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Sammanfattning  
 
Barn lär sig mer och mer engelska utanför skolan genom populärkultur. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur populärkulturen förekommer i läromedel i engelska 

och på vilket sätt den förekommer. Även bakomliggande faktorer som Lpo94 och 

Lgr11 jämförs i analysen. Populärkulturens roll i skolan har förändrats genom åren och 

det är en central utgångspunkt i studien. Även hur populärkulturen kan användas inom 

andraspråksinlärningen samt som motivation är andra utgångspunkter. Genom en 

abduktiv metod skapas kategorier för olika typer av populärkultur som sedan studeras i 

fyra valda läromedel. Resultatet sammanställs kvantitativt och visade att kategorierna 

film, musik och sport var de som fick störst plats i läromedlen. Därefter följer en mer 

ingående analys av kategorin film och hur den uttrycker sig i läromedlen. 

Avslutningsvis visar det sig att populärkulturen definitivt fått en större roll i skolan än 

tidigare och att den accepteras på ett annat sätt. Denna studie är visar dock bara 

engelskämnet från läromedlens sida, inte hur populärkultur kan användas i andra delar 

inom engelskämnet.  

 
 
Nyckelord: Populärkultur, läromedel, andraspråksinlärning, motivation  
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Bakgrund  
 

2006 gjorde Skolverket en studie över hur användandet av läromedel inom olika 

ämnen såg ut. Resultatet visade att inom engelskämnet är det vanligt att lärarna styrs av 

läroböckerna trots att de inte alltid tycker att de anpassade till eleverna.  
  ”I engelska utgör läroböcker basen i undervisningen. Många lärare är dock kritiska till läroböckernas 
dominerande ställning och anser att de styr undervisningen för mycket och är sällan anpassade till 
elevernas olika behov och förutsättningar. Detta resultat tyder på att läroböckerna har en struktur och 
uppläggning som gör det svårt att använda dem på ett flexibelt sätt utifrån vad som passar eleverna.” 
(Skolverket 2006, s. 135) 
 

Elever lär sig mer och mer engelska utanför skolan och genom populärkulturen. Det 

märker framförallt lärare inom ämnet. I en artikel i Skolvärlden beskriver en lärare hur 

hon har märkt att hennes elever får med sig engelska hemifrån genom just 

populärkultur. Bland killarna som spelar World of Warcraft har hon märkt en tydlig 

utveckling genom att de sitter med headset och pratar med varandra på engelska 

(Stridsman 2014, s. 11). Att elever har med sig engelska till skolan genom tv-serier, 

filmer, dataspel och musik bör tas vara på i skolan, inte lämnas utanför klassrummet. 

Eftersom motivationsteorier visar vikten av att ta vara på elevernas intressen. Enligt 

Skolverkets studie så används läroböckerna flitigt inom ämnet men med tanke på 

populärkulturens inflyttande på elevernas språk blir det intressant att studera de 

aktuella läroböckerna. Kan man i läroböcker i engelska se det ökade populärkulturella 

inslaget i elevernas vardag, och hur ser de i så fall ut?  
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Syfte och frågeställningar  

Eftersom det visat sig att elever lär sig mycket engelska utanför skolan, genom framför 

allt populärkultur, blir det intressant att studera hur populärkulturen används i 

skolämnet engelska. En klassrumssituation består av många olika delar varav en är 

läromedlen. I en lärobok kan populärkulturen synas tydligt samt ha en nära kontakt 

med eleverna, vilket gör det intressant att studera. Även synen på populärkultur i 

styrdokumenten, som påverkar läromedlen, är relevant att studera. Syftet med studien 

är att undersöka populärkulturens roll i läromedel i engelska. Frågeställningarna är: 

 

1. Vilka typer av populärkultur förekommer i fyra läroböcker i engelska?  

 

2. Hur mycket och i vilken form förekommer populärkulturen i läroböckerna? 

  

3. Hur uppmärksammas populärkulturen i Lgr11 respektive Lpo94?  
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Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp  

I detta avsnitt diskuteras ett par av de teoretiska begrepp och utgångspunkter som är 

relevanta för denna studie.  

 

Den centrala utgångspunkten i denna uppsats är populärkultur, samt dess inflyttande i 

skolan. Populärkultur karakteriseras som en typ av kultur som når stora grupper av 

människor och det gör det främst genom media. Populärkulturen är ofta lättillgänglig 

och tilltalar många olika människor. Vanliga exempel på populärkultur idag är till 

exempel filmer, musik och TV. För att se vilken roll populärkulturen har haft i skolan 

fram tills nu används Magnus Perssons bok Populärkulturen och skolan (2000) som 

utgångskälla. Även användandet av populärkultur som motivation är en viktig 

utgångspunkt. Det blir allt vanligare att studera hur elevers egen motivation påverkar 

deras möjlighet att lära sig ett språk. Motivationen kan ofta vara kopplad till elevernas 

intresse, vilket tas upp av bland annat forskaren Christer Stensmo (2008). Intresset hos 

eleverna kan på så sätt vara relaterat till populärkulturen och därför relevant att studera.  

 

Då uppsatsen specifikt inriktar sig på engelskämnet samt läroböcker inom detta 

kommer även populärkulturens påverkan på andraspråksinlärning vara en relevant 

utgångspunkt. En framträdande teoretiker inom andraspråksinlärning, Stephen 

Krashen, delar in processen i två olika sidor, ”acquisition” och ”learning” (Harmer 

2007, s. 47). ”Acquisition” är det språk som barn tar till sig utan att tänka på det, 

genom att bara bli exponerade för det. På samma sätt som med det första språket sker 

upptagandet av språket omedvetet. Den processen är som starkast under ett barns tidiga 

år, och blir därför svårare ju äldre de blir. ”Learning” är en mer medveten inlärning av 

ett språk, där man delar in det i olika delar och studerar det (Harmer 2007, s. 46-47). 

Han har samlat sina fem hypoteser om andraspråksinlärning i ”the monitor model. Där 

två av dem, hypotesen om input och hypotesen om affektivt filter, är relevanta för den 

studie som genomförs i det här arbetet. Hypotesen om input handlar om det språket 

som eleven behöver exponeras för, för att få en så god ”acquisition” som möjligt. För 

att inputen ska vara bra behöver språket som eleverna exponeras för vara lite över 

deras kunskapsnivå. Hypotesen om affektivt filter handlar till stor del om motivation, 

då filtret är faktorer som påverkar hur mycket eleven kan ”acquire” av inputen 

(Krashen 1982, s. 30-32).  
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Tidigare forskning  

I detta avsnitt diskuteras tidigare forskning av relevans för denna studie. Avsnittet 

fokuserar på forskning om populärkulturens roll i skolan, om populärkultur och 

motivation samt om motivation och andraspråksinlärning.  

 

Populärkulturen har varit tätt förknippad med masskultur och media. Mycket av den 

populärkultur som finns idag sprids till största delen genom TV, radio, tidningar och 

inte minst internet. Populärkulturen är lättillgänglig och når massorna. Teorier och 

studier om just populärkultur och dess inflyttade i skolan är relativt nytt. Utifrån 

Magnus Perssons Populärkulturen och skolan (2000) visar det sig att populärkulturens 

roll i skolan har förändrats mycket under åren. Historiskt sett har populärkulturen 

ansetts ett hot mot skolan, som inte skulle ta sig igenom skolans väggar. Den har 

dessutom ofta fått en negativ klang då det ofta sätts i motsats till ”finkultur”. Under 

1950-talet skulle skolan stå för ”finkulturen” för att vara kontrast till den kultur som 

fanns utanför skolan. Under den tiden bestod populärkulturen främst av skönlitteratur, 

någonting som idag mer är en självklarhet i skolan. Litteraturens syfte var att fostra 

eleverna till moraliska och etiska medborgare. Det syftet ledde till att det utvecklades 

kanon för skolan, det vill säga böcker och litteratur som ansågs lämplig för eleverna. 

(Persson 2000, s. 29-30) Under 1960-talet börjar populärkulturen komma in i skolan, 

dock genom att skapa en konstrast till och förhöja den fina kulturen och litteraturen. 

Eleverna fick ofta jämförelser mellan olika texter där det skulle bli tydligt att den 

populärkulturella texten var dålig. Det fanns redan en värdering av texterna som skulle 

överföras till eleverna. (ibid. s. 32-33) På 1970-talet började det bli viktigare att 

eleverna faktiskt läste, inte lika noga vad det var eller att det ansågs som finkultur. I 

läroplanen från 1969 står det till och med att det är viktigt att stimulera elevernas 

läslust. Målet är att eleverna ska vilja läsa själva och inte tvingas på litteratur för att 

den anses som finkultur. Det fanns dock en förhoppning om att eleverna skulle kunna 

gå vidare från populärkulturella texter till svårare och mer finkulturella texter, även 

kallat kulturtrappan. (ibid. s. 37-40) Den erfarenhetspedagogiska traditionen öppnade 

senare upp ytterligare för populärkulturen i skolan. Inom den traditionen lägger man 

fokus och värde på elevernas egna erfarenheter, på så sätt accepterar man även 

elevernas erfarenheter och intresse inom populärkultur (ibid. s. 49-58). 
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Att använda sig utav populärkultur i skolan blir alltmer accepterat, dock verkar det 

fortfarande finnas kvar en tanke om att skolan ska stå för en finare kultur och 

populärkulturen bara är ett lockbete för eleverna. Detta syns exempelvis i en artikel i 

en tidning riktad till svenskalärare från 1998:   
”Låt oss därför med en mångförslagenhet och list som inte står Odysseus’ efter, använda våra forna 

motståndare som medel för att vinna över eleverna på vår sida! Låt oss se Glamour, Titanic och 

Armageddon som vår tids trojanska häst; har vi bara dragit in TV:n i klassrummet och fått eleverna att 

bli nyfikna skall vi nog besegra deras motstånd också!” (Nordström 1998 s. 125 i Persson 2000, s. 36)  

 

Persson (2000) baserar till stor del sin forskning om populärkultur inom skönlitteratur. 

Trots det och trots att den gjordes för över 10 år sedan, är hans forskning och teorier 

fortfarande relevanta. Nu består populärkultur dock av så mycket mer än bara litteratur. 

Det är film, TV, dataspel, musik, data-spel med mera.  

 

Populärkultur har en stark koppling till media, då mycket av populärkulturen sprids 

genom olika massmediakanaler, såsom TV, radio, tidningar osv. Mediaforskaren 

Jostein Gripsrud (2002) beskriver hur sociologer har studerat mediernas påverkan på 

socialisationsprocessen, som är indelad i den primära och sekundära socialisationen. 

Den primära innebär socialisering som sker inom familjen och den sekundära 

socialisering som sker i koppling till institutioner utanför familjen, som till exempel 

skolan eller föreningar. Även medierna ingår i den sekundära socialisationsprocessen. 

Det finns dock en skillnad från de andra institutionerna och det är att medierna når 

barnen redan som små genom TV, radio, internet och andra mediakanaler. På så sätt 

närmar sig medierna mer den primära socialisationen då populärkulturen når barnen 

redan vid en tidig ålder. Gripsrud skriver: ”Medierna (...) konkurrerar så att säga med 

mamma, pappa, hunden och andra nära och kära om uppmärksamheten, och de blandar 

sig in i samtal och samspel” (Gripsrud 2002, s. 17). Han lyfter alltså fram att 

populärkulturen når eleverna i hemmamiljön i en tidig ålder och kan därför påverka 

deras lärande.  

 

Motivation  

Som nämnts ovan är dataspel såsom World of Warcraft en källa till inlärning av det 

engelska språket utanför skolan. Eleverna exponeras för det engelska språket medan de 
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spelar ett spel, inte för att lära sig språket. Men att förstå engelskan blir ett krav från 

spelet, då de behöver förstå vad de ska göra. De blir motiverade att lära sig vad orden 

betyder. Ett intresse för populärkultur kan ha en positiv inverkan på språkinlärningen 

enligt språkforskaren Gun Lundberg som uttalar sig i en intervju med Språktidningen; 

”Man vill lära sig ett språk om man ser meningen med det” (Håkansson 2011, s. 44). 

Hon är med och arbetar i en studie där de undersökte hur elevers språkinlärning 

påverkades av att höra engelska utanför skolan. Resultatet visade att ”ett 

populärkulturellt intresse (…) har en positiv inverkan på motivationen att lära sig ett 

språk” (Håkansson 2011, s. 44). Även om resultatet ger en positiv inställning till 

populärkulturen så menar Lundberg vidare att man inte kan ersätta traditionell 

språkundervisning med ett populärkulturellt konsumerade. Elevernas språkliga 

medvetenhet måste stimuleras i skolan, de behöver få språkliga strategier och 

grammatik för att få helhet i språket. Men läraren behöver utgå från vad eleverna kan 

och bygga vidare på det för att på så sätt stimulera deras språkintresse och skapa 

motivation (Håkansson 2011, s. 46). 

 

Forskare som har studerat hur man kan skapa motivation hos eleverna har kommit till 

liknade slutsatser; att man ska använda sig av elevernas intressen. Christer Stensmo 

skriver: ”elevernas engagemang och ansträngning stimuleras av att skolpersonalen tar 

tillvara elevernas intresse för något. Varje elev ha individuella behov, intressen, 

talanger och preferenser. För att ta till vara dessa måste personalen vara uppmärksam 

och flexibel och kanalisera intresset till uppgifter som är förenliga med skolans mål 

och verksamhet” (Stensmo 2008, s 125). Det är därför det blir viktigt att ta vara på den 

kunskap och intresse som eleverna kommer till skolan med, genom populärkulturen.  

 

Andraspråksinlärning  

Lingvisten Stephen Krashen ansåg att det är genom acquisition som elever lär sig språk 

på bästa sätt, och att det är det lärare ska fokusera på. (Harmer 2007, s. 47) Det 

viktigaste med acquisition är att eleverna får rätt sorts språkexponering för att kunna ta 

till sig språket. Krashen sammanställer sin teori om ”acquisition” i ”the monitor 

model” (Ellis 1990, s. 57) Där visar han på att för att det ska kunna bli ”acquisition” 

behöver det finnas en ”comprehensible input”, det vill säga språket som eleverna 

exponeras för behöver, grammatiskt, vara lite över deras kunskapsnivå. För att det ska 

bli en optimal ”acquisition” behöver det finnas en bra ”comprehensible input”. Han 
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trycker även på vikten av elevernas attityd gentemot det språk de exponeras för. Elever 

med optimala attityder har ett lågt affektivt filter och är mer mottagliga för inputen, på 

så sätt är det större chans för eleverna att lära sig språket genom ”acquisition”. Han 

beskriver tre attityder som påverkar elevernas affektiva filter; motivation, 

självförtroende samt ångest. Har eleven hög motivation har de ofta lättare att lära sig 

ett nytt språk. Elever med gott självförtroende och självbild tenderar att ha lättare att 

lära sig. Slutligen elever som har låg ångest, vare sig det handlar om personlig ångest 

eller för klassrumssituationen, har lättare att ta till sig ett nytt språk (Krashen 1982, s. 

31). Denna teori visar på vikten av elevernas motivation. Är eleverna motiverade samt 

har en positiv inställning inför uppgifter blir lärande processen mycket lättare. 

Problemet med ”acquisition” är dock att ju äldre eleven blir desto svårare blir det att 

lära sig ett språk på det sättet. I analysen ha handlar det om läroböcker för årskurs 6 

och då blir det svårare att lära sig ett språk genom att bara bli exponerad för det, det 

behöver även studeras. Jeremy Harmer skriver ”three features need to be present in 

order for children to acquire a language: exposure to it, motivation to communicate 

with it and opportunities to use it.” (Harmer 2007, s. 47) Han kommer slutligen fram 

till att det är tre viktiga sekvenser som behövs under en engelsklektion för att eleverna 

ska kunna ta till sig språket, engage, study, activate. För att en lektion ska bli så 

givande som möjligt behöver man skapa ett intresse hos eleverna för vad de ska göra. 

De behöver även få möjlighet att studera språket till exempel ljud skillnader, samt delta 

i aktiviteter där de använder sig av språket för att skapa en relation till det de har 

studerat.  
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Material  

Materialet som analyseras är avgränsat till läroböcker för engelskämnet i årskurs 6. 

Anledningen till denna avgränsning är för att det är det avslutande året på mellanstadiet 

och är därför troligen mest innehållsrikt. Läroböckerna i engelska har ofta en 

tillhörande arbetsbok och därför ingår både textbok och arbetsbok i studien. Detta är 

för att arbetsboken ofta kompletterar textbokens innehåll och på så sätt skapar en större 

helhet i vad eleven möter inom ämnet engelska. Urvalet av läromedel gjordes baserat 

på tillgänglighet i bibliotek samt baserat på om det fanns en tillhörande arbetsbok. 

Även utgivningsår var en faktor i urvalet. De fyra böckerna som är utvalda har i sin 

första upplaga kommit ut före Lgr11 kom i bruk (se tabell 1). Böckerna Wings Green 6 

(2008) och Magic! (2010)  har dock utkommit i ny upplaga och är uppdaterade för att 

passa kunskapskraven i Lgr11. Syftet med att studera böcker som är skrivna före 

Lgr11, samt uppdaterade upplagor, är att se om det finns någon skillnad i användandet 

av populärkultur i läroböckerna.  

 

Lärobok Utgivningsår Författare  Förlag Antal sidor 
Steps 3 
- Coursebook 
- Activitybook 

2004 Nigel Musk & 
Karin Wessman 

Natur & Kultur Totalt 202s 
Coursebook 
95s 
Activitybook 
107s 

Right On! 
- Textbook 
- Workbook  
 

2009  Cecilia Nihlén & 
Ann Robinson 
Ahlgren 
 

Liber  Totalt 246s 
Textbook 
126s 
Workbook 
120s  

Wings 6 Green 
- Textbook 
- Workbook 

2008, femte 
tryckningen. 
Uppdaterad 
efter Lgr11. 

Dominic 
Summerton, 
Anna Mellerby,  
Susanna 
Rinnesjö & 
Elisabet Ström 

Natur & Kultur Totalt 205s 
Textbook 
106s 
Workbook 
99s 
 

Magic!  
- Classbook 6  
- Workbook 6  

2010, 
upplaga 2:5. 
Uppdaterad 
efter Lgr11. 

Eva Hedencrona, 
Karin Smed-
Gerdin & Peter 
Watcyn-Jones 

Studentlitteratur Totalt 223s 
Classbook 6 
107s 
Workbook 6 
116s 

Tabell 1. Läroböcker i engelska valda för analysen.  
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Steps 3  

Läroboken är uppdelad i en textbok och en arbetsbok, där eleverna kan öva vidare på 

innehållet. Innehållet i textboken är uppdelat i tre huvudteman, platser, datorer och 

mobiler, samt människor. Varje tema innehåller flera olika typer av texter om ämnet 

samt små projekt eleverna kan göra. Temat avslutas sedan med ett större projekt 

baserat på temat, till exempel spela upp en pjäs. Hela boken avslutas med ett eget 

projekt som eleverna får bestämma själva. Den tillhörande arbetsboken är en 

komplettering, där eleverna får jobba vidare med samma teman men med mer fokus på 

det språkliga. Den består till stor del av klassiska språkövningar där eleverna ska fylla i 

tomma rader och svara på frågor. Men även den är uppbyggd efter projekt och leder 

fram till elevernas eget projekt i slutet.  

 

Right On! 6  

Läroboken är uppdelad i en textbok och en arbetsbok. Innehållet är uppdelat i sju delar 

med olika teman: teknik och media, resa, ”Let’s talk about it”, historia, sport, djur, och 

barn i världen. Varje del innehåller flera texter som är markerade efter svårighetsgrad. 

Varje ny del introduceras med en bild samt en musik text som kan kopplas till den nya 

delens tema. Bokens delar avslutas med en projektsida där eleverna kan arbeta i grupp 

och välja bland fyra olika uppgifter. Varje del avslutas även med ”culture corner” där 

eleverna får lära sig lite om engelskspråkiga länder. Arbetsboken följer samma teman 

som i textboken men den fokuserar på språket. Eleverna ska fylla i tomma rader, 

översätta och svara på frågor om texter. Den innehåller små projekt eleverna kan arbeta 

med, men de har ingen koppling till de projekt som avslutar varje del i textboken. Den 

innehåller även en grammatik del och ytterligare språkövningar.  

 

Wings 6 Green  

Första utgåvan kom ut 2008. Den utgåva som ingår i den här studien är dock den femte 

tryckningen och är uppdaterad för att passa in på kraven i Lgr11. Den är indelad i en 

textbok och en arbetsbok. Boken är indelad i fem sektioner och varje sektion är baserad 

på ett engelskspråkigt land. Boken är uppbyggd så att man följer en pojke och hans 

pappa när de reser runt i världen. Varje sektion innehåller olika slags texter och har 

ordlista direkt på samma sida, så det finns ingen samlad ordlista i slutet av boken. 

Varje sida i textboken har tillhörande uppgifter att göra i arbetsboken. Boken följer en 
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röd tråd då man får följa pojken på resan, det börjar i hans hemstad och avslutas sedan 

med hans hemkomst. Varje sektion avslutas med en låttext som har koppling till vad 

sektionen har handlat om samt en utvärdering på svenska till eleverna. Arbetsboken 

följer samma sektioner som textboken men är dock indelad på ett annat sätt. I den är 

varje sektion indelad i ord och fraser, läsa, skriva, tala, lyssna och grammatik. Det är 

övningar som hör ihop med vad de har läst men med olika fokus. Det är inga klassiska 

fylla-i-tomma-rader uppgifter utan de får skriva i en egen anteckningsbok eller så är 

det uppgifter där de diskuterar med en annan elev.  

 

Magic!  

Läroboken är utgiven 2010, denna kopia är i upplaga 2:5 och ska vara uppdaterad för 

att passa kraven i Lgr11. Magic! är uppdelad i en textbok och en arbetsbok. Det finns 

även en webbdel som eleverna kan arbeta med. Den webbdelen ingår inte i den här 

studien då de andra läroböckerna inte har någon motsvarighet. Boken är indelad i sex 

olika delar efter olika teman; vänner, Hollywood, London, luften och rymden, djupt 

vatten och USA. Delarna är uppdelade i kapitel. Varje del innehåller olika typer av 

texter, varje del utom sista, börjar dock alltid med ett utdrag från filmer i bokform och 

sedan en bildsekvens där eleverna får lyssna istället. Till Magic! går det att beställa 

fem lättlästa böcker: E.T., The Earthquake, Mr Bean, Apollo 13 samt Jaws. Det är 

dessa böcker som används i början av bokens delar. Att poängtera är att dessa böcker, 

utom The Earthquake, är mer kända som filmer och det är så eleverna kan ha stött på 

dem tidigare. Boken innehåller även en del i slutet av boken med språkhjälp, 

grammatik och ordlista. Arbetsboken följer textbokens delar och kapitel men är 

fokuserad på språket och grammatik. Den består till största delen utav klassiska fylla-i-

luckan uppgifter samt läsförståelse.  

 

Styrdokument 

Förutom de fyra läromedlen analyseras även kursplanerna för engelskämnet från 

Lpo94 samt Lgr11 samt deras relation till läromedlen. Styrdokumenten visar vad 

eleverna ska kunna vid utgången av årskurs 6. Det är också styrdokumenten som ligger 

bakom läroböckerna. De behöver stödja inlärandet av de satta kunskapsmålen för att 

kunna användas i skolan. Då de valda läromedlen är skrivna innan Lgr11 är det därför 

intressant att även studera kursplanen för engelskämnet från 1994. Kursplanen i 

engelska som används i analysen är en reviderad kursplan av Lpo94 som kom ut 2000. 
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Anledningen till denna är att det är den som ligger närmast i utgivningsår med de 

utvalda läromedlen.  

 

 

 

Metod  

Metoden som är vald för den här analysen är abduktiv metod. Det innebär att man 

utgår ifrån empirisk fakta men inte avisar den teori som kan finnas bakom (Alvesson 

1994, s. 42). Anledningen till detta val är för att kunna basera analysen av vad som kan 

ses som populärkultur på både kunskaper från tidigare forskning och de nya data som 

de utvalda läromedlen bidrar med. Det kan dock finnas svårigheter med denna metod 

då det kan vara svårt att vara objektiv. Det första valet som måste göras är att 

bestämma vad som kan klassas som populärkultur. I den här analysen har det valts att 

inta en bred syn på populärkultur för att sedan dela in i kategorier. Dessa kategorier är 

baserade dels på en allmän syn av vad som anses som populärkultur, dels på exempel 

som används i Magnus Perssons bok (2000) samt de kategorier som nämns i den 

reviderade kursplanen tillhörande Lpo94 men främst på läroböckernas innehåll. Detta 

är för att det inte ska bli en överflödig kategori baserat från litteraturen som inte 

representeras i läromedlen. Anledningen till att basera kategorierna utifrån olika källor 

är för att det kan visa på gemensamma nämnare mellan dem, vilket stärker 

kategoriseringen. Om till exempel film anses som populärkultur i Perssons bok (2000), 

nämns i läroplanen samt är med i läromedlen ökar det trovärdigheten för film som en 

kategori av populärkultur.   

 

 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska aspekter enligt Vetenskapsrådet (http://www.vr.se) rör fyra 

huvudkrav, nämligen samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  Dessa krav gäller studier som direkt eller indirekt handlar om 

individer, exempelvis observationer, intervjuer och enkäter.  Innevarande studie 

omfattar texter och därmed är dessa huvudkrav inte relevanta.  Det som däremot ska 

beaktas i en studie av det här slaget är av text-, käll- och analytisk karaktär.  Hänsyn 

ska tas till vilka källor och vilka analytiska ingångar som använts och användningen av 

data ska vara stringent. 
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Den största svårigheten i den här studien är subjektiviteten. Den finns med både i 

urvalet av läromedel och i analysen. Valet av läromedel skedde slumpmässigt men 

påverkades av om det fanns en tillhörande arbetsbok. Dock var det böcker som valdes 

bort. För att undvika en för stor subjektivitet används utgivningsår som faktor i urvalet. 

Då urvalet var begränsat till bibliotekets tillgång av läromedel var det svårare att ha 

med äldre läromedel. De flesta läromedel var utgivna runt år 2000 och där av även alla 

läromedel i denna studie. De tidsmässiga skillnaderna mellan läromedlen blir därför 

inte så stora. Dock valdes det att ha med två läromedel som, trots utgivna tidigare, var 

uppdaterade efter Lgr11. Som sagt tidigare, blir urvalet av läromedel subjektivt även 

om det är omedvetet då flera läromedel väljs bort. För att få studien mer objektiv skulle 

det kunna göras en större studie där fler läromedel analyseras.  

 

I skapandet av kategorier i analysen kan det lätt bli subjektivt. Då analysen utförs av en 

person och inte kan jämföras men någon annan är det svårt att undvika subjektivitet. 

Därför blir det viktigt att använda flera olika källor i valet av kategorier. Då valet av 

kategorier börjar med en allmän och personlig syn på populärkultur behövs andra 

infallsvinklar för att minska subjektiviteten. När vald kategori bekräftas av både 

litteratur och styrdokument blir den mer trovärdig att använda i analysen. När 

kategorierna sedan används i analysen för att välja ut populärkulturen i läromedlen 

känns de mer pålitliga. När det dock dyker upp svårigheter i vad som passar i vilken 

kategori måste det göras ett val och då blir det subjektivt. Denna studie skulle då med 

fördel kunna göras av flera personer, för att kunna diskutera skillnader och jämföra. På 

det sättet skulle det minska subjektiviteten.  
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet från analysen av läroböckerna. Ett första resultat av 

analysen är de kategorier av populärkultur som har skapats samt hur de mäts i 

förekomst och mängd. Dels har resultaten av alla analyser sammanställts i en tabell, 

tabell 2. Dels har en mer detaljerad analys genomförts av kategorin film i de olika 

läroböckerna och genom en jämförelse mellan kursplaner i Lpo94 och Lgr11. I 

analysen av kategorin film analyseras läromedlen för sig och presenteras efter den 

ordning de är utgivna. Det börjar med de två äldsta sedan de läromedel som är 

uppdaterade efter Lgr11.  

 

De kategorier, tillsammans med exempel från böckerna, som är valda är: 

 

• Film – kända filmer, skådespelare  

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Oscars. Right On! (2009) s. 12-13 
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• TV – TV-serier, kända karaktärer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Musik – Låttexter, kända artister  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Låttext Fix You. Wings 6 Green. s. 22. 

Bild 2. Simpsons. Magic! s. 70 
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• Spel (TV och dator) – kända dator och TVspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sociala medier – fenomen gällande användandet, som internetslang. 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. The Sims. Steps 3. s.45  

Bild 5. Internetslang i Steps 3 
Workbook. s. 51 
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• Litteratur – ungdomsböcker riktade till eleverna, ej typiska klassiker.  

 

 

• Sport – kända lag, sportstjärnor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. 
Litteratur i 
Right On! 
Textbook. s.94 

Bild 7. Sport i Wings 6 
Green Textbook. s. 12 
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Den problematiska kategorin är dock den sista, sport, då det kan påstås inte tillhöra 

populärkultur och är väldigt bred. I det här fallet har det valts att anses som 

populärkultur i de fall det gäller lag och olika sportstjärnor. Ett avsnitt som handlar om 

hur man spelar fotboll anses alltså inte som populärkultur, men en text om Europas 

fotbollslag gör det.   

 

När kategorierna är valda sammanställs det i vilken utsträckning de förekommer i 

böckerna. Svårigheten ligger dock i hur de olika kategorierna ska räknas, en bok kan 

till exempel ta upp samma film men på olika sätt eller en text om ett TV-program kan 

representera både TV och musik. I det första fallet görs det en avgränsning genom att 

samma typ av populärkultur, till exempel film, anses som olika när det presenteras i en 

ny del. Samma film kan presenteras först som en del där eleven ska läsa en text och i 

en senare del är det samma film men eleven ska istället lyssna. I ett sådant fall 

kategoriseras de uppgifterna som en förekomst av populärkultur men det ökar 

sidmängden samt vilka former populärkulturen förekommer. I det sista exemplet 

handlar det om dubbelkategoriseringar, i dessa fall finns populärkulturen representerad 

i mer än en kategori.  

 

För att ytterligare representera populärkulturen kvantitativt sammanställs även hur stor 

plats den upptar på sidorna i boken. Exempelvis kan olika filmer nämnas i en bok, 

vilket kan visa på stor andel populärkultur av kategorin film, trots att det bara 

omnämns i en faktatext. Samtidigt kan en annan bok bara ta upp en film men den får ta 

upp två helsidor av boken. De kategorier som använts är:  

• Nämns i text eller faktaruta (se bild 8 för exempel under ”best film”)  

 

 

 

 

 

 

 

• ¼ av en sida.  

Bild 8. Fakta ruta ur Wings 6 Green s.33  
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• ½ sida. Ett exempel finns i bild 9, då uppgifter med Europeiska fotbollslag tar 

upp halva sidan.  

• Helsida.  

 

Anledningen till att ha kategorin ”nämns” är för att visa på skillnaden mellan att flera 

olika, till exempel filmer, nämns i förbifarten och att en film får en sida med till 

exempel bilder, text och ordlista. För att sedan förtydliga mängden av populärkulturen 

fastställs även i vilken form populärkulturen representeras på en sida:  

• Bild  

• Faktatext, eller faktaruta (se bild 8 för exempel på en faktaruta)  

• Längre text i form av berättelse, låttext eller dialog  

• Ordlistor 

• Arbetsuppgifter, exempel bild 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9. Uppgifter i kategorin sport. Right On! Workbook. s. 55 
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 Film TV Musik  Spel Sociala 
medier 

Litteratur Sport 

Förekomst 24 9 20 3 2 7 25 

Mängd 32 ¾ sida  
N11 

15 ½ sida 
N1 

26 sidor 
N7 

4 sidor 
N1 

4 sidor 19 ¾ sida 
N1  

21 sidor 
N10  

Form Bild 
Text  
Uppgifter 
Fakta 
Ordlista 

Uppgifter 
Bild 
Text 
Ordlista 
Fakta 
 

Text   
Faktatext 
Uppgifter 
Bilder 
Ordlista  
 

Bild 
Text  
Fakta 
Uppgifter 
Ordlista 
 

Uppgifter 
Text 

Uppgifter 
Bild 
Text 
Ordlista 
Fakta 
 

Fakta 
Text  
Bild 
Uppgifter 
Ordlista 
 

Tabell 2. Sammanställt resultat över alla läroböcker. N följt av ett nummer står för hur många gånger en 
kategori förekommer genom att endast nämnas.  
 

Från undersökningen visar det sig att det är främst tre kategorier som får stort utrymme 

i böckerna. Det är film, musik och sport som får störst utrymme i både förekomst och 

sidmängd. Även litteratur får stort utrymme när det gäller mängden trots att den har 

lägre förekomst jämfört med de tre andra kategorierna. I raden ”form” sammanställs i 

vilken form populärkulturen representeras. Den form som är vanligast står överst och 

sedan minskar det i förekomst. Endast de former som finns representerade i böckerna 

är med i sammanställningen. Vad det gällde sociala medier är den kategorin endast 

representerad i uppgifter och text. För att se resultaten per bok, finns samtliga tabeller i 

appendix. Den kategori som förekommer genomgående i alla böckerna är film. Det 

finns dock större skillnader gällande mängd och form. Vidare kommenteras alltså 

kategorin film som den förekommer i de olika läroböckerna. 
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Steps 3 (2004)  (tabell 1. appendix)  

Förekomst: 3 

Mängd: 2 ½ sida N1  

Form: Bild, nämns i text, uppgifter  

 

Steps 3 är den äldsta av läroböckerna och även den som har minst förekomst av 

populärkultur i innehållet. Filmen Star Wars nämns endast i en text om berg-och-

dalbanor och en bild som visar Broadway är med i en text om New York. Förvånade 

nog finns det ett avsnitt i arbetsboken där eleverna ska svara på frågor om Quidditch, 

en påhittad sport som är med i Harry Potter. Harry Potter-filmerna är baserade på 

böckerna med samma namn, men då eleverna kan ha kommit i kontakt med dem i både 

bok och film version är detta ett exempel på där en dubbelkategorisering använts i 

analysen. Varken Harry Potter eller Quidditch tas upp i textboken, utan detta blir ett 

komplement för eleverna att arbeta med. Som nämnts i beskrivningen av böckerna är 

Steps 3 utformad för att leda fram till större projekt som eleverna ska arbeta med. 

Läromedlet, både textboken och arbetsboken, består därför av flera mindre 

projektarbeten för att förbereda eleverna.  

De använder sig av populärkulturen för att 

introducera de projekten där eleverna ska 

arbeta själva, till exempel skriva en 

faktatext eller presentera sin favoritlåt. I 

detta fall är Quidditch frågorna en extra 

uppgift i avsnittet där eleverna slutligen 

ska skriva en faktatext.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10. Quidditch i Steps 3 Workbook  (2004) s. 56-57.  
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Right On! (2009) (tabell 2. appendix)  

Förekomst: 4 

Mängd: 7 ¼ sida 

Form: Faktatext, bild, ordlista, uppgifter  

Right On! innehåller ett kapitel som heter teknologi och media och i detta avsnitt blir 

populärkulturen framgående. Tre hela sidor tillägnas Oscarsgalan, som 

dubbelkategoriserats till både film och TV, i flera olika former. På ett uppslag (bild 1) 

representeras kategorin film genom dialog, faktatext, bilder samt en ordlista med ord 

som används för Oscarsgalan. Fortsättningsvis finns det en sida i arbetsboken med 

uppgifter kring ämnet samt ett projektarbete där eleverna får spela upp Oscarsgalan 

som teater.  Fortsättningsvis tas även Musse Pigg och Disney upp, samt faktatexter 

som beskriver handlingen i tre kända Disney-filmer. Ytterligare en hänvisning till 

Disney finns genom en bild från en scen ur filmen Lejonkungen. Bilden är tillsammans 

med låttexten ”Can You Feel the Love Tonight”, som även den är känd från filmen, 

men tas inte upp mer än så.   

 

Wings 6 Green (2008, uppdaterad Lgr11) (Tabell 3. appendix)  

Förekomst: 9 

Mängd: N9 

Form: Nämns i faktaruta  

 

Wings 6 Green blir ett tydligt exempel på hur vad som kan verka som mycket film 

genom hög förekomst, inte behöva vara mycket alls. I textboken nämns endast olika 

filmer och skådespelare genom faktarutor om städer eller personer (se bild 8). Boken är 

uppbyggd efter att följa en pojke på hans resor till olika engelskspråkiga länder och 

författarna har hittat på personer som pojken möter i varje stad. Det är genom dessa 

personer eleverna kommer i kontakt med film. Både i Lgr11 och i kursplanen till 

Lpo94 finns det med att eleverna bör känna till saker om de olika länderna som har 

engelska som språk, det kravet lever Wings 6 Green upp till genom pojkens resor till 

länderna. Personerna som pojken möter är i elevernas ålder och genom att författarna 

har använts sig av populärkultur, och i detta fall film, kan det hjälpa eleverna att 

relatera till personen och på så sätt kunna sätta sig in hur det är att bo i den staden.  
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Magic! (2010, uppdaterad Lgr11) (Tabell 4. appendix)  

Förekomst: 8 

Mängd: 26 sidor N1 

Form: Berättelsetext, bild, uppgifter, bildserie, nämns i dialog.  

 

Magic! är den nyaste av alla läroböckerna och till stor del uppbyggd efter kända filmer, 

E.T., Mr Bean, Apollo 13 och Jaws. Det intressanta är att filmerna presenteras som 

böcker för eleverna. Endast E.T. och Apollo 13 nämns att de är filmer. Anledningen till 

att de presenteras som böcker är att de finns som tillhörande material till textboken och 

arbetsboken. De är lättlästa böcker på engelska som är skrivna baserade på filmerna. På 

samma sätt som när populärkulturen började bli mer accepterad i skolan på 1970-talet, 

visar det sig vara viktigare att eleverna läser. Det behöver inte ens vara en lättläst bok 

som endast är i bokform, utan kan vara en bok som eleverna redan kan ha kommit i 

kontakt med genom film. Detta kan vara något som är mer accepterat just för att det 

handlar om andraspråksinlärning. Att börja läsa en bok på sitt andra språk är ett stort 

steg och om boken handlar om, i det här fallet, en film som eleven kanske har sett 

innan kan det bli lättare att ge sig på uppgiften med mer självförtroende och mindre 

ångest. Enligt Krashen påverkar det affektiva fältet positivt och gör det lättare för 

eleven att ”acquire” språket. Även valet av filmer som är med i läroboken är intressant. 

Det är egentligen bra E.T. och Mr Bean som är riktade till målgruppen. Filmerna 

Apollo 13 och Jaws skulle kunna kategoriseras som klassiker inom genren film, och 

riktar sig på så sätt till en äldre målgrupp.  

 

 

Populärkultur i Lpo94 och Lgr11 

Det är framförallt Lpo94 som ligger bakom alla dessa böcker, men det är trots allt 

Lgr11 som används i skolan nu. Utöver resultatet och analysen av studien kommer 

även Lgr11 samt Lpo94 analyseras utifrån hur populärkultur uppmärksammas.  

 

Även om ordet populärkultur inte nämns direkt i texten så uppmärksammas elevers 

eget lärande genom just populärkultur i beskrivningen av ämnet i Lpo94: ”Eleverna 

möter idag på många varianter av engelska utanför skolan. De möter engelska i 

skiftande sammanhang: i teve, i filmer, i musikens värld, via internet och datorspel, i 
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texter och vid kontakter med engelsktalande” (Skolverket 2000, s.14) Detta är något 

som konstigt nog inte uppmärksammas lika tydligt i Lgr11. I den används ord som 

”kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.” 

(Skolverket 2011, s. 30) och ”Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter 

att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang” (Skolverket 2011, s. 30). Detta 

visar på att det finns ett kulturellt intresse i läroplanen, vilket inte utesluter 

populärkulturen. Den aktuella läroplanen trycker även på att eleverna ska ges möjlighet 

till identitetsskapande: “Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (ibid. s. 

9). Ett sätt att skapa en miljö för identitetsskapande är genom att ta vara på elevernas 

intressen, på så sätt släpps populärkulturen in vidare i skolan.  
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Diskussion och didaktiska implikationer  

Sverige har blivit alltmer amerikaniserat genom populärkultur såsom TV och film. I 

Sverige dubbas inte amerikanska serier, så unga kommer i kontakt med engelska 

genom tv-rutan. Engelska ord smyger sig även in i det svenska vardagsspråket. Då 

populärkulturen har kommit in mer och mer i skolan, kan det vara i engelskämnet som 

det märks och påverkar tydligast, genom att eleverna kommer med ett språk till skolan. 

Det språk eleverna kommer till skolan med har de fått genom ”acquisition”, det vill 

säga omedvetet.  En anledning till att eleverna kan ha lärt sig genom populärkulturen är  

för att de har ett positivt, vad Krashen kallar, affektivt filter under den stunden.  De har 

motivation, gott självförtroende och känner troligen ingen ångest då det kanske mer ses 

som avslappnade (Krashen 1982, s. 31). Dessa faktorer gör det lättare för eleverna att 

ta till sig ett språk. Dock, som Gun Lundberg påtalar, så kan det inte ersätta skolans 

språkundervisning (Håkansson 2011). Men om det används i läroböcker skulle det 

kunna trigga den omedvetna kunskapen eleverna fått genom populärkulturen hemma 

och utöka deras språkliga kunskap. Även användandet av just ett ämne som intresserar 

eleverna ökar motivationen, som Stensmo (2008) nämner, vilket på så sätt kan skapa 

ett bättre affektivt filter hos eleverna under en klassrumssituation.  

 

Vad som verkligen syns i resultatet av studien är att populärkulturen definitivt 

representeras i läroböcker i engelskan. Det visar att det har skett en stor utveckling från 

att populärkulturen sågs som ett hot (Persson 2000, s. 29). Den representeras även i 

flera former. Det blir synligt genom bild, text samt i arbetsuppgifter. Läroböckerna 

skapar en möjlighet för eleverna att arbeta med något inom populärkultur de är 

intresserade av. Analysen visar bara förekomsten av populärkultur i de fyra 

läroböckerna. Det visar bara en liten del av engelskämnet. En klassrumssituation består 

av mycket mer än läroböcker. En lärare kan använda sig av populärkultur på andra sätt 

än just genom läroböckerna. Det kommer ständigt ny populärkultur, så läromedel som 

innehåller det kan snabbt bli föråldrade. Det kan vara en anledning till att boken 

Magic! (2010) använder sig utav just filmer som kan anses som klassiker. De kan 

redan ses som gamla av eleverna, men är fortfarande aktuella genom sin 

klassikerstatus. Det svåra med just läroböcker är även att de inte behöver användas på 

just det sättet som står i boken. Läraren behöver inte följa instruktionerna exakt och 

kan använda boken på ett eget sätt. Lgr11 öppnar för ett fritt användande av 

populärkultur genom att det inte finns några specifika riktlinjer gällande populärkultur. 
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Analysen visar endast på hur mycket populärkulturen förekommer i läroböckerna samt 

i vilken sidmängd och form. Det finns ingen värdesättning i vad den specifika 

populärkulturen förmedlar för budskap. Därför kan det vara intressant att i vidare 

studier av det populärkulturella innehållet studera det utifrån perspektiv som genus, 

etnicitet eller dolda budskap. Även hur användandet av populärkultur i själva 

klassrumssituationen är intressant utgångspunkt för fortsatta studier.  
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Appendix  
 
Tabell 1. Steps 3 Coursebook, Activitybook  
 
 Film/ 

musikal 
TV Musik  Spel Sociala  

medier 
Litteratur Sport  

Förekomst  3 2 2 1 1 3 - 
Mängd (1/2 sida) 

(nämns) 
(2 helsida) 

(8 helsida) (9 helsida) 2 helsidor 2 helsidor (1/4 sida, 
nämns i 
texten), 
(4 helsida) 
(3 helsida) 
 

- 

Form (Bild) 
(text)  
(uppgifter)  

(Text, 
frågor) 
(Text, 
ordlista, 
bilder. 
Uppgift i 
WB) 

(Text, 
frågor) 
(Text, 
ordlista, 
bilder, 
låttext. 
Uppgift i 
WB) 

Text+ bild Uppgifter i WB (Bild + text) 
(text, bilder, 
ordlista, 
uppgifter i 
wb) 
(Uppgifter) 

- 

 
Film/musikal  
- Broadway, bild  
- Star Wars nämns i texten 
- Harry Potter, uppgifter om Quidditch i WB, 2 sidor 
 
TV 
- Popstars 
- Gareth Gates  
 
Musik  
- Popstars 
- Gareth Gates  
- Låttext  
 
Spel  
- Faktatext/intervju om The Sims spelet, två bilder, totalt 2 hela sidor.  
 
Sociala medier 
- internetspråk, förkortningar i WB. 2 helsidor med uppgifter.  
 
Litteratur 
- boken Eloise, liten bild, nämns i texten.  
- Utdrag ur ungdomsboken ”Angus, Thongs and full-frontal snogging”, tillhörande 
bilder och ordlista. + uppgift i WB 
- Harry Potter, uppgifter om Quidditch i WB, 2 sidor 
 
Sport (ingen representerad)  
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Tabell 2. Right on! Textbook, Workbook.  
 
 Film/ 

musikal 
TV Musik Spel Sociala 

medier 
Litteratur Sport 

Förekomst 4 3 8 - 1 1 9 
Mängd (3 helsida) 

(3 helsida) 
(1 helsida) 
(1/4 sida) 

(3 helsida) 
(1/4 sida) 
(1/4 sida) 

(helsida) 
(helsida)  
(helsida)  
(helsida)  
(helsida)  
(helsida)  
(helsida)  
(helsida)   

- 2 helsida 4 helsidor 
+ ½ sida i 
WB  

(helsida) 
(3/4 sida)  
(2 ½ helsida) 
(2 ¼ helsida)  
(helsida) 
(5 helsida) 
(Helsida) 
(1/4 sida) 
(1/4 sida)  

Form (Text, bild, 
ordlista, 
uppg. i WB) 
(Text, bild, 
ordlista, 
uppg. i WB) 
(bild)  
(bild) 

(Text, bild, 
ordlista, 
uppg. i WB) 
(uppg. göra 
tv-show) 
(uppg. göra 
tv-show) 

(Text och 
bild) 
(Text och 
bild) 
(Text och 
bild) 
(Text och 
bild) 
(Text och 
bild) 
(Text och 
bild) 
(Text och 
bild) 
(Text och 
bild) 

- Text Text, bild, 
ordlista + 
uppgifter i 
WB 

(text + bild) 
(uppgifter) 
 (text + bild)  
(text + uppg.)  
(text + bild) 
(text, bild + 
uppgift) 
(uppgifter) 
(uppgift)  
(uppgifter)  
  

 
Film/musikal 
- Oscars, faktatext samt dialog, bilder från galan, ordlista med ord som hör till. 
Projektarbete om Oscars finns, projektarbete om film finns 
 Uppgifter om Oscars i WB 
- Texter om Disney filmer, text och bild samt uppgifter i WB 
- Låttext 6, bild ifrån The Lion King  
- Bild ifrån film versionen av Charlotte’s Web 
 
TV 
- Oscars , faktatext samt dialog, bilder från galan, ordlista med ord som hör till. 
Projektarbete om Oscars finns 
- Uppgifter om Oscars i WB 
- Projektarbete där eleverna ska göra en nyhets TV-show.  
- Projektarbete där eleverna gör sport TV-show 
 
Musik 
- Låttext 1 – Bananaphone – bild och text  
- Låttext 2 – Leaving on a jet plane – bild och text 
- Låttext 3 – Words – bild och text 
- Låttext 4 – Where have all the flowers gone – text och bild  
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- Låttext 5 – We are the champions – text och bild  
- Låttext 6 – Can you feel the love tonight – text och bild 
- Låttext 7 – We are the world – text och bild  
- Internationella sånger - 4 olika texter 
 
Spel (ingen representerad) 
 
Sociala medier 
- Net lingo, textdialog, förkortningar, 2 hela sidor. Projektarbete om netlingo finns.  
 
Litteratur 
- utdrag ur Charlotte’s Web, text och bilder ifrån boken samt tillhörande ordlista.  
 
Sport 
- Fotboll, text om Europas ligor, och bild på Italiens vm guld.  
-  3 Projekt, tv-show där en eleverna intervjuar fotbollsstjärnor, svensk stjärna eller OS 
stjärnor.  
- Fakta om svenska sportstjärnor, med bilder. + uppgifter i WB 
- Fakta om OS + uppgifter i WB  
- Faktatext om Michael Phelps + bild 
- Historia om Gail Devers, text och bild + uppgifter  
- Uppgifter i WB om Europas fotbollslag.  
- Uppgift med NHL lag  
- Uppgift med hejarramsor  
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Tabell 3. Wings 6 Green Textbook, Workbook 

 
Film/musikal 
- Nämner Spiderman, the Godfather, Taxi driver i faktatext om NY 
- Nämner Superman och The Day After Tomorrow i en faktatext om frihetsgudinnan. 
- Nämner Starwars i faktatext 
- Nämner Daniel Graig i faktatext  
- Nämner Lord of the Rings i faktatext 
- Nämner Harry Potter filmerna i faktatext 
- Nämner Rush Hour 3 i faktatext 
- Nämner Jackie Chan i faktatext 
- Nämner Jurassic Park i faktatext 

 Film/ 
musikal 

TV Musik Spel Sociala 
medier 

Litteratur Sport 

Förekomst 9 2 10 2   15 
Mängd (Nämns i 

text) 
(Nämns i 
text) 
(Nämns i 
text) 
(Nämns i 
text) 
(Nämns i 
text) 
(Nämns i 
text) 
(Nämns i 
text) 
(Nämns i 
text) 
(Nämns i 
text) 

(Nämns i 
text) 
(helsida) 

(2 helsida) 
(Nämns i 
text) 
(Nämns i 
text) (2 
helsida) 
(helsida + 
1/4) 
(2 helsida) 
(helsida + 
1/2) 
(Nämns i 
text) 
(Nämns i 
text) 
(Nämns i 
text) 
(nämns i 
text)  
 
 

(Nämns i text) 
(2 helsida) 

  (2 helsida) 
(1/2 sida) 
(1 sida + ½ 
sida) 
(1/2 sida)  
(Nämns i text) 
(Nämns i text) 
(Nämns i text) 
(Nämns i text) 
(Nämns i text) 
(Nämns i text) 
(Nämns i text) 
(Nämns i text) 
(Nämns i text) 
(Nämns i text) 
(1/2 sida)  
 

Form (faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
 

(faktatext) 
(låttext, 
bild samt 
ordlista)  

(låttext + 
uppg i wb) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(låttext + 
uppg i wb) 
(låttext + 
uppg. i wb) 
(låttext + 
uppg. i wb) 
(låttext + 
uppg. i wb) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext)  
 

(faktatext) 
(Faktatext, bild 
samt ordlista + 
forskningsuppgi
ft 
i WB)   

  (foto) 
(bild+text) 
(faktatext, 
bild, ordlista + 
uppgift i WB) 
(bild)   
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(faktatext) 
(bild)  
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TV 
- Nämner Vänner, Spin City, Seinfield i en faktaruta om NY 
- Låttext till Hong Kong Phooey (tv figur) samt ordlista 
 
Musik 
- Nämner Oasis, The Smiths, Joy Division i en faktatext om Manchester 
- Låttext till Coldplays Fix You, samt en ordlista. + uppgift i WB 
- nämner Puff Daddy och Tupac i en faktaruta om NY  
- Låttext till An Englishman in New York av Sting, samt ordlista + uppgift i WB 
-Låttext I want you av Danko Jones samt ordlista + uppgift i WB 
- Låttext till Hong Kong Phooey (tv figur) samt ordlista + uppgift i WB 
- Låttext till The Lions sleep tonight samt ordlista. + uppgift i WB 
- Nämner gruppen Coldplay i faktatext 
- Nämner gruppen The Rheostatics i faktatext 
- Nämner artisten Maxwell i faktatext 
- Nämner rap gruppen Kalamashaka i faktatext 
 
Spel 
- Nämner GTA i en faktatext om NY  
- Faktatext om World of Warcraft, bild och ordlista. + uppgift i WB, forska om World 
of Warcraft  
 
Sociala medier (ingen representerad) 
 
Litteratur (ingen representerad) 
 
Sport 
- Bild på Carlos Tevez, täcker två sidor  
- Tecknad bild på Manchester united + nämns i texten  
- Faktatext om Munich olyckan, Manchester United. Bild och ordlista + uppgift i WB 
- bild på hockeymatch, halvsida 
- Nämner Cristiano Ronaldo i faktatext 
- Nämner Manchester City i faktatext 
- Nämner hockeylaget Manchester Phoenix i faktatext 
- Nämner Vince Carter i faktatext 
- Nämner Toronto Maple Leafs i faktatext 
- Nämner Toronto Blue Jays i faktatext 
- Nämner Brandon Lyon i faktatext 
- Nämner basketspelaren Hakeem Olajuwon i faktatext 
- Nämner Kaká i faktatext 
- Nämner Wayne Rooney i faktatext 
- Tecknad bild med Blue Jay tröjor  
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Tabell 4. Magic! Classbook, Workbook.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Film/musikal  
- Text ur E.T, bild och ordlista + uppgift till text i WB 
 Tecknade bilder ur E.T. samt ordlista + uppgift till text i WB 
 Extra frågor om E.T. när hela boken är läst (WB)  
- Bild med biobiljett, hänvisning till Breaking Dawn 

 Film/ 
musikal 

TV Musik Spel Sociala 
medier 

Litteratur Sport 

Förekomst 8 2 2   3 1 
Mängd (7 helsida) 

(1/4 sida) 
(1/4 sida) 
(6 helsida) 
(7 ½ helsida) 
(4 ½ helsida) 
(1 ½ helsida) 
(Nämns) 

(1 ½ helsida) 
(1 ½ helsida) 

(1/4 sida) 
(Nämns)  

  (6 ½ helsida) 
(1/2 sida) 
(helsida) 

(2 helsida) 

Form (text, bild, 
ordlista + 
uppg. 
bildserie + 
Uppgifter) 
(bild) 
(faktatext) 
(text, bild, 
ordlista + 
uppg. 
bildserie +  
uppgifter) 
(dialog, text, 
bild, ordlista 
+ uppg. 
bildserie +  
uppgifter) 
(text, bild, 
ordlista + 
uppg. 
bildserie +  
uppgifter) 
(text och bild 
+ uppg.) 
(nämns i 
dialog)  
  

(text och bild + 
uppg.)  
(text och bild + 
uppg.) 

(Uppgifter)  
(text) 

  (text, bild, 
ordlista + 
uppg. 
bildserie +  
uppgifter) 
(uppgifter)  
 
(Faktatext + 
bild) 

(text) 
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- Fakta om filmen Slum dog Millionaire, i en längre text.  
- Text ur Mr Bean, bild samt ordlista + uppgift till text i WB 
 Bildserie ur Mr Bean samt ordlista  
 Extrauppgifter i WB när Mr Bean är utläst. 
- Text ur Apollo 13, bild samt ordlista + uppgift till text i WB 
 Apollo 13 pratas om i dialog  
 Bildserie ur Apollo 13 samt ordlista + uppgift till text i WB 
 Extrauppgifter till Apollo 13 (utläst) i WB  
- Text ur Jaws, bild samt ordlista 
 Bildserie ur Jaws  
 Extra frågor om Jaws, efter boken är utläst, i WB  
- Fakta om Marilyn Monroe samt bild + uppgift till text i WB 
- Nämner James Bond i dialog 
 
 
TV 
- Fakta om Homer Simpson, citat och bild. + uppgift till text i WB 
- Fakta om Oprah Winfrey samt bild. + uppgift i WB 
 
Musik 
- Forskninguppgift i WB, om döda kända personer där Elvis Presley, Michael Jackson, 
Kurt Cobain och Whitney Houston är exempel  
- Nämner Bob Marley  
 
Spel (ingen representerad) 
 
Sociala medier (ingen representerad) 
 
Litteratur 
- Utdrag ur boken The Earthquake, text bild och ordlista + uppgift till text i WB 
 Tecknade bilder till historien samt ordlista.  + uppgift till text i WB 
 Extrafrågor till hela boken 
- Extrafrågor till Treasure Island i WB  
- Informationssida om hur man skriver en nyhetsartikel 
 
Sport  
- Fakta om Manchester United och dess spelare i en berättelse  
 
	  


