SIL) skulle avvecklas och att statens kontroll och 

styrning över läromedlen upphörde.11 Läroboksutvecklingen under de sista två århundradena har 

visat att egenskaper som gudfruktighet, lydnad och nationalkänsla har kompletterats med 

demokrati, gemenskap, nationalisering och kritisk reflektion. I slutet av 1960- talet och början på 

1970-talet kom det globala perspektivet in i läroböckerna, målet var att fostra barn och ungdomar 

till global samhörighet och få dem att förstå världsomspännande krisen i fattiga och rika länder. 

Därefter kom även de kritiska lärobokstexterna, som innebar att texterna var mycket mer 

samhällskritiska av materialet än vad de tidigare hade varit. Texterna kännetecknades däremot av 

att författarna inte längre utgav sig för att vara neutrala och objektiva i förhållande till sitt ämne, 

utan riktade sig direkt till läsarna och uppmanade att vara kritiska.12  

I en enkätundersökning från Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, FSL, som handlade 

om läromedel och läroböcker framgick det att 82 % av lärarna regelbundet använder läroböcker i 

sin undervisning, medan bara 1,7 % säger sig aldrig använda tryckta läroböcker. I samma 

undersökning svarade nästan 84 % att de kan påverka val och inköp av läromedel.13  

Som framgått här används läroböcker i stor utsträckning i undervisiningen idag, därför är det 

intressant att göra en undersökning i vad böckerna innehåller och hur böckerna skildrar den 

kultur som finns i läroböckerna. I uppsatsen undersöks hur tre läroböcker från tre olika förlag för 

elever i årskurs 7 framställer kultur. 

                                                 

 
10 Skolverket (2006), s.13 
11 Ibid,. s.13 
12 Johnsen et al (1998), s.27-28 
13 Levén (2003), s.10-11 
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3. Litteraturöversikt  

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Läromedlens roll i undervisningen 

Enligt Ammert kan läroboken studeras ur tre olika perspektiv, ett processorienterat, ett 

strukturellt och ett funktionellt perspektiv. Det första som nämns, det processorienterade 

perspektivet studerar läroboken som en del i en process, taget från den samhälleliga kontexten, 

från läroboksförfattarna till en färdig produkt. Den kan även betraktas som en fortsatt process 

från färdig produkt, via förmedling till mottagare. Forskning kring läroboken ur detta perspektiv 

intresserar sig för de omständigheter som rådde då den skrevs, hur statsmakter, läroplaner och 

författarna har satt avtryck i böckerna. Ur ett strukturellt perspektiv belyser forskningen vad som 

påverkar lärobokens tillkomst och utformning. Det finns runt läroboken olika strukturella 

förutsättningar, som lagstadgade styrdokument, marknadskrav, politiskt klimat, vetenskapliga rön 

och paradigm. Ett funktionellt perspektiv studerar vad läroboken förmedlar och dess relation till 

läsaren. Det kan handla om, att lärobokens funktion är, att den stimulerar elever att utveckla 

kunskaper om ett komplext ämnesinnehåll eller att eleven lär sig vissa matematiska färdigheter.14  

Englund har i sin rapport sammanfattat sin granskning av olika forskning kring lärobokens roll 

i undervisningen. Hon kom bland annat fram till att läroboken har en kunskapsgaranterande 

auktoriserande roll, vilket innebär att läroboken anses av lärarna vara en garanti för att läro- och 

kunskapsplanens mål uppfylls. En annan punkt är att läroboken har en gemensamhetsskapande-

sammanhållande roll både tankemässigt, ideologiskt och praktiskt. Den andra punkten innebär att 

läroboken ger ett sammanhang i studierna, som hindrar känslan av splittring, både för lärare och 

för elever.15 

I en rapport som skolverket har gjort framgår det att av ämnena, bild, samhällskunskap och 

engelska så användes läroboken mest i ämnet engelska. Tre av fyra lärare använde läroboken 

nästan varje lektion. Detta förklaras i rapporten som att läroboken uppfyller olika funktioner, 

t.ex. skapar den en kontinuitet i undervisningen, det finns en färdig struktur och att den 

underlättar läxläsningen för eleverna. Detta ger utifrån en lärares perspektiv en trygghet och att 

det blir bekvämt för lärarna då mindre planering och förberedelser behövs.16 

Gagnestam har i sin avhandling kultur i språkundervisning med fokus på engelska undersökt 

gymnasielärarstudenter, verksamma gymnasielärare och gymnasieelever ser på kulturens roll och 

                                                 

 
14 Ammert (2011), s.29-33 
15 Englund (2011), s.27 
16 Skolverket (2006), s.91-92 
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betydelse i engelskaundervisningen i gymnasiet. Hennes resultat visar att nästan alla blivande 

gymnasielärare tycker att kultur har en viktig roll i språkundervisningen, men påtagligt få av 

lärarstudenterna tyckte att kultur har en roll för att skapa förståelse för faktorer som t.ex. 

beteende och uttryck. Gymnasielärarna hade en mer positiv syn på kultur i språkkundervisningen 

än eleverna hade. Eleverna i undersökningen tycker inte att kultur skapar intresse för 

undervisningen. Häften av eleverna ville ha mer kultur eller ha kulturundervisningen på ett annat 

sätt. Språklärarna och språklärarstudenterna i Gagnestams studie känner stor osäkerhet i hur de 

ska undervisa om kultur. Några av de slutsatserna Gagnestam drar är att det finns ett behov av att 

reformera kulturundervisningen i engelska i gymnasiet och på lärarutbildningen och att 

lärarstudenterna saknar verktyg i att undervisa om kultur som de inte fått med sig från sin 

utbildning.17 

Alftberg har i sin C-uppsats granskat vilken av den amerikanska och den brittiska engelskan 

eleverna på gymnasiet helst använde. Resultatet i den studien visar att eleverna föredrog den 

amerikanska engelskan både i skriven form och i uttal. Orsaken till detta var den starka influensen 

i media, som film, TV och musik.18  

Eilard har i sin avhandling bland annat undersökt etnicitet i läseböcker, för barn i yngre åldrar, 

från 1962 fram till 2000-talet. Undersökningen visade att den västerländska koloniala diskursen 

varit den mest påtagliga och oföränderliga resultatet under hela perioden. Eilard skriver att tal och 

berättelser om vår samtid blir normgivande genom att de erbjuder vissa sätt att förstå och tala om 

världen. De kommer till uttryck genom olika diskurser som exempelvis massmedia och 

skolböcker och de bevarar och återskapar föreställningar om bland annat genus, kön, svenskhet 

och annan etnicitet eller nationalitet. Eilard menar att dessa diskurser påverkar oss genom att vi 

tillskrivs identiteter och som på lång sikt påverkar vår självuppfattning. Matas vi med samma 

diskurser kan en viss livsstil, social position och samhällsordning uppfattas som normal och andra 

identiteter och levnadssätt komma att uppfattas som avvikande och icke eftersträvansvärda.19  

 

 

3.1.2 Kultur i språkundervisningen 

Det övergripande syftet med språkutbildning är, att öppna dörrar till andra kulturer och 

omvärlden, att få ta del av nya kulturer innebär en mycket viktig drivkraft och motivationshöjare 

vid språkinlärning20. Kramsch skriver så här om kultur i undervisningen: 

                                                 

 
17 Gagnestam (2003), s.216-221 
18 Alftberg (2009), s.20-21 
19 Eilard (2008), s.19:419 
20 Gagnestam (2005),  s.11 
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The same hesitation about the teaching of literature in language classes can be found with the 

teaching of culture. One often reads in teachers’ guide-lines that language teaching consists of 

teaching the four skills “plus culture”. This dichotomy of language and culture is an entrenched 

feature of language teaching around the world… culture is often seen as mere information 

conveyed by the language, not as a feature of the language itself…21 

Samma tveksamhet om att undervisa i litteratur i språkundervisningen är det att undervisa om 

kultur. Språkundervisningen består av att lära ut de fyra färdigheterna och sen kultur. Kultur ses 

som extra information och inte som en del i språket. Kramsch menar att om man ser språket som 

en social praktik blir kultur själva kärnan i språkundervisningen. Att vara medveten om kultur i 

språkundervisningen måste därför ses som att det både gynnar språkskickligheten och att 

reflektera om resultaten kring språkkunskaper.22 Gagnestam beskriver att kulturell hegemoni är 

när en eller två kulturer höjs upp och som står som huvudkulturer, den egentliga kulturen och 

kallas kulturell hegemoni. Med det menas att man har gett vissa sätt att tänka och värdera en 

särställning och som i synnerhet slätar över motsättningar. Gagnestam menar att 

språkutbildningens syfte är att den öppnar dörrar till omvärlden och särskilt andra kulturer och 

att i språkutbildningen ta del av främmande kulturer betecknas som en viktig drivkraft och 

motivationshöjare i språkinlärning. Kultur vilar på skillnader och grunden för att kunna iaktta och 

reflektera över likheter och skillnader mellan kulturer ligger därför i ens egen medvetenhet om 

den egna kulturen. Genom att tydliggöra likheter och skillnader och olika perspektiv kan vi bli 

medvetna om kulturella värderingar på ett positivt sätt. Eleverna kan bli bättre förberedda för ett 

liv i en mångkulturell värld genom att synliggöra det okända och föra fram nya perspektiv.23 

Kultur är något som både skiljer oss åt och som förenar oss. Kultur är en ständig föränderlig 

dialektisk process och som skapar mening i tillvaron. En kultur förenar oss från att vara 

främlingar för varandra medan flera kulturer skiljer oss åt och gör att vi inte alltid håller med 

varandra och förstår varandra till fullo.24 

The student who learns to look closely at a foreign culture with friendly understanding gradually 

makes the important discovery that he himself lives in a cultural too. When the study of foreign 

language is amplified suitably with a cultural dimension, it thus can contribute in a direct way to 

our perception of the cultural we ourselves live.25 

Studenter som lär sig titta på en kultur med ett öppet sinne kommer snart att märka att denne 

själv lever i en kultur. När man studerar främmande språk och dessutom lär sig om kulturer kan 

man börja reflektera över den egna kulturen som man vi själv lever i. Att studera en ny kultur 

innebär att man stöter på saker som både är bra och dåliga, sådant som man håller med om och 

sådant som är obehagligt och även sådant som är vackert och fult. Vad som är kultur kan 

                                                 

 
21 Kramsch (1993), s.8 
22 Ibid., s.8 
23 Gagnestam (2003), s.10-20 
24 Ibid., s.17 
25 Brooks (1975), s.19 
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definieras på många olika sätt men de två som är viktigast för oss kan delas in i två kategorier; 

den ena är att allt i mänskligt leverne är kultur, som beteenden, tro och värderingar, den andra är 

det bästa av allt från mänskligt leverne, som musik, brev, och konst.26 

Tornberg har i sin avhandling om språkundervisning i mellanrummet-och talet om ”kommunikation” och 

”kultur” i kursplaner och läromedel från 1962 till 2000, studerat bl.a. kultur i läroplaner från 1962 till 

och med år 2000 men även analyserat två läromedel i tyska. Utifrån sin analys av läroplanen och 

läromedlen beskriver Tornberg tre olika kulturperspektiv som återfinns i både läroplanerna och 

läromedlen från 1962 till och med 2000. Det första kulturperspektivet kallar Tornberg för ett 

fullbordat faktum, som innebär att det finns en förställning om nationella enhetskulturer som kan 

studeras objektivt. I detta perspektiv återfinns ett estetiskt kulturbegrepp som innefattar kultur 

som konst, litteratur och musik och ett antropologiskt kulturbegrepp som innebär att kultur 

omfattar allt från språket till värderingar och sätt att leva. Det andra perspektivet beskriver kultur 

som en kompetens för framtiden som ska utvecklas på sikt för att kunna användas i mötet med 

människor från andra kulturer genom en handlingsberedskap som underlättar möten med 

människor från andra kulturer. Denna handlingsberedskap handlar om förmågan att kunna 

anpassa sig till regler och förhållanden från andra kulturer. Det tredje perspektivet som Tornberg 

redogör för kallar hon ett möte i öppet landskap, här beskrivs mötet mitt emellan två gränser där 

individer och personliga världsbilder möts och det är i detta utrymme som vi får insikt om 

skillnaden mellan oss och som visar hur vi förhåller oss till varandra. Detta perspektiv innefattar 

interkulturell förståelse.27 
Thavenius gör en skillnad på kultur och kulturerna. Kultur menar han är en ideologisk 

skapelse som borde sätta sin prägel i den sociala verkligheten, medan kulturerna existerar med 

normer och värderingar och är det som materialiserar verkligheter som formas och styrs av olika 

ideologiska föreställningar. Kulturen menar Thavenius är det som förenar oss och det som skiljer 

oss är kulturer.28 Skolan har betraktat sig som att vara en majoritetskultur och som motarbetat 

andra kulturer, främst populärkulturen. Den enhetskultur som existerat inom skolan har varit en 

manlig medelklasskultur.29 

 I denna studie analyseras kultur som finns i tre läromedel. För att definiera ytterligare vad för 

slags kultur som kommer att analyseras i den här studien så måste man ta viss hänsyn till att det är 

elever som går i årskurs 7, därför kommer de kulturbegrepp som får utgångspunkt i den här 

studien vara kultur som skiljer oss åt och kultur som är främmande men även det som förenar 

oss. Det kan exempelvis vara mat, sätt att leva, musik eller speciella traditioner. 

 

                                                 

 
26 Ibid., s.20 
27 Tornberg (2000), s.63-83 
28 Thavenius (1999), s.89 
29 Ibid., s.90 citat av Gleerup (1991)  
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3.2 Kulturbegreppet 

3.2.1 Definition av kultur 

Kultur är inte ett uppenbart begrepp, det är inte ett fenomen som går att förklara eller beskriva en 

gång för alla, kultur har olika definitioner beroende på vilket sammanhang som diskuteras. Illman 

och Nynäs förklarar kultur genom att det parallellt används flera begrepp med begreppet kultur 

och att två sådana är etnicitet och nationalism. Dessa två begrepp markerar något annat än 

begreppet kultur, men kultur, etnicitet och nationalism är begrepp som går in i varandra och som 

ofta står i relation till varandra. En återkommande åsikt är att kultur handlar om mänsklig 

sammanhållning, en annan att det handlar om identitet. Ett tredje synsätt är att kultur handlar om 

likheter och olikheter.30Att jämföra olika kulturer är vanligt förekommande och det sker ofta 

utifrån beskrivningar av skillnader mellan sociala beteenden, som att japaner inte tycker om att 

skaka hand utan hellre bugar vid hälsningar, eller att fransmän torkar tallriken med en brödbit 

och doppar croissanten i kaffet. Detta ses som utländsk excentriskt och ofta tycker vi att vi själva 

är normala, men vi är ändå medveten om att dessa egendomligheter är ytliga genom att om vi 

vistas i ett annat land tar det inte lång tid innan vi tar efter dessa beteenden som vi tidigare tyckte 

var konstiga.31 Kultur förankras i det sociala genom att kultur är något som är inlärt i oss 

människor och som förs vidare mellan generationer och där kultur då delas av en grupp 

människor och definierar gränserna till andra grupper.32 Människor blir ofta stötta då de blir 

beskrivna utifrån typiska beteenden baserade på sin egen kultur men tycker att andra människor 

från andra kulturer beskrivs utgående från typiska beteenden. Detta beror på att vi inte betraktar 

vårt eget beteende som typiskt utan som uttryck för vår egen identitet och personliga val.33 

Att skapa stereotyper av andra människor innebär att man har förenklat grupperingar av andra 

människor som antas ha gemensamma egenskaper som är separata från andra grupper. 

Stereotypier framhåller skillnad och gränser och som är värdeladdade föreställningar som både 

kan vara negativa och positiva.34 Stereotyper om engelsmän är att de gillar kricket, krocket, rugby, 

går till sin stampub och att de dricker mycket te. Denna schablonisering av den typiska 

engelsmannen finns i medvetandet hos människor från andra nationer.35 

Kultur har en grundläggande roll i både etnicitet och i nationalism. Kultur är en källa till 

identitet genom de sociala relationer i form av likheter och olikheter som är centrala i etnicitet 

och kommer fram av symboliska markörer. Diskurser om kultur gör det ibland svårt att se vad 

som skiljer etnicitet och kultur åt: 

                                                 

 
30 Illman & Nynäs (20065), s.16-17 
31 Lewis D (1997), s.14 
32 Illman & Nynäs (2006), s. 28 
33 Ibid., s.30 
34 Ibid., s.106-107 
35 Lewis D (1997). S.175-176 
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”I vår kultur är det vanligt att vi värderar det och det, medan man i Sydeuropa, har en annorlunda 

kultur. ”Så använder man ofta ordet kultur, både i vardagssammanhang och i vetenskaliga 

diskussioner, men det här kan lika gärna handla om en etnicitetsaspekt.36 

Kultur handlar ofta om både det som förenar och det som skiljer, vilket också gäller för etnictitet. 

Ofta inkluderar vi också liknande element i vår syn på vad kultur och etnicitet är: språk, religion, 

sedvänjor etc.37 

Definitionen av kultur är svår och har olika betydelser i olika sammanhang. Här har 

definitionen av kultur skalats ner och gjorts lite klarare utifrån vad som kommer att undersökas i 

läroböckerna utifrån mina frågeställningar.  

3.3 Teoretisk utgångspunkt  

3.4.1 Funktionellt perspektiv  

I ett funktionalistiskt perspektiv ses kultur som ett socialt fenomen där man försöker förstå 

sociala beteenden och fokuserar på underliggande struktur eller regler som styr och förklarar 

observerbara händelser. Man försöker hela tiden att förstå varför människor gör som de gör, 

varför man äter viss sorts mat, eller pratar med hög eller låg röst.38  Funktionell strategi har blivit 

väl använt i språkinlärning och där effektiviteten är mätt i de praktiska utgångspunkterna. Ett 

exempel är att inlärning av andra och tredje språk i USA värderar handling framför reflektion. 

Poängen är att språklärarna ska få sina elever att prata och skriva så bra som möjligt, djup och 

bredd tillhör de andra ämnena.39 

Ur ett funktionellt synsätt på språkundervisning vill man integrera både språk och innehåll, 

språket ses som ett undervisningsverktyg och genom att integrera dessa två så främjar det 

språkinlärningen bäst. Språk lärs in bäst när det används i naturliga sammanhang och där en 

funktionell språksyn som har ett integrerat arbetssätt inte skiljer på innehåll och språk.40  

I ett funktionellt perspektiv riktas fokus mot vad läroboken förmedlar och dess relation till 

läsaren. Ett exempel på detta kan vara att läroboken stimulerar elever att utveckla kunskaper om 

ett komplext ämnesinnehåll eller identiteter. Läroböckerna är en del av den socialisationsprocess 

där människors syn på sig själva och på samhället i dåtid, nutid och framtid skapas. Ett 

funktionellt perspektiv studerar vad läroboken förmedlar och dess relation till läsaren som till 

exempel att lärobokens funktion är att stimulerar elever att utveckla kunskaper om ett komplext 

ämnesinnehåll eller att eleven lär sig vissa matematiska färdigheter. 41 

                                                 

 
36 Ibid., s.20 
37 Illman & Nynäs (1997). s. 
38 Gagnestam (2003), s.15-16 
39 Kramsch (1993), s.4 
40 Gibbons (2006), s.163 
41 Ammert (2011), s.23 
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Det funktionella perspektivet som här har beskrivits kommer att användas för att förklara och 

analysera mitt resultat av läroböckerna som studerats i denna studie.  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur läroböckerna som ingår i studien framställer 

kultur från de engelskspråkiga länderna. Kultur definieras i den här studien som vad som är 

utmärkande för landet som speciell mat, uttryck, beteenden, klädsel och musik.  

 

De frågeställningar jag valt för att undersöka detta är följande: 
 

– Vilka engelsktalande länder skildras i böckerna och hur framställs länderna utifrån dess 

kultur? 

– Hur framställs människorna från de engelskspråkiga länderna? 

– Vilka speciella uttryck, slangord och ordspråk förekommer i läroböckerna och vilken variant 

av brittisk engelska och amerikansk engelska förespråkas i böckerna? 
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5. Metod 

Metoden för den här studien har varit en textanalys av tre olika läroböcker från tre olika förlag 

för elever i årskurs 7. Jag kommer att göra en innehållsanalys där jag kommer att analysera 

förekomster av vissa fenomen, vilket blir en kvantitativ analys, men även en kvalitativ analys där 

jag analyserar texten utifrån mina frågeställningar. Endast textboken har analyserats inte 

tillhörande arbetsbok, CD-skiva eller lärarhandledningen. Jag har varit i kontakt med svenska 

läromedel och försökt att få fram statistik över vilka läroböcker som används mest i skolan idag 

för årskurs 7. Det finns ingen sådan information så valet av de tre läroböckerna som jag har valt 

att analysera utgår från vad den information jag fått från svenska läromedel, vilket säger att de 

fyra största läromedelsföretagen som finns idag är Gleerups, Liber, Natur & Kultur och Sanoma 

Utbildning (tidigare Bonnier Utbildning). Tidsbrist gjorde att jag inte att analyserade alla fyra 

läroböcker från de största läromedelsföretagen och valet att analysera de tre nedan var endast ett 

slumpmässigt val.  Analysen av dessa läroböcker resulterade i en bild av hur kultur framställs och 

de olika läroböckernas resultat ställdes sedan mot varandra. 

 
1. Wings Blue, textbook 7, Natur & Kultur 

2. Happy Textbook Year 7, Gleerups 

3. Focus on English 7 Textbook, Liber  

5.1 Kvantitativ metod 

En kvantitativ innehållsanalys innehåller två komponenter; innehållsanalys är en undersökning av 

innehållet och med kvantitativ menas att undersöka jämförbara uppgifter så som kan uttryckas 

och analyseras med siffror. Innehållsanalysen är ett bra verktyg för att få svar på förekomster, så 

som hur frekvent olika kategorier förekommer eller hur stort utrymme olika kategorier får. En 

styrka med den här metoden är att slutprodukten återspeglar det faktiska innehållet.42 

Den första delen i den här studien är en kvantitativ analys av innehållet i läroböckerna, 

förekomster av engelskspråkiga länder kommer att bli räknade för att se vilka länder som nämns i 

läroböckerna. Detta är intressant då man kan analysera om vissa länder nämns mer frekvent än 

andra för att på så sätt kunna diskutera om dessa länder anses vara viktigare än andra. Jag 

kommer även att räkna personer i textböckerna, kvinnor och män, flickor och pojkar, detta 

kommer ligga till grund för att kunna besvara min andra fråga i min frågeställning. Jag räknar 

flickor och pojkar upp till att vara arton år då räknas de som vuxna. Jag väljer att räkna vuxna för 

                                                 

 
42 Esiassion (2012), s.197-198 
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att läroboken ändå måste ses rikta sig mot elever som är 13 till 14 år och därför borde inta ett 

ungdomsperspektiv. Jag kommer inte att räkna samma person mer än en gång även om personen 

förekommer fler gånger, människor på tavlor och tidningar kommer jag inte att räkna med alls. 

Jag kommer inte att räkna personerna om det inte tydligt framgår vad det är för kön på 

personerna, som till exempel bilder som visar stora folkmassor i olika sammanhang. Yrken, 

länder, personer och ord blir räknade en gång, även om de återkommer i boken på flera ställen. 

Anledningen till att jag vill räkna människorna i böckerna utifrån kön är att jag vill få en helhetsyn 

på vad böckerna förmedlar och om de visar någon grupp i större utsträckning än någon annan, 

till exempel att böckerna visar fler kvinnor än män, eller pojkar än flickor.  

I uppsatsen räknas antalet gånger slang, uttryck och ordspråk finns med i böckerna för att 

tydligare kunna jämföra böckerna med varandra. Slang definieras i den svenska ordboken som ett 

mycket vardagligt språk hos en viss typ av grupp, gruppspråk och jargong.43 Vad jag menar med 

uttryck och som inte ska blandas ihop med fraser, är att ett uttryck är två, tre ord eller fler i följd 

som inte går att översätta direkt till svenskan och få samma betydelse. Det är alltså ingen 

fullständig mening som jag letar efter utan vedertagna uttryck som finns i det engelska språket. 

Fraser är kortare meningar som används i olika sammanhang och som inte kommer att behandlas 

i denna uppsats. Språket kommer både att räknas och att analyseras i den kvalitativa textanalysen. 

5.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ textanalys används för att analysera texter och ta fram det väsentliga innehållet i 

textens delar, i helheten och i den kontext som den ingår. Helheten i texten fångas in där vissa 

delar i texten anses vara viktigare än andra. Ett annat skäl är också att det eftersökta innehållet 

enbart kan tas fram av intensiv läsning för att det är dolt under ytan.44 

En kvalitativ metod används för att se helheten i texterna. Här kommer inget att räknas, denna 

metod används för att se hur böckerna framställer länderna och dess kultur. Jag kommer att kolla 

på de texter som finns i böckerna, men även kolla på andra delar, som vad böckerna vill att 

eleverna ska uppnått efter avslutat kapitel, d.v.s. de mål som böckerna själva har satt upp. 

Texterna kommer kritiskt att läsas i de tre läroböckerna för att få en bild hur böckerna har valt att 

framställa länderna men även för att se vilket språk som används, som till exempel speciella 

uttryck som slang och ordspråk. Dessa kommer att granskas utifrån hur de är integrerade i texten, 

om de överhuvudtaget finns med i de tre läroböckerna. Vilken variant av engelska som används i 

böckerna kommer också att granskas, alltså används enbart den brittiska engelskan eller den 

amerikanska engelska eller är de två varianterna blandade i böckerna.  

                                                 

 
43 Oreström (2005), s.415 
44 Esaiasson (2012), s. 210 
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6. Resultat och analys 

Här kommer resultatet att redovisas där varje frågeställning analyseras utifrån min teoretiska 

utgångspunkt och också utifrån tidigare forskning. De tre läroböckerna kommer att analyseras 

tillsammans under de tre frågeställningarna. De mest intressanta delarna kommer att beskrivas 

och återberättas utifrån vad som är relevant för mina frågeställningar och för att ge en bild av vad 

boken har tagit upp och som senare kommer att underlätta analysen av materialet. En kort 

introduktion om hur varje lärobok är disponerad kommer att inleda resultaten av böckerna.  

6.1 Läroböckerna  

Här följer först en kort beskrivning av de tre läroböckerna som analyserats i den här studien, 

sedan kommer de tre läroböckerna att analyserats tillsammans. 

6.1.2 Wings 

Wings 7 textbook är organiserad med 155 sidor och sex kapitel som alla har olika huvudteman 

som musik, kläder, mat, i huset, i staden och livet i Storbritannien. Inför varje kapitel finns det en 

kort introduktion om vad kapitlet handlar om och vad eleverna ska lära sig. Boken är utformad 

med mycket bilder, varje text som behandlas har färgglada bilder, både animationer och vanliga 

bilder. Varje text har dessutom en ordlista med svensk översättning över de svåraste orden.  

6.1.3 HAPPY  

HAPPY textbook är utformad med 10 kapitel med totalt 135 sidor och som behandlar djur, 

sport, mysterier, festivaler, London, mat, skolan, mode, Irland och rymden. Det finns ingen 

beskrivning om vad eleverna ska lära sig utifrån mål eller någon annan beskrivning om hur boken 

är utformad. Varje text har en tillhörande bild, det förekommer både animationer och vanliga 

bilder. Texterna som behandlas i HAPPY är faktatexter, intervjuer av ungdomar och berättelser. 

Det finns inte så mycket skildringar på kompisgäng utan mer fokus på enskilda unga individer. 

6.1.4 Focus on English 

Alldeles i början av boken finns en överblick över alla kapitel i boken där det bland annat står 

vilket tema och vilket innehåll kapitlet kommer att handla om. Dessutom finns mål som eleverna 

ska ha uppnått efter varje kapitel. Till exempel så står det att eleverna ska känna till var engelska 

talas och används och kunna några skillnader mellan amerikansk och brittisk engelska. Under ett annat tema 

ska eleverna förstå skillnaden på blogspråk och ett mer vardagligt och vårdat språk. Under nästan 
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alla kapitel står det att eleverna ska ha fått ett mer utvecklat ord- och frasförråd för att t.ex. kunna 

beskriva personer, göra upp planer för kvällen, beskriva saker och innehåll, lära känna någon och 

saker man gillar och ogillar. Alla texter har bilder som behandlar ämnet, både i form av teckningar 

och vanliga bilder. Texterna behandlar mest kompisgäng och sedan förekommer ganska mycket 

faktatexter och berättelser/historier. Vuxna skildras inte så mycket i boken.  

 

6.2 Engelsktalande länder 

Den första frågan i min frågeställning var vilka engelsktalande länder som skildras i böckerna och 

hur ländernas kultur framställs i böckerna. Gemensamt för alla tre läroböckerna är att de 

engelskspråkiga länderna som böckerna behandlar och som får mycket utrymme och utförligare 

beskrivningar är USA och Storbritannien. Wings håller sig endast till Storbritannien och USA och 

nämner inget annat land förutom dessa två. HAPPY och Focus on English nämner förutom USA 

och Storbritannien även andra engelskspråkiga länder som Nya Zeeland, Kanada, Australien, Syd 

Afrika. Focus on English nämner ytterligare några länder utöver USA och Storbritannien som 

Indien, Karibien och Malawi.  

Wings lägger som sagt störst focus på USA och länderna i Storbritannien, där beskrivs de 

utifrån historia, klimat, natur och vad som är speciellt för dessa länder som maträtter, t.ex. 

macaroni and cheese och Shepherd's pie. Inget annat land blir beskrivet på samma sätt. Thavenius 

menar att kultur är det som förenar oss och det som skiljer oss åt och att vissa kulturer kan bli 

betraktade som mer värdefull än andra, vilket Thavenius beskriver som kulturell hegemoni.45 I 

Wings kan man tydligt se den kulturhegemoni som Thavenius beskriver, där en eller två kulturer 

ges högre rang över de andra. I Wings är det tydligt att det är främst den brittiska kulturen som får 

mest utrymme och som kompletteras av den amerikanska. I kapitlet om mat är det mycket från 

Storbritannien som beskrivs, till exempel skollunchen i skolan där eleverna måste betala för 

lunchen, speciella rätter och pålägg som fish and chips och Marmite. På bilderna kan man även se 

skoluniformerna som eleverna måste ha i skolan. Här kan stora skillnader märkas i skolkulturen 

där den engelska skolan inte har många likheter med den svenska skolan. Gagnestam menar att 

en sådan skillnad i de olika kulturerna öppnar dörrar till omvärlden och om eleverna tar del av 

främmande kulturer kan ge en drivkraft och ge motivation vid inlärning.46 Den kultur som 

behandlas i Wings är musik, författare, sport, traditioner, historia och mat. Storbritannien är 

överlägsen vad gäller utrymmet av kultur, inget annat land kommer i närheten. I slutet av boken 

finns det även ett London Quiz som tar upp Londons sevärdheter, som bl.a. the London Eye, 10 

Downing Street och Shakespeare.  

                                                 

 
45 Thavenius (1999), s.89 
46 Gagnestam (2003), s.10-20 
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I HAPPY får Irland stort utrymme där framställs landet lite från landets historia. Irland 

beskrivs utifrån den tiden då svälten härjade och då folk flydde från landet både till Amerika och 

till England. Traditioner som St: Patrick’s day, och där den gröna färgen är väldigt viktig just den 

dagen.  I kapitlet om Irland är det fokus på traditioner, historia och vad som är mest känt om 

Irland, som till exempel troll, pysslingar och älvor. Ett uppslag handlar om irländsk limericks och 

skämt som är typiska på Irland. I det funktionella perspektivet ser man kultur som ett socialt 

fenomen och man försöker att förstå varför människor gör som de gör som varför man äter viss 

sorts mat, eller pratar med hög eller låg röst.47 Här får man ta del av den Irlänska kulturen som är 

mest känd för Irland. Som St: Patrick’s Day som är väldigt typiskt för Irland och man får även ta 

del av historien av uppkomsten. Detta är alla sociala fenomen och som funktionalisterna 

beskriver är kultur.  

I Focus on English är det förutom USA och Storbritannien endast Malawi som får en mer 

utförlig beskrivning av de engelskspråkiga länderna som har omnämnts i boken. Malawi beskrivs i 

boken som ett land som ligger i södra delen av Afrika och beskriver William som är 14 år gammal 

och som bor där. Byn i Malawi beskrivs som ett väldigt fattigt område där de som lever där 

försöker försörja sig på att odla tobak under den heta solen. Bara ett fåtal som bor i byn kan 

skicka sina barn till skolan. William vill inte bo kvar i den fattiga byn och bygger därför ett 

vindkraftverk som kan producera elektricitet, han hade läst det i en bok och hade hjälp av det 

under bygget. William lyckades bygga ett vindkraftverk som kunde producera så pass mycket 

energi att den kunde försörja en radio. Efter detta har han hjälpt sin by med en solpanel, brunnar 

och vindkraftverk och går nu en annan framtid till mötes som inte innehåller uttorkade fält och 

svält. Som Gagnestam skriver så vilar kultur på skillnader och grunden för att kunna reflektera 

över dessa likheter och skillnader mellan kulturer finns i ens eget medvetande om den egna 

kulturen.48 Genom att tydliggöra likheter och skillnader kan vi bli medvetna om kulturella 

värderingar på ett positivt sätt, eleverna kan bli bättre förberedda för ett liv i en mångkulturell 

värld genom att synliggöra det okända och bli medveten om andra kulturer. Den största 

skillnaden mellan kulturerna som framställs i hela boken är den som framställs i Malawi genom 

att det levnadssätt som råder där skiljer sig mest med hur vi lever i Sverige. Genom att tydliggöra 

skillnader som kommer fram genom att eleverna får läsa om William i Malawi och på det sättet 

kan eleverna bli medvetna om andra kulturer och andra sätt att leva än det västerländska sättet 

som framställs genom t.ex. livet i Storbritannien. 

                                                 

 
47 Gagnestam (2003), s.16 
48 Gagnestam (2003), s.10-20 
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6.3 Människorna från de engelskspråkiga länderna 

Min andra frågeställning handlade om hur människorna framställdes från de engelskspråkiga 

länderna.  

Gemensamt för Wings och Focus on English är att de har tagit ett 

arbetarklass/medelklassperspektiv. HAPPY utmärker sig däremot från de andra två läroböckerna 

för att människorna framställs till stor del utifrån ett överklassperspektiv. Detta grundas på hur 

människorna framställs i läroböckerna utifrån kläder, yrken (dock är inte kända personer som 

skådespelare, sportprofiler och musiker medräknade) och deras omgivning t.ex. hur de bor. I 

HAPPY skildras bl.a. överklassen av en 12-årig flicka som har en yngre syster, båda har dyra 

designerkläder. På den 12-åriga flickans födelsedagskalas vill hon att alla hennes kompisar ska ha 

designerkläder. Hennes föräldrar är rika och bor i Kaliforninen där det är viktigt att vara 

framgångsrik, som de beskriver det. Hennes mamma vill att hennes döttrar ska ha det bästa i livet 

av skola, sjukvård och kläder. En annan flicka som bor i London skildras också utifrån överklass 

genom att hon shoppar varje helg och gör av med väldigt mycket pengar.  

I HAPPY beskrivs amerikanerna i kapitlet som handlar om mat, att de äter så mycket korv att 

det kan nå från jorden till månen två och en halv gång. Svensken dricker 24 kilo kaffe om året 

som är 12 gånger så mycket i jämförelse med Storbritannien. Brittiska barn äter mest godis. 

Amerikanerna tuggar mest tuggummi. Här beskrivs de olikheter som finns mellan Sverige, USA 

och Storbritannien vad gäller mat. Gagnestam beskriver att grunden för att kunna iaktta och 

reflektera över likheter och skillnader mellan kulturer ligger i ens eget medvetande om den egna 

kulturen.49 Elever i årskurs 7 har kanske inte reflekterat så mycket över vad vi i Sverige äter och 

särskilt inte att vi dricker mycket kaffe, men de kan dock känna igen sig i och med att populära 

rätter som hamburgare och pommes frites även är populära i Sverige.  

Sverige och Storbritannien har ganska olika skolkulturer och detta beskrivs särskilt i HAPPY. 

Thavenius beskriver att kultur är en ideologisk skapelse som sätter sin prägel i den sociala 

verkligheten, medan kulturerna existerar med normer och värderingar. Kulturen är det som 

förenar oss och det som skiljer oss är kulturer.50 En stor skillnad som finns mellan den svenska 

och den brittiska skolan är skoluniformer, dessa uniformer och klädkoder som råder på en skola i 

Storbritannien diskuteras i HAPPY där elever från en engelsk skola beskriver hur man får och 

inte får se ut i skolan. En tjej diskuterar att de inte får ha många piercingar men att ha många 

piercingar inte gör att man blir sämre i skolan och att det borde vara upp till var och en vad man 

gör med sin kropp. På hennes skola är det bara tillåtet att ha ett hål i vartdera örat. En annan tjej 

beskriver att de inte får ha smink på sin skola, men att lärarna får det. En flicka som hade färgat 

håret orange fick åka hem från skolan. Eleverna får inte dricka eller äta när de går runt på 

                                                 

 
49 Gagnestam (2003), s.10-20 
50 Thavenius (1999), s.89 
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skolområdet, inte heller tuggummi är tillåtet. Eleverna måste använda skoluniformer, jackor får 

man inte ha inomhus, jeans och läder är inte tillåtet. Udda hårstilar, smink och piercings är inte 

tillåtet. Skolkulturerna mellan Sverige och Storbritannien skiljer sig ganska mycket utifrån hur 

HAPPY har beskrivit den brittiska skolkulturen. Denna beskrivning skiljer sig ganska mycket i 

jämförelse med de flesta svenska skolor. Gagnestam beskriver att genom tydliggörandet av 

likheter och skillnader kan vi bli medvetna om kulturella värderingar på ett positivt sätt.51 Att 

tydliggöra de likheter och skillnader mellan skolkulturen mellan Sverige och Storbritannien blir 

ganska lätt att göra efter den beskrivning som HAPPY gör. 

Det funktionalistiska perspektivet försöker förstå de underliggande beteenden som styr 

människorna och varför de gör som de gör i vissa situationer.52 Detta är speciellt viktigt om man 

vill förstå människor från olika kulturer. Ingen av läroböckerna framställer människorna utifrån 

speciella beteenden, stereotyper och de har inte heller tillskrivits egenskaper som är synbara. 

Dock kan det diskuteras om inte framställningen av att amerikaner äter mycket korv, svensken 

dricker kaffe och brittiska barn äter godis är stereotyper. Många förknippar till exempel 

framförallt amerikaner med att de är tjocka, och genom att de beskrivs äta mycket korv i HAPPY 

förstärks den uppfattningen. Utöver denna beskrivning framställs inte människorna i någon av 

läroböckerna vara stereotyper.  I Focus on English är det tydligt att av de räknade människorna så är 

männen överrepresenterade i motsats till kvinnorna som är väldigt få till antalet. Fördelningen på 

kön skiljer sig inte så mycket mellan flickor och pojkar, däremot finns som sagt en stor skillnad 

mellan kvinnor och män. 

I de tre analyserade läroböckerna har Focus on English framställt fler ungdomar än vuxna på 

bilderna och i texterna. HAPPY har haft mycket vuxna med på bilderna men har tydligt utgått 

från ett ungdomsperspektiv i texterna. Två av tre böcker framställer ungdomar som går i skolan, 

det är inte så många vuxna som skildras. Focus on English var den enda av de tre läroböckerna som 

framställde fattigdom, även då det var väldigt lite. Wings däremot visar fler vuxna än ungdomar 

där mer än hälften av de personerna som syns på bilderna är vuxna. HAPPY sticker ut bland de 

tre läroböckerna, där HAPPY tar upp fler kulturella skillnader exempelvis skolkulturen och några 

jämförelser över vad som är populärt för respektive land, Storbritannien, Sverige och USA. Focus 

on English och Wings tar inte upp något nämnvärt gällande kultur och framställningen bland 

människorna som skildras på bilderna och i texten. Däremot är Focus on English ensam om att 

beskriva ett annat lands kultur utöver Storbritannien och USA 

 

 

 

                                                 

 
51 Ibid,. S.10 
52 Gagnestam (2003), s.15-16 
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Tabell 1. Visar förekomsten av antalet flickor, pojkar, män och kvinnor i de tre analyserade läroböckerna. 
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35 41 23  

 
Pojkar  
 

25 35 15  

Kvinnor  42 8 33  

Män  67 26 40  
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6.4 Språket 

Den tredje frågeställningen i min studie handlar om vilka olika uttryck, slang och ordspråk 

läroböckerna tar upp och vilken variant av engelska läroböckerna förespråkar av brittiska 

engelska eller amerikansk engelska.   

I Wings har tre kapitel, som handlar om mat, kläder, i huset, en speciell ordlista som visar 

skillnaderna mellan den amerikanska engelskan och den brittiska engelskan där de har olika namn 

för saker som kläder, köksredskap exempelvis. Det som eleverna ska lära sig är den brittiska 

varianten, men rutan med de amerikanska orden finns med för att visa att det finns en skillnad på 

vilka ord som används i den brittiska och amerikanska engelskan. I två texter som behandlar 

samma tema, en återkommande berättelse, har man använt en amerikansk stavning i texten och 

man har också gjort en markering av ordet bucks som är amerikansk slang på dollar. Detta är också 

den enda markeringen i hela boken, ingen annanstans i boken indikeras att orden är slang i 

ordlistan. Förekomsten av slang i boken om än ganska lite. Det var bl.a. swot, (plugga) fave rave,( 

favorit artist) och chill out (att ta det lugnt). Det enda ordspråket som fanns var; your eyes were too big 

for your stomach, som betyder att man tog för mycket mat än vad man orkade äta upp. Boken har 

varierat texterna på dialoger, berättelser och faktatexter, till varje text finns det en ordlista med de 

svåraste orden och som har visat hur man ska uttala ordet korrekt.  

HAPPY fokuserar på den brittiska engelskan i form av stavning och ordval. Förekomsten av 

slang, ordspråk och uttryck är inte så frekvent. När de väl kommer fram i boken är det när det är 

dialoger mellan tonåringar. Alftbergs studie visade att eleverna föredrog den amerikanska 

engelskan över den brittiska, både i uttal och i skrift.53 HAPPY påvisar ingen skillnad på den 

amerikanska engelskan och den brittiska engelskan med stavning eller i form av användningen av 

olika ord som används vilket de andra två böckerna gör. Dock finns det en liten ruta som 

översätter de svåraste orden i texterna och markerar hur man böjer verb om de finns med. Boken 

har ganska långa textsekvenser som behandlar, historia, dialoger, berättelser.  

Hur Focus on English förhåller sig till slang, ordspråk och speciella uttryck ser olika ut beroende 

på vilket kapitel det är och vad kapitlet behandlar. Ur ett funktionellt synsätt på 

språkundervisning förespråkat man att kombinera både språk och innehåll.54 Detta görs i kapitlet 

Teen Life som handlar om tonårsfrågor och sådant som rör tonåren och just i det kapitlet finns 

överlägset mest förekomster av slang, som till exempel, lame, dude, chill, y ’all. Funktionalisterna 

anser att språkundervisningen gynnas bäst då språket ses som ett undervisningsverktyg55. I detta 

kapitel kommer språket fram genom att den integreras i ett sammanhang som eleverna kan 

relatera till och frågor och saker som de förstår och som berör.  Gällande uttrycken är de ganska 

                                                 

 
53 Alftberg (2009), s.20-21 
54 Gibbons (2006), s.163 
55 Ibid., s.163 
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jämt fördelade över alla kapitel förutom de texter som är mer faktabaserade. Uttrycken 

förekommer fler gånger i de texter som behandlar dialoger mellan människor. När stavningen 

avviker från den brittiska och stavas med amerikansk engelska eller om det är ett ord som 

används i den amerikanska engelskan och inte i den brittiska engelskan, markeras detta längst ned 

på sidorna där en ordlista på de svåraste orden är översatta till svenska. När slang används 

markeras även detta bredvid ordet och även det enda ordspråket var markerat. Boken utgår 

tydligt från den brittiska engelskan, det framgår framförallt med tanke på hur stavningen är och 

valet av ord där de brittiska orden används. Vissa delar av boken har just en amerikansk prägel i 

texten, där de har valt att utgå från en amerikansk engelska med stavning och valet av ord, men 

även där är det markerat att det är en amerikansk engelska som används i texten. 

Språket i alla tre analyserade läroböcker utgår från den brittiska engelskan, i form av stavning 

och val av ord. Focus on English och Wings visar att det finns en skillnad mellan amerikansk 

engelska och brittisk engelska när böckerna väljer att använda amerikanska ord och stavning. 

HAPPY gör ingen sådan markering i boken. Alla tre läroböcker har ganska låg frekvens gällande 

slang, uttryck och ordspråk, men där Focus on English hade mest förekomster.  
 

Tabell 2. Visar förekomsten av slang, ordspråk och uttryck i de tre analyserade läromedlen i studien. 

 

 

 

 

 

 Focus on English Wings HAPPY 

Slang 12 6 4 

Ordspråk 1 1 1 

Uttryck 20 17 11 

Totalt: 33 24 16 
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6.5 Sammanfattning resultat och analys 

I Wings är det tydligt att det är främst den brittiska kulturen som får mest utrymme och som 

kompletteras av den amerikanska. HAPPY har också fokus på den brittiska kulturen, där Irland 

och London beskrivs mer utförligt. I Focus on English behandlas USA och Storbritannien, men 

även Malawi får ett uppslag i boken, där beskrivs en pojke utifrån hur levnadsstandarden är där 

han bor. Alla tre läroböcker utgår från den brittiska kulturen och kompletteras med USA. 

Den andra frågeställningen visade att Wings hade fler vuxna, kvinnor och män på bilderna än 

vad det fanns pojkar och flickor likaså i HAPPY medan Focus on English hade fler pojkar och 

flickor än vuxna. Focus on English skiljde sig från de två andra läroböckerna genom att det fanns 

ett tydligt ungdomsperspektiv, där fokus låg på ungdomar och det fanns knappt några vuxna 

med. Däremot var skillnaden mellan kvinnor och män ganska stor i Focus on English där fler män 

än kvinnor visades på bilderna, men bland tonåringarna fanns fler flickor än pojkar. I Wings och i 

Focus on English beskrivs människorna i boken mest utifrån ett arbetarklass/medelklass perspektiv. 

HAPPY skiljer sig från de andra två läroböckerna i och med att HAPPY visade mer överklass, 

men har liksom Wings mer kvinnor och män som skildras på bilderna. 

Alla tre läroböcker utgår från den brittiska engelskan i form av stavning och val av ord. I Wings 

fanns en ruta med amerikanska ord för att visa att det finns en skillnad på vilka ord som används 

i den brittiska respektive amerikanska engelskan. I HAPPY visas ingen skillnad mellan 

amerikanska engelskan och den brittiska engelskan med stavning eller i form av andvändingen av 

olika ord som används vilket Focus on English och Wings gör. Det är väldigt få förekomster av 

ordspråk i alla tre läroböcker. Däremot hade läroboken Focus on English mest förekomster av slang 

och uttryck, HAPPY hade minst antal och hade liksom Wings ingen markering när det var slang, 

ordspråk eller ett speciellt uttryck som fanns i texten. Focus on English hade markeringar i gloslistan 

för alla tre. I Focus on English var förekomsterna av slang mest frekventa i kapitlet som handlade 

om tonårsliv. I HAPPY och Wings var det mer utspritt i varje kapitel. 
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8. Diskussion  

8.1 De engelsktalande länderna 

De länder som hade störst utrymme i alla de tre läromedel var Storbritannien och USA. Det enda 

landet som blev beskrivet lite mer utförligt var Malawi. Detta kan bero på att alla tre läromedel 

utgår från den brittiska engelskan och därför blir det naturligt att det blir den brittiska kulturen 

som dominerar i böckerna. Som Englunds rapport visar så anser lärarna att läroboken är en 

garanti för att läro- och kunskapsplanens mål uppfylls.56 Men som visats av de analyserade 

läromedel i den här studien så uppfylls inte helt det som står i läroplanen, nämligen att eleverna 

ska utveckla sina kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.57 Engelska 

används i många fler länder än endast i USA och Storbritannien men mest fokus läggs på dessa 

två länder som framgått av resultatet i den här studien. Detta måste ändå ses som ganska naturligt 

då den brittiska engelskan är den äldsta varianten av engelska som används i många år innan den 

amerikanska engelska som är relativt ny. Däremot får den amerikanska engelskan större utrymme 

i media idag än vad den brittiska engelskan får, vilket gör att eleverna exponeras mer av den 

amerikanska varianten. I läroplanen står det också att undervisningen ska stimulera elevernas 

intresse för språk och kulturer och att de ska få möjlighet att läsa och lyssna på engelska som har 

viss social och regional färgning.58 För att detta ska uppfyllas krävs det att lärare inte bara har sin 

undervisning utifrån läroboken, utan att lärare tänker på att ta in nya engelsktalande länder i sin 

undervisning. I skolverkets rapport framgår det att många lärare i ämnet engelska använder 

läroboken i stor utsträckning, dels för att lärarna tycker att det ger en kunskapsgaranterad 

undervisning och dels är det även bekvämt för lärare att använda läroboken för den tidskrävande 

planeringen som lärarna inte alltid har tid att lägga ner.59 Slutsatsen Gagnestam drar i sin 

undersökning är att det behövs en förändring i undervisningen om kultur i språkundervisningen, 

Gagnestam tycker att förändringen redan borde ske i lärarutbildningen pga. att lärarstudenterna 

saknar verktyg för att undervisa om kultur. Denna förändring som Gagnestam föreslår bör ses 

som nödvändig då läroböckernas framställning av kultur är något bristfällig sett från ett bredare 

perspektiv. Vilket gör att lärarna måste täcka upp med eget material för att eleverna också lär sig 

om andra engelsktalande länders kultur utöver USA och Storbritannien.  

 

 

                                                 

 
56 Englund (2011), s.27 
57 Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (2011), s.30 
58 Ibid., s.30 
59 Skolverket (2006) s.91 
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8.2 Människorna från de engelsktalande länderna 

Människorna som framställs i böckerna är mestadels utifrån ett arbetarklass-

/medelklassperspektiv. Denna fråga får ett subjektivt resultat eftersom jag utgår från min egen 

syn på vad som är arbetarklass/medelklass, fast någon annan kanske skulle ha en annan 

uppfattning om vad som skiljer olika klassperspektiv. I några delar av HAPPY framställdes 

ungdomar från ett överklassperspektiv, men sett utifrån helheten i boken får det inte så stort 

utrymme då många kapitel inte framställer människor på det sättet. Däremot blir det ett tydligt 

resultat då de andra två läroböckerna inte visade någon överklass bland människorna. HAPPY 

beskriver mycket utifrån tonåringars perspektiv, Focus on English utgår mest från ett perspektiv sett 

från ungdomar och Wings hade ett ganska tydligt vuxenperspektiv där mycket utgick från vuxna 

och utifrån olika yrken. Den problematik som framgår av att avgöra vilket klassperspektiv blir 

problematisk eftersom det får som sagt ett subjektivt resultat, men för att få fram ett resultat är 

det därför nödvändigt att det blir så.  

 Människorna i boken beskrevs inte utifrån några stereotyper eller typiska egenskaper som är 

förknippat med det landet de kommer ifrån, frånsett den beskrivning som HAPPY gör, att 

amerikaner äter mycket korv, svensken mycket kaffe som kan ses som stereotyper. Amerikaner 

har ett rykte i dagens samhälle att vara överviktiga, vilket kan bekräfta det synsättet i och med att 

läroboken visar att amerikaner äter mycket korv. I det funktionalistiska perspektivet försöker man 

förstå sociala beteenden och försöker hela tiden att förstå varför människor gör som de gör, som 

att prata med hög eller låg röst.60 Detta framställdes dock inte, att britterna eller amerikanerna 

(och William fårn Malawi) som visas och beskrivs i böckerna skulle ha ett visst sätt att prata som 

t.ex. med arg röst eller med gestikulationer. I skolan skapas det lätt fördomar och det är därför 

viktigt att läromedelen inte förstärker dessa fördomar med stereotyper. Alla stereotyper behöver 

däremot inte vara negativa som Illman och Nynäs skriver att; stereotypier framhåller skillnad och 

gränser och som är värdeladdade föreställningar som både kan vara negativa och positiva.61 Att 

beskriva stereotyper kan ha en positiv effekt då man kan förstå människor från andra kulturer 

som Lewis beskriver så kan man jämföra sociala beteenden som att japaner inte tycker om att 

skaka hand utan hellre bugar vid hälsningar, eller att fransmän torkar tallriken med en brödbit 

och doppar croissanten i kaffet.62 Detta kan skapa en positiv förståelse genom att 

medvetandegöra hur människor gör i olika kulturer. Ett sådant exempel från den brittiska 

kulturen kan vara att dem anses vara väldigt artiga, och ofta säger please vid en förfrågning, vilket 

vi i Sverige inte alltid gör. Att medvetandegöra en sådan skillnad mellan den svenska och brittiska 

kulturen kan vara väldigt nyttig om man stöter på en britt eller vistas i Storbritannien. I det 

                                                 

 
60 Gagnestam (2003), s.15-16 
61 Ibid., s.106-107 
62 Lewis D (1997), s.14 
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funktionella perspektivet försöker hela tiden att förstå varför människor gör som de gör, varför 

man äter viss sorts mat, eller pratar med hög eller låg röst.63 Att studera egenskaper som att prata 

med hög röst när man lär sig om en ny kultur kan bli ett roligt inslag i undervisningen, där man 

jämför olika egenskaper, inklusive ens egna kultur och diskuterar om det är fördomar eller om det 

faktiskt är sant. Eleverna kan därför bli medvetna om att det förekommer fördomar om 

stereotypa människor från andra kulturer men även att det finns stereotyper och fördomar om 

den egna kulturen.  

 

8.3 Språket i läoböckerna 

I Alftbergs studie framgick det att den variant av engelska som majoriteten av eleverna valde att 

använda var den amerikanska engelskan.64 Detta är intressant eftersom den engelska som 

framställs i alla tre analyserade böcker har den brittiska engelskan som utgångspunkt och visar 

skillnaderna mellan den amerikanska och den brittiska engelskan. Varför eleverna medvetet väljer 

eller omedvetet väljer att använda den amerikanska engelska kan bero på att eleverna exponeras i 

större grad i samhället av den amerikanska engelskan genom TV, film, Tv-spel och musik. Den 

amerikanska engelskan får större utrymme i media idag än vad den brittiska engelskan får. Två av 

tre läromedel som analyserades i den här studien visade att det finns en skillnad mellan den 

amerikanska och den brittiska engelskan och då framställdes den brittiska engelskan som den 

variant som eleverna ska lära sig. I läroplanen för engelska står det inte vilken variant av engelska 

som ska läras ut, därför är det intressant att alla tre läromedel utgår från en brittiska engelskan. 

Däremot är ändå målet att eleverna lär sig engelska och vilken variant de väljer att använda är 

därför inte de viktigaste, dessutom är de två varianterna väldigt lika varandra och skiljer sig endast 

i uttal, i stavning och vissa ord.  

De uttryck, fraser och ordspråk som fanns i läroböckerna var ganska få till antalet, endast ett 

ordspråk fanns i läroböckerna. Däremot var antalet slang och uttryck mer frekvent 

förekommande i böckerna. Slang och uttryck är troligtvis sådan som eleverna kommer att få mer 

användning av än vad ordspråket gör. Att eleverna lär sig uttryck, slang och ordspråk göra att de 

för en annan förståelse och kan använda det vardagliga språket på ett helt annat sätt. I böckerna 

var förekomsten av framför allt slang anpassat till speciella kapitel som behandlade mer 

vardagliga situationer vilket behandlades väldigt bra. Det går så klart inte att förvänta sig att 

läroböckerna ska kunna ha hur mycket slang och uttryck som helst, speciellt med tanke på alla de 

olika teman som behandlas i böckerna. Med tanke på de få sidor en lärobok utgör och det som 

                                                 

 
63 Gagnestam (2003), s.15-16 
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ska komma med i böckerna, är förekomsterna av slang och uttryck relativt bra, däremot kan 

tyckas att ett ordspråk är lite på en hel bok.  
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9. Konklusion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur tre läroböcker i engelska framställer kultur för 

elever i årskurs 7. För att undersöka detta har en kvantitativ och en kvalitativ textanalys använts. 

Studiens resultat har analyserats med hjälp av tidigare forskning och den teoretiska 

utgångspunkten för den här studien var ett funktionellt perspektiv. 

Den här studien visar att det är den amerikanska och den brittiska kulturen som har den 

dominerande särställningen i böckerna vad gäller framställningen av kultur. Den brittiska 

varianten av engelskan är den som förespråkas i böckerna framför den amerikanska och där två 

av de tre läroböckerna i den här studien påvisar skillnaden mellan amerikansk och brittisk 

engelska. Människorna från de engelskspråkiga länderna framställdes inte utifrån några märkbara 

stereotyper. Eftersom det inte framgår i läroplanen att det är den brittiska engelskan som ska läras 

ut är det en intressant fortsatt forskning kring varför läroböckerna väljer att använda den brittiska 

engelskan när den amerikanska engelskan har en tydlig dominerande ställning i samhället.  
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