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Sammanfattning 

Kultur är ett mångtydigt begrepp som kan uppvisa flera olika definitioner beroende på vilken 

kontext ordet används i. I ämnet moderna språk är kultur ett centralt begrepp, där elever 

förväntas förvärva kunskap om målspråkslandets kultur. Eftersom kultur är ett brett begrepp kan 

kunskap om landets kultur se ut på olika sätt beroende på hur kulturbegreppet tolkas. Denna 

studie har som övergripande syfte att undersöka hur kultur förmedlas i svenska steg 1 läromedel i 

ryska, som används i dagens svenska klassrum. 

Urvalet utgörs av alla ryska läromedel utgivna i Sverige på svenska de senaste 25 åren, där de två 

senast utgivna steg 1 läromedlens textböcker undersöks i denna studie. Det ena textboken heter 

Trojka – Da 1(2000) utgiven av Scripta textproduktion och den andra heter Mozjno av Liber AB 

(2004). Det ryska språket har funnits som skolspråk sedan 1960-talet och i dagsläget erbjuder 

endast ett fåtal skolor ryska som ett alternativt i moderna språkundervisningen. 

Den analytiska utgångspunkten för studien utgörs av tre perspektiv på kultur framtagna av 

språkdidaktikern Ulrika Tornberg. De tre perspektiven är: ett fullbordat faktum, en kompetens för 

framtiden och ett möte i öppet landskap. Dessa tre perspektiv används för att analysera hur de två 

läromedlen i ryska förmedlar kultur.  

Metoden består av en kvantitativ innehållsanalys, i vilken analysenheterna utgörs av texter i de 

båda läromedlen. De tre perspektiven på kultur operationaliseras och en mätning görs på 

frekvensen av de olika perspektiven i de två läromedlen.  

De båda läromedlen i ryska, Mozjno och Trojka – Da 1, uppvisar liknande resultat. 

Kulturperspektivet ett fullbordat faktum är det dominerande, följt av en kompetens för framtiden. Ett 

möte i öppet landskap är det perspektiv som får minst utrymme i läromedlen. Resultatet visar att 

kultur ses som något knutet till nation och där undervisningen om kultur inriktar sig på 

faktabaserad kunskap. Mitt resultat kan även ses svara mot en traditionell uppfattning om hur 

kultur bör undervisas i. 

Nyckelord: Moderna språk, läromedel i ryska, kvantitativ innehållsanalys. 
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1 Bakgrund 

Dagens globaliserade samhälle ställer stora krav på den svenska skolan. Den måste anpassa sig till 

en värld som krymper och där både nations- och kulturgränser försvinner; och där det finns 

oändliga möjligheter att kommunicera med människor var de än befinner sig i världen. Att den 

svenska skolan ska ha ett internationellt perspektiv finns stipulerat på flera ställen i läroplanerna 

för såväl grundskolan som för gymnasiet (Skolverket, 2011a, s. 7, 9f.; Skolverket, 2011b, s. 5, 7, 10, 

11). Ett ämne som har ett extra stort ansvar i skolans internationella strävan är moderna språk: 

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika 
vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som 
vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika 
sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna 
språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för 
olika sätt att leva (Skolverket, 2011c). 

Ovanstående citat är en ämnesbeskrivning över ämnet moderna språk och ett centralt begrepp i 

utdraget är kultur. Ofta används ordet slentrianmässigt i olika vardagliga sammanhang utan att det 

reflekteras över vad begreppet egentligen betyder. Ordet kultur är ett problematiskt begrepp att 

definiera, eftersom det har flera olika betydelser, som kan skifta utifrån vilken kontext det används 

i. Thavenius (Andersson, Persson, Thavenius, 1999, s. 92) hävdar att just ordet kultur är ett av 

språkets mest komplexa ord och att man måste acceptera att det används på många olika, och 

ibland motstridiga, sätt. Han ifrågasätter även om det ens är möjligt att använda ordet kultur som 

ett vetenskapligt begrepp för undersökningar och analyser, men menar ändå att det finns ett behov 

att studera det eftersom det är ett så starkt värdeladdat ord som berör viktiga delar av vårt sociala 

liv. 

I undervisningen i moderna språk kommer eleverna i kontakt med målspråkets kultur framför 

allt genom läromedlen som har en stark ställning i språkundervisningen och i stor utsträckning 

formar elevernas bilder av målspråkslandets kultur (Kirsch, 2004, s119ff: Davcheva & Sercu, 2005, 

s. 90). I en undersökning av Skolverket (2006, s. 70, 91) uppger 70 % av engelsklärarna för 

grundskolan att de använder läromedel i princip varje lektion, vilket gör läromedlen har en stor 

påverkan på innehållet i undervisningen. I sammanfattningen konstateras det att lärarna i stor 

utsträckning lämnar över mycket av sitt handlingsutrymme till läromedelsproducenterna som spelar 

en viktig roll i konkretiserandet av styrdokumenten (Skolverket, 2006, s. 11). I en annan 

undersökning uppger endast 20,37 % av de svenska lärarna i moderna språk att de är helt nöjda 

med det kulturella innehållet i läromedlen (Davcheva & Sercu, 2005, s. 97). Det kan tyckas 

paradoxalt att lärarna väljer att ge läromedlen stort utrymme i språkundervisningen samtidigt som 

de är missnöjda med innehållet i dem, i alla fall när det gäller det kulturella innehållet.  

Men hur förmedlas kultur i läromedlen? Det finns i huvudsak två skolor för hur kulturdidaktiken 

kan tillämpas i språkundervisningen. Den ena riktningen, som är den dominerande, utgörs i stora 

drag av en traditionell syn på kultur, som tar fasta på faktakunskaper, medan den andra riktningen 
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utgörs av en nyare alternativ tolkning av kulturbegreppet, som mer fokuserar på individen och 

processer. Mot bakgrund av detta ska jag i denna uppsats undersöka hur kultur framställs i två 

svenska läromedel i ryska, där det analytiska verktyget kommer utgöras av olika perspektiv på kultur 

som utvecklats av Tornberg.  

Det ryska språket har funnits som skolspråk i Sverige sedan 1960-talet och har sedan dess upplevt 

både stigande och fallande elevunderlag, men har på sistone har det fått ett litet uppsving i 

popularitet. I den senaste tillgängliga statistiken studerade 570 elever ryska på gymnasiet 

(Utbildningsstatistikenheten, 2013).  Men elevantalet kan förväntas stiga betydligt i framtiden om 

det politiska läget mellan Ryssland och Sverige/Europeiska Unionen förbättras. Det ryska språket 

talas av 171 miljoner människor världen över och det åttonde största språket sett till antalet 

modersmålstalare (The Ethnologue, 2016). Språket har officiell status i Ryssland, Vitryssland, 

Kazakstan och Kirgizistan och dessutom är det ett av arbetsspråken i FN. I många delar av världen 

används språket som ett lingua franca och det finns även betydande populationer av rysktalare i 

Ukraina, Estland, Lettland, Moldavien, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Israel och Uzbekistan. 

Ryssland som hyser den största populationen av rysktalare är världens största land och ett relativt 

heterogent land. Ryssar utgör 81 % av befolkningen. De resterande 19 % utgörs av ungefär 190 

olika etniska grupper.  
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2 Forskningsöversikt 

Ingen forskning om svenska läromedel i ryska har påträffats, däremot finns det en del engelsk och 

amerikansk forskning om engelska läromedel i ryska, där forskningen i huvudsak rör hur människor 

framställs i läromedlen. Rifkin (1998, s. 217-236) undersöker tolv amerikanska läromedel i ryska ur 

ett genusteoretiskt perspektiv, där hans egen produktion av läromedel, anmärkningsvärt nog, 

förkom i urvalet. Resultat visar bland annat att subjektets kön till viss grad styrde satsens verb och 

att manliga karaktärer i högre utsträckning tilltalas med förnamn och patronymikon (ett namn 

utöver efternamnet som bildas av faderns namn), medan endast förnamn eller diminutivform (en 

ordbildning med suffix som bildar smeknamnsformer) används till kvinnliga. I en annan studie 

undersöker Shardakova (2004, s. 25-46) fiktiva identiteter i ett engelskt och ett amerikanskt 

läromedel i ryska ur ett normkritiskt perspektiv, där resultatet visar att samtliga huvudkaraktärer i 

de undersökta läromedlen är kristna heterosexuella medelålders män, tillhörande en medelklass, 

medan andra typer av karaktärer endast förekommer i periferin. Även Azimova & Johnston (2012, 

s. 337-349) intresserar sig för framställningen av människor i nio engelska läromedel i ryska, där de 

undersöker representationen av rysktalande karaktärer, där resultatet visar att endast vita etniska 

ryssar, tillhörande den ortodoxa kristna tron får komma till tals. Frånvaron av andra etniciteter ger 

en missvisande bild av det mångkulturella ryska samhället, menar de och efterfrågar en mer 

realistisk porträttering av rysktalare i framtida läromedel.  

Gemensamt för dessa tre studier är att de intresserar sig för hur människor framställs i läromedel 

i ryska. Trots att de har olika infallsvinklar, visar deras resultat upp gemensamma beröringspunkter. 

De människor som får störst utrymme i läromedlen är etniskt ryska män, och de framställs på ett 

sätt som skiljer sig från framställningen av kvinnor. Däremot har inte någon engelskspråkig studie 

som mer explicit berör kulturdidaktik i läromedel i ryska påträffats. 

Svensk forskning om hur kultur framställs i svenska läromedel för andra moderna språk än 

ryska, är överlag knapphändig. Ett undantag utgörs av Tornbergs (2000) avhandling i vilken hon 

granskar läroplaner och svenska läromedel i tyska för årskurs 7 mellan åren 1966-1997. 

Utgångspunkten för analyserna av läromedlen i tyska utgörs av egenproducerade perspektiv på 

kulturbegreppet, vilka vidare redogörs för under rubriken ”Tornbergs tre kulturperspektiv” 

(Tornberg, 2000, s. 63-88). Syftet var att undersöka vilka öppningar och möjligheter läromedlen 

erbjuder för ett flerstämmigt meningsskapande i undervisningen. Resultatet visar att två av 

läromedlen utgivna på 1990-talet på olika sätt och i olika hög grad öppnar för ett flerstämmigt 

meningsskapande, till exempel genom övningar, i vilka elevens värld inkluderas i undervisningen. 

Genomgående uppvisar alla granskade läromedel en mycket stark prägling av en traditionell 

färdighets- och ämnestradition, där ett fastslaget innehåll av läromedlet utgör elevernas 

undervisning (Tornberg, 2000, s. 162f, 206-210, 258f). 

Vad avser de undersökta läroplanerna i vilka hon också undersöker vilka öppningar och 

möjligheter de erbjuder för ett flerstämmigt meningsskapande, menar hon att: 
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Det dominerande perspektivet är ett fullbordat faktum kompletterad med en kompetens för framtiden. I båda 
dessa perspektiv utrycks en föreställning att kultur främst är knuten till nationalitet och kan förstås och studeras 
utifrån liksom att den som ett slags enhetligt, typiskt beteende kan iakttas och läras in (Tornberg, 2000, s. 257). 

Tornberg menar att de föreställningar om kultur som läroplaner och läromedel förmedlar vilar på 

en språkpedagogisk tradition som går långt tillbaka i tiden. Som citatet ovan visar vilar denna 

tradition på en kultursyn som främst är knuten till nationalitet och att dessa traditionella 

föreställningar blockerar för andra möjliga tolkningar av kulturbegreppet, vilket begränsar 

möjligheten till alternativa tolkningar av kulturbegreppet (Tornberg, 2000, s. 265). 

Även Lundgren (2000) behandlar kulturbegreppet i en avhandling, där hon undersöker vilka 

förutsättningar det finns i grundskolans engelskundervisning för att utveckla interkulturell 

förståelse. Undersökningen utgörs av en diskursanalys i vilken hon undersöker hur de tre fälten 

forskning, myndigheter och lärare talar om kulturdidaktik. Resultatet visar att tolkningsutrymmet 

för kulturdidaktiken inte tydliggörs i en lärardiskurs eller myndighetsdiskurs. Lärarna uppfattar 

formuleringarna som vaga och att de inte problematiserar interkulturell förståelse. Vid 

betygssättning tas det endast hänsyn till ren faktakunskap kopplat till kultur (Lundgren, 2000, 

s.244). Innehållet i undervisningen uppfattades som givet på förhand och oproblematiskt. 

Forskardiskursen erbjuder å andra sidan alternativa tolkningar, men eftersom ingen dialog 

förekommer mellan forskare, myndigheter och lärare är konsekvensen att myndighetsdiskursen blir 

den dominerande i klassrummen. Denna diskurs grundar sig på en traditionell norm för 

språkundervisning, där kultur ses som något knutet till nation och där undervisningen om kultur 

inriktar sig på faktabaserad kunskap (Lundgren, 2000, s. 244). 

I en annan studie som också rör svensk engelskundervisning undersöker Gagnestam (2005) 

genom intervjuer och enkäter blivande gymnasielärares, gymnasielärare och gymnasieelevers syn 

på kultur. Resultatet visar på en diskrepans mellan lärarnas och elevernas uppfattningar om vad 

kultur är, där lärarna tenderade till ha en vidare syn på kultur, medan eleverna däremot hade en 

snäv syn på kultur (Gagnestam, 2005, s. 35f). 

Till skillnad från den engelskspråkiga forskningen, som inriktar sig på hur människor framställs 

i läromedel, intresserar sig den svenska forskningen å andra sidan för hur kulturbegreppet tolkas 

av olika aktörer. De olika aktörerna utgörs av myndigheter, forskare, lärare samt elever och 

resultaten visar på en diskrepans mellan hur de olika aktörerna förhåller sig till kulturbegreppet i 

utbildningssammanhang. Ingen tidigare forskning rör dock svenska läromedel i ryska, vilket gör 

min studie angelägen.  
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3 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som min studie vilar på. Den tyngsta 

grunden för min analys utgörs av språkdidaktikern Ulrika Tornbergs tre perspektiv på kultur i 

andraspråksundervisning: Ett fullbordat faktum, En kompetens för framtiden och Ett möte i öppet landskap, 

vilka kommer att presenteras i slutet av detta kapitel. Eftersom kultur som begrepp har flera olika 

betydelser, och eftersom Tornbergs tre perspektiv bottnar i vilken betydelse man väljer att läsa in i 

kulturbegreppet, behövs först en genomgång av hur man kan definiera kulturbegreppet på olika 

sätt. För detta ändamål kommer jag använda mig av Kultur, skriven av Johan Fornäs, eftersom den 

är det senaste utgivna svenska verket med en samhällsvetenskaplig ansats som försöker reda ut 

kulturbegreppet. Jag kommer även redogöra för två begrepp av Gagnestam som både Tornberg 

använder sig av i framtagandet av de tre kulturperspektiven och som jag kommer använda mig av 

i analysen. Därefter ges en sammanfattande redogörelse för vilken roll kultur haft i 

språkundervisningen i ett internationellt historiskt perspektiv. Mot bakgrund av redogörelsen för 

kulturbegreppet och den historiska översikten presenteras slutligen de tre perspektiven på kultur 

av Ulrika Tornberg.  

3.1 Kulturbegreppet 

Johan Fornäs redogör för hur kulturbegreppet kan användas på olika sätt och där begreppet 

kultur ges olika innebörd, och kommer fram till att det finns fyra huvudbetydelser av ordet. Dessa 

kallar han för det ontologiska, antropologiska, estetiska respektive hermeneutiska kulturbegreppet. 

Det ontologiska kulturbegreppet är, enligt Fornäs, aningen förlegat och härrör från renässansen. 

Kultur ses här som mänsklig odling och är synonymt med civilisation eller samhälle och en 

demarkationslinje löper mellan natur, det som existerar utan mänsklig orsak, och kultur, vilket 

innefattar i princip allt som människan har skapat eller påverkat (Fornäs, 2012, s. 12-18).  

Det antropologiska kulturbegreppet, som växte fram under romantiken i Tyskland ser däremot 

kultur som en grupp människors sätt att leva. Fokus ligger på gemensamma värden, 

beteendemönster, seder, normer och moraliska system. Begreppet fick en bred vetenskaplig 

förankring under det sena 1800-talet inom nydanande discipliner som sociologi och antropologi 

och hade framför allt stor spridning i de europeiska kolonierna där man försökte skildra och 

beskriva främmande kulturer i de erövrade landområdena. Inom detta perspektiv kan man tala om 

kulturer i plural, då varje grupp människor har sin egen unika kultur. Däri ligger också kritiken, 

eftersom man då tillämpar en statisk syn på kulturer, då kultur ses som slutna enheter avgränsade 

från andra (Fornäs, 2012, s. 18-22). 

Dessa två definitioner på kultur är ganska breda. En snävare syn på kulturbegreppet och som 

kanske är den vanligaste i vår samtid, är det estetiska, som kan ses som ett samlingsnamn för olika 

konstarter såsom film, bildkonst, litteratur, musik och scenkonst. I en vidare tolkning inkluderas 

all mänsklig aktivitet som rör konstnärliga former, som populärkultur, underhållning och 
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framställningar som i princip vem som helst skulle kunna stå för. I en snävare tolkning kan den 

estetiska kulturen ses som ett virtuellt rum som inhyser representationer (litterära framställningar, 

konstverk, etc.), föreställningar, fantasier och visioner. Några klara gränsdragningar mellan vad som 

inkluderas i det estetiska kulturbegreppet finns inte, eftersom definitionerna ständigt omtolkas och 

omskapas. Traditionellt sett råder det dock en hierarkisk klyfta mellan s.k. hög- och lågkultur, där 

kriterierna för vad som är vad ständigt skiftat genom historien. Fornäs menar att till syvende och 

sist grundar sig denna dikotomi i normativa smakmässiga definitioner som inkorporerats i olika 

sega samhälleliga institutioner som t.ex. skolan. Vad som är hög- respektive lågkultur har utvecklats 

över tid av olika samhällsgrupper som har suttit i maktposition i samhället. Dock har det 

framkommit kritik mot att dessa smaker har klara etniska, klassmässiga- och genusdimensioner. 

Det är framför allt de främmande kulturernas, arbetarklassens och kvinnornas smakpreferenser 

som betraktas som lågkultur, medan den bildade vita mannens får stå för högkultur (Fornäs, 2012, 

s. 23-29).  

Det kulturperspektiv som är yngst är det hermeneutiska och den har sina rötter i semiotiken och 

hermeneutiken. Kultur ses här som meningsskapande praktiker. Centralt inom detta perspektiv är 

mänskliga tolkningssammanhang där mening kan skapas och delas med andra genom 

kommunikation. Den har många beröringspunkter med de tre andra perspektiven och överlappar 

dem i mångt och mycket. T.ex. en roman kan mycket väl vara skapad i ett speciellt 

tolkningssammanhang med en speciell mening och den kan även delas med andra. Men där det 

estetiska kulturbegreppet tar fasta på den konstnärens materiella artefakt eller idéer den inhyser, 

har det hermeneutiska kulturbegreppet ett annat fokus och tar fasta på tolkningssammanhanget 

och den mening som skapas och delas med andra (Fornäs, 2012, s. 29-38). Slutligen framhåller 

Fornäs (2012, s. 38) att kulturbegreppet är komplext och de olika definitionerna samexisterar och 

bygger på varandra och att man inte kan se de olika begreppen som helt fristående sinsemellan. I 

min undersökning kommer det antropologiska, estetiska och det hermeneutiska perspektiven på kultur 

utgöra centrala begrepp. 

 

Kultur har alltså ett brett betydelseomfång och det definieras på många olika sätt. Ett annat sätt att 

angripa kulturbegreppet med en annan måttstock, är att betrakta kultur som antingen en produkt 

(något statiskt) eller som en process (något föränderligt). Gagnestam (2005, s. 43ff) redogör för 

Robinsons teoretiska synsätt i Kultur i språkundervisning, där ett dualistiskt synsätt på kulturbegreppet 

föreslås. Det statiska synsättet, där kultur ses som en produkt benämns som produktperspektivet och 

har dels sin grund i behaviorismen. Det som blir centralt är observerbara händelser eller handlingar 

som exempelvis traditioner, seder och vanor. Fokus tenderar att hamna på beteendet, det som ur 

ett utifrånperspektiv kan observeras, snarare än på förklaringar eller till förståelse till varför det som 

händer sker. Produktperspektivet har även sin grund i funktionalismen som i stället intresserar sig 

för vilka underliggande strukturer som kan ligga till grund för förklaringar av det direkt 

observerbara. Funktionalisterna ser kultur som ett socialt fenomen som bottnar i regler och 
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osynliga strukturer (Gagnestam, 2005, s. 43ff). Det andra perspektivet som å andra sidan ser kultur 

som en process kallas för processperspektivet. En central utgångspunkt för detta perspektiv är 

individens tolkningar och perception av omvärlden kan förändras, t.ex. genom påverkan av andra 

kulturer. Det som framför allt kännetecknar processperspektivet är att kultur ses som ett dynamiskt 

system och som en pågående process där kultur ständigt omskapas (Gagnestam, 2005, s.44f). 

 

Om någonting definieras som rysk kultur är det inte alltid helt klart vad som avses. Till och börja 

med är Ryssland världens till ytan största land med en relativt heterogen befolkning, som endast 

till 81 % utgörs av människor som definierar sig själva som ryssar. De resterande 19 % utgörs av 

en mängd olika etniciteter. I Ryssland används två benämningar för ryssar, dels русский (rosskij) 

vilket avser etniska ryssar, men även россиянин (rossijanin) som bäst kan översättas till ryssländare 

och som avser en person som är en del av det ryska (eller ryssländska) samhället kan vara ryss men 

även andra etniciteter. Eftersom vi bara har ett adjektiv i det svenska språket för att beteckna 

ryskhet kan rysk kultur i en sådan bemärkelse även avse andra etniciteter. Men rysk kultur skulle 

även kunna ha en antropologisk mening i det att man avser etniska ryssars kultur och i en sådan 

bemärkelse skulle ukrainare, tatarer, basjkirer och andra etniska folkgrupper inte inberäknas. 

Utifrån en estetisk kultursyn skulle rysk kultur vara konstnärliga yttringar som är ryska. Men en sådan 

definition föranleder flera följdfrågor, såsom: på vilket sätt kan en kulturell yttring vara rysk? Måste 

upphovsmannen vara ryss? Kristian Gerner, som är en av Sveriges ledande Rysslandsexperter, 

menar att ”[…][d]et finns inte några ’rena’ ryssar och inte heller någon ’ren’ rysk kultur, lika litet 

som det finns några andra rena kulturer, möjligen med undantag för numerärt mycket små folk i 

Amazonas djungler som alltid har levt isolerade från omvärlden.”(Gerner, 2011, s. 51) 

3.2 Kulturbegreppet i ett historiskt perspektiv 

Kultur träder in i språkundervisningen i England under sen medeltid i studiet av latin.  Den engelska 

benämningen på detta kulturella inslag i latinundervisningen var antiquities och den kulturella 

aspekten innefattade en grundlig genomgång av såväl det romerska imperiets geografi och historia, 

som kunskaper om livsförhållanden och det dagliga livet under antiken (Gagnestam, 2005, s. 12f). 

Eftersom antiken var en klart avgränsad period, både tidsmässigt och rumsligt, kunde den studeras 

som ett statiskt, objektivt fenomen (Tornberg, 2000, s. 61). Den medeltida kultursynen präglades 

således av en antropologisk syn med ett produktperspektiv. Tornberg (2000, s. 61) menar att denna 

statiska syn på kultur har levt kvar inom språkundervisningen och har överförts från de klassiska 

språken till levande kulturer kopplat till de moderna språken. 

Under mellankrigstiden i Tyskland utvecklades termen kulturkunde, som hade likheter med 

Englands antiquities, där kultur sågs som något objektivt statiskt, dock med den centrala skillnaden 

att produktperspektiviska kultursynen nu tillämpades på levande kulturer inom ramen för moderna 

språk. Det ska dock framhävas att kulturkunde var mer öppen för alternativa tolkningar som även 
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innefattade det främmande landets idéhistoria eller antropologiska studier av landets invånare 

(Tornberg, 2000, s. 61). 

I USA efter andra världskriget blev kultur inom andraspråksinlärning föremål för omfattande 

forskning, bl.a. utvecklades den s.k. Sapir/Whorf-hypotesen, som tillskriver kulturen en stark koppling 

till språket (Stern, 1983, s. 204ff). Det finns två tolkningar: en svagare och en starkare. Den starkare 

tolkningen menar att det språk individen talar påverkar hur denne tänker och uppfattar 

verkligheten. Språket ses som ett slags filter igenom vilken individen ser och uppfattar världen 

(Gagnestam, 2005, s.12f). Den svagare tolkningen däremot menar att individen visserligen påverkas 

och styrs av sitt språk men att den har möjlighet att lösgöra sig från språkets tvångströja och att 

individen kan genom att lära sig ett annat språk ta del av ett annat sätt att tänka (Tornberg, 2000, 

s. 61f) 

Ett annat antagande som också påverkade andraspråksinlärningen i USA under samma tid stod 

strukturalistiska lingvisten Robert Lado för. Enligt den lingvistiska strukturalismen bottnar 

olikheter mellan språk i deras strukturella uppbyggnad. Omfattande jämförande studier 

genomfördes mellan engelskan och ett stort antal andra språk, där man förväntades ta reda på vilka 

svårigheter en inlärare av ett främmande språk kan tänkas möta. Syftet var främst att förse 

språklärare med förutsägelser över vilka fel som borde uppstå hos språkstuderande med ett givet 

modersmål (Abrahamsson, 2009, s. 33f). Lado utvecklade dessa studier och menade att på samma 

sätt som man genom studier i språkens strukturella uppbyggnad kunde förutsäga inlärarfel, kunde 

man även genom att jämföra kulturer i strukturalistiska termer predicera vilka kulturkrockar som 

skulle kunna inträffa (Tornberg, 2000, s. 62). Lado hävdade att man rent objektivt kan studera 

kulturer, vilket Tornberg riktar kritik mot. Det är inte förekomsten av kulturkrockar som kritiseras, 

utan Lados antagande att kultur kan beskrivas objektivt utifrån strukturella grunder (Tornberg, 

2000, s. 62). 

Kramsch (1993, s. 1ff) menar att det traditionellt sett har funnits en dikotomi i 

språkundervisningen världen över mellan språk och kultur, där språk ses som en färdighet medan 

kultur ses som ren innehåll. Gagnestam menar att det är problematiskt att betrakta kultur som ett 

femte element vid sidan av tala, höra, skriva och läsa, eftersom den kulturen finns i bakgrunden i 

allt som kan kopplas till språket (Gagnestam, 2005, s. 14f). 

3.3 Tornbergs tre kulturperspektiv 

Tornbergs (2000) utvecklar i sin avhandling Om språkundervisning i mellanrummet - och talet om 

"kommunikation" och "kultur" i kursplaner och läromedel från 1962 till 2000 tre analytiska perspektiv på 

hur kulturbegreppet kan komma till uttryck inom skolsammanhang. Dessa perspektiv utgör 

grunden för min analys av läromedlen i ryska och redogörs för här nedan.  
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3.3.1 Ett fullbordat faktum 

Det som framför allt är utmärkande för detta perspektiv är en föreställning om nationella 

enhetskulturer. Tornberg (2000, s. 60: s. 68) menar genom referenser till den brittiske sociologen 

Gerhard Delanty att denna föreställning har sin grund i de nationalistiska sociopolitiska strävanden 

som förekom i Europa under 1800-talet, vilka i korthet gick ut på att skapa nationella identiteter. 

Nationalstaternas tillblivelse var en häftig process där en nationell samhörighet skapades främst 

genom nationernas utbildningspolitik, språkpolitik och konstruerandet av gemensamma 

traditioner. Utifrån denna kontext kom nationerna till slut att betraktas ”[…] som produkter av 

historiska, genom språket avgränsade gemenskaper”(Tornberg, 2000, s. 89). Tornberg (2000, s. 69) 

hävdar vidare genom Delanty att denna föreställning om nationalstaten, där folket ses som en 

anonym massa, fortfarande i hög grad är levande i dagens Europa. 

Vidare menar Tornberg (2000, s. 64f) att kultursynen i ett fullbordat faktum kan förstås mot 

bakgrund av Sapir/Whorf-hypotesens starka tolkning (Gagnestam, 2005, s.12f), där ett 

språkområde huvudsakligen representeras av en kultur och ett sätt att tänka. Språket blir det som 

konstituerar individens verklighetsuppfattning, vilket i en förlängning kan förstås som att språket 

skapar kulturen samtidigt som språket speglar kulturen. Ett språkområde likställs med en kultur 

(Tornberg, 2000, s. 189). 

Den huvudsakliga utgångspunkten för detta perspektiv är fyra utdrag ur kursplanerna till Lpo94 

och Lpf94, vilkas formuleringar om kulturbegreppet Tornberg anser vara vaga och motsägelsefulla 

(Tornberg, 2000, s. s. 63). Det hon tar fasta på är att kultur enligt dessa texter tycks vara något 

avskilt från levnadssätt och samhällsförhållanden trots att dessa ingår i ett vidare antropologiskt 

kulturperspektiv (Tornberg, 2000, s. 63). Det tycks som att man utgår ifrån ett estetiskt 

kulturbegrepp i texterna, där antropologiska aspekter av kultur inte inbegrips i kulturbegreppet.  

Tornberg menar även att det svenska realia-begreppet ska förstås mot bakgrund av en 

traditionell uppdelning inom språkundervisningen mellan språk och kultur, som Tornberg menar 

har sina rötter i den engelska antiquities-undervisningen och den tyska kulturkunde-undervisningen 

(Tornberg, 2000, s. 143: s. 257). Även Kramsch (1993, s. 1ff) och Gagnestam (2005, s. 14f) har 

belyst denna dikotomi mellan språk och kultur där kulturen ofta utgör ett femte element i 

språkundervisningen vid sidan av höra, tala, läsa och skriva. Likaledes visar Nationalencyklopedins 

definition på realia visar en diskrepans mellan språk och kultur: ”[…]fakta om konkreta ting i den 

omgivande verkligheten; särsk. i språkped[agogiska] sammanhang i mots till rent språkligt stoff[…] 

(Nationalencyklopedin)” Tornberg menar att den svenska realian vilar på en föreställning om att 

kultur är ett nationellt enhetligt fenomen, som inte problematiseras (Tornberg, 2000, 143). 

Vidare problematiseras inte heller vilken kultur som borde representera målspråket och att 

målspråkslandets kultur uppfattas som ”[…]en oproblematisk helhet opåverkad av tid och 

värderingar och av en allt snabbare globaliseringsprocess (Tornberg, 2000, s. 64)”. Andra nyckelord 

i kursplanerna som kulturell mångfald och internationalisering får stå tillbaka mot en föreställning 

om kulturer som nationella och enhetliga fenomen. Det Tornberg lyfter upp som särskilt 
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utmärkande för denna kultursyn är just ett oproblematiskt förhållningssätt både till mångfald och 

till förändring. Kulturer, levnadssätt och andra människor reduceras till kulturtypiska statiska objekt 

som ska studeras inom språkundervisningen (Tornberg, 2000, s. 64f). Tornberg menar att detta 

objektiva och statiska förhållningssätt på andra kulturer riskerar att förstärka motsättningar och 

föreställningar mellan ett etnocentriskt ”vi” och ett främmande ”dem” (Tornberg, 2000, s. 113). 

3.3.2 En kompetens för framtiden 

Detta perspektiv som trädde in i undervisningen på 70-talet är modernare än ett fullbordat faktum 

och utgår inte från en estetisk kultursyn utan snarare en antropologisk. Tornbergs utgångspunkt 

för detta perspektiv är två utdrag från läroplaner i moderna språk: 

(…) I kompetensen ryms vidare kännedom om kulturella, sociala och politiska förhållanden i målspråksländerna 
för att kunna hantera situationer och möta människor på ett i målspråkslandet naturligt sätt (Skolverket, 1994, 
s. 113). 

Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och kulturer i länder 
där språket talas utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse för olika kulturer och interkulturell 
kompetens (SKOLFS, 2000, s. 17).  

Tornberg (2000, s. 72f: s. 76f) menar att det som förenar dessa båda utdrag är termen kompetens. 

Dels ska eleven ha kompetens i ”kulturell handlingsberedskap”, vilken är framtidsriktad och 

innebär att eleven ska förberedas på hypotetiska möten med andra människor från andra kulturer, 

där det inbegrips en förmåga till anpassning till regler och förhållanden som gäller i 

målspråkslandet. Eleven ska även ha en kompetens i att reflektera över likheter och skillnader, 

vilket enligt texten i en förlängning kommer leda till förståelse.  

Tornberg (2000, s. 72) framför kritik mot att dessa kompetenser tycks ligga utanför individen 

och denne förväntas att genom undervisning tillägna sig kulturell handlingsberedskap och utveckla 

en förståelse för andra kulturer utan att representanter för målspråkslandet får komma till tals. 

Tornberg (2000, s. 75f) gör en koppling med de svenska kompetensbegreppen till Europarådets 

arbete på 70-talet med att utveckla s.k. Threshold Levels (tröskelnivåer), vilket även mynnade ut i ett 

förslag för det svenska språket (Skolöverstyrelsen, 1981). The Threshold Levels var ett 

undervisningsprogram, där den språkstuderande skulle behärska olika språkliga nivåer, men även 

kulturella kompetenser för att kunna klara sig i det vardagliga livet och förbereda de 

språkstuderande på skillnader och på kulturkrockar. Tanken var att man skulle utgå från inlärarens 

behov och tröskelnivåerna angav vad den språkstuderande skulle kunna göra med språket t.ex. 

fråga, beställa mat på en restaurang, be om ursäkt, be om tillåtelse mm. Trots att man uttalat hade 

ett elevperspektiv var problemet att de språkliga behoven var hypotetiska och formulerades inte av 

den språkstuderande själv utan de var formulerade i förväg av dem som utformade 

undervisningsmodellen (Tornberg, 2000, s. 72). Tornberg (2000, 77f) kritiserar även, med stöd hos 

andra forskare, att kulturmodeller i undervisningsprogram likt The Threshold Level främst förbereder 

den språkstuderande på en tänkt genomsnittskultur, där föga hänsyn tas till andra alternativa 

subkulturer kopplade till målspråkslandet. Vidare menar Tornberg (2000, s. 77f) att bete sig som 

någon annan och förhålla sig till en annan kulturs konventioner inte är någon garanti för att man 
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ska bli accepterade eller att någon förståelse ska uppstå. Som jag ser det och som även Tornberg 

(2000, s. 62) nämner i förbigående är att det finns påfallande likheter mellan detta kulturperspektiv 

och Robert Lados antagande om att man kan genom jämförelser av kulturer förutsäga potentiella 

kulturkrockar. 

3.3.3 Ett möte i öppet landskap 

De två föregående perspektiven använder sig företrädelsevis av ett estetiskt kulturbegrepp i ett 

fullbordat faktum respektive ett antropologiskt kulturbegrepp i en kompetens för framtiden, båda med en 

kultursyn präglat av ett produktperspektiv, där kulturen ses som något statiskt objektivt. Det 

kulturperspektiv som jag ska presentera härnäst, ett möte i ett öppet landskap, ligger utanför det 

traditionellt språkpedagogiska området och har till skillnad mot de två föregående snarare en 

hermeneutisk kultursyn med ett processperspektiv. Det är även det här kulturperspektiv som 

Tornberg förespråkar och hennes avhandling syftar i stort till att undersöka vilka öppningar eller 

möjligheter som erbjuds av läromedel och läroplaner att tolka in det här kulturperspektivet i 

undervisningen.  

Fokus i detta perspektiv läggs på individen som en unik person och inte på individen som en 

representant för ett större kollektiv enhet eller annan generaliserad gemenskap. Frågan som bör 

ställas till individen är snarare vem är du? än, vad är du? (Tornberg, 2000, s. 81f) Tornberg (2000, 

s. 79) menar även att personliga möten människor emellan bör ske i det s.k. ”mellanrummet” som 

är ett rum som ”[…]både delar och delas, något som ingen äger och som alla därför har 

gemensamt”. Där är även ett rum, där individen kan träda fram och visa vem hen är, ett rum där 

hybrida kulturer kan uppstå och ett rum där något nytt kan skapas eller något gammalt omskapas 

(Tornberg, 2000, s. 79). 

Tornberg konkretiserar perspektivet genom att relatera det till språkundervisning där hon 

föreslår att man kan se undervisningens ”här och nu” som det öppna landskapet. Läraren ska inte 

ha något företräde i tolkningen av kultur utan läraren ska tillsammans med eleverna diskutera kultur 

och få dem involverade i processen av att gemensamt skapa och omskapa kultur. Det betyder att 

läraren och läromedlen med för den delen inte ska förmedla en konstruerad mainstreamkultur där 

eleverna ses som konsumenter eller passiva mottagare. Tornberg understryker att eleverna ska delta 

på egna villkor och skapar på så sätt sin egen kultur i klassrummet (Tornberg, 2000, s. 86). 
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4 Syfte och frågeställningar 

Läromedlen för moderna språk har en stark ställning i den svenska språkundervisningen. Många 

lärare inom moderna språkundervisningen använder läromedel i princip varje lektion och därför 

har läromedlen en stor påverkan på innehållet i undervisningen (Skolverket, 2006, s. 70, 91). 

Lärarna lämnar i mångt och mycket över handlingsutrymmet i konkretiserandet av styrdokumenten 

till läromedelsförfattarna (Skolverket, 2006, s. 11). Vidare är det framför allt genom läromedlen 

som eleverna initialt kommer i kontakt med målspråkets kultur. Läromedlen har därför stor 

påverkan för hur eleverna kommer att se på målspråkslandets kultur (Kirsch, 2004, s119ff: 

Davcheva & Sercu, 2005, s. 90). Trots att lärarna använder läromedlen i princip varje lektion, 

uppger endast unefär 20 % av de svenska lärarna i moderna språk att de är nöjda med det kulturella 

innehållet i läromedlen (Davcheva & Sercu, 2005, s. 97). 

I ämnet moderna språk är kultur ett centralt begrepp, men det är ett problematiskt begrepp att 

definiera, eftersom det har flera olika betydelser, som kan skifta utifrån vilken kontext det används 

i. Thavenius (Andersson, Persson, Thavenius, 1999, s. 92) hävdar att just ordet kultur är ett av 

språkets mest komplexa ord och att man måste acceptera att det används på många olika, och 

ibland motstridiga, sätt. De många olika möjliga sätten kan å ena sidan öppna upp för möjligheter 

för lärarna att själva välja en tolkning, samtidigt som oklarheterna kan leda till förvirring. Av den 

orsaken, att begreppet kultur har flera vitt olika betydelser och nyanser, är det intressant att 

undersöka hur läromedel i ryska förhåller sig till begreppet och vilka definitioner läromedel i ryska 

tar fasta på. 

Trots att det ryska språket är ett utav de största språken i världen och att landet ligger geografiskt 

nära Sverige och trots att det har bedrivits undervisning i ryska i Sverige sen lång tid tillbaka, finns 

det ingen tidigare svensk forskning på svenska läromedel i ryska, vilket gör denna studie angelägen. 

Dessutom är denna studie  

Denna studie har som övergripande syfte att undersöka hur kultur förmedlas i svenska steg 1 

läromedel i ryska, som används i dagens svenska klassrum. Den analytiska utgångspunkten utgörs 

av Tornbergs tre perspektiv på kultur. 

 

Detta syfte ämnar jag uppnå genom följande frågeställningar: 

 Hur ser fördelningen av Tornbergs tre kulturperspektiv: ett fullbordat faktum, en kompetens 
för framtiden och ett möte i öppet landskap ut i svenska steg 1 läromedel i ryska, som används i 
dagens svenska klassrum? 

 Finns det skillnader mellan olika läromedel med utgångspunkt i Tornbergs tre 
kulturperspektiv och i så fall på vilket sätt skiljer de sig åt? 
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5 Metod 

För att besvara frågeställningarna använder jag mig av en kvantitativ innehållsanalys med vissa 

kvalitativa textanalytiska inslag (Esaiasson, 2003). För undersökningen framställs en datamatris som 

har sin grund i en operationalisering av Tornbergs tre kulturperspektiv och utifrån vilken jag gör 

en mätning av frekvensen av respektive kulturperspektiv i läromedlen. 

5.1 Urval 

Med bakgrund mot mitt syfte som är att undersöka hur kultur förmedlas i svenska steg 1 läromedel 

i ryska för gymnasiet, som används i dagens svenska klassrum, har jag sammanställt en lista över 

alla läromedel i ryska utgivna på svenska som har publicerats av svenska förlag under de senaste 25 

åren (se bilaga 1). Översatta läromedel från andra språk ingår inte i urvalet. På grund av studiens 

omfångs- och tidsbegränsning begränsar jag mig till att undersöka två läromedel. En studie av två 

läromedel gör även att jag kan besvara min komparativa frågeställning.  

Läromedel är ett brett begrepp som innefattar det undervisningsmaterial som elever och lärare 

tillsammans kommer överens om att använda i undervisningen för att uppnå uppsatta mål, vilket 

förutom vanliga läroböcker även kan inbegripa i princip vad som helst som t.ex. skönlitteratur, 

artefakter av olika slag, djur och fordon (Ammert, 2011, s. 17). I läromedlen som förlagen ger ut 

ingår det oftast olika typer av material. Vanligtvis finns det någon form av textbok, där texter med 

förenklad grammatik presenteras med gloslistor. I vissa textböcker ingår även realiaavsnitt där det 

ges information om målspråkets kultur och samhällsliv. Vanligtvis brukar det även finnas en 

övningsbok som komplement till textboken, där grammatiken är i fokus och den brukar innehålla 

diverse olika övningar, allt ifrån rena översättningsövningar till lucktexter och läsövningar. Utöver 

dessa två typer av böcker brukar det även ingå lärarhandledningar och digital media såsom: CD-

skivor, kassettband och dataspel mm. 

I denna undersökning kommer det utvidgade läromedelsbegreppet förbises, och jag kommer 

endast att undersöka textböcker av klassiskt snitt, eftersom de innehåller mest underlag kopplat till 

kulturbegreppet. De är oftast dramaturgiska uppbyggda med en fast kärna av karaktärer och 

textböckerna har oftast ett uttalat mål att efterlikna vanligt vardagsliv i målspråkslandet/-länderna. 

Övningsböckerna å andra sidan har ett helt annat mål, de syftar till att erbjuda inläraren 

övningsuppgifter på grammatiska och lexikala element med många repetitiva inslag.  

Jag kommer även avgränsa mig till textböcker som är avsedda för den svenska 

läromedelsmarknaden, då det företrädelsevis är de som används i undervisning i Sverige. Vidare 

kommer jag endast att undersöka textböcker för nybörjare eller med andra ord, textböcker som 

motsvarar moderna språks steg 1. 

Mot bakgrund av mina urvalskriterier är följande två läromedel aktuella för min studie: 

 Mozjno (Jegorenkov, Piispanen, Väisänen, Rydén, 2004). 

 Trojka – Da 1 (Fält, 2000).  
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De uppfyller samtliga mina urvalskriterier samt att de är de övriga uteslutna läromedeln är till 

övervägande del inte skrivna för nybörjare, eller de har ett sådant innehåll att de inte skulle kunna 

tänkas användas i språkundervisningen för moderna språk 1.  

5.2 Den kvantitativa analysen 

Den kvantitativa innehållsanalysen består i det att jag kommer analysera mitt material med 

utgångspunkt i en datamatris (Esaiasson, 2003, s.197-209). För att göra materialet brukbart för min 

analys, kommer analysenheterna utgöras av texter som finns i de två läromedlen (Esaiasson, 2003, 

s. 47-50). Jag kommer mer ingående, under rubriken ”avgränsningar”, redogöra för mina 

avgränsningar och kriterier angående analysenheterna. Variablerna (eller kategorierna) kommer 

utgöras av operationaliseringar av Tornbergs kulturbegrepp och även dessa kommer att preciseras 

i ett senare avsnitt, där jag redogör för vilka tolkningsregler jag kommer att utgå ifrån. 

Datainsamlingen eller det empiriska arbetet kommer bestå i att jag fyller i datamatrisen med data 

(information). Varje analysenhet kommer få ett variabelvärde utifrån vilken variabel den passar in 

på. Det kommer endast att finnas ett möjligt variabelvärde som kommer att betecknas med ett +, 

vilket betyder att analysenheten svarar mot någon av variablerna. Slutligen, när datainsamlingen är 

genomförd kommer jag kunna presentera en sammanställning av resultatet, vilket jag kommer att 

kunna uttrycka i siffror. 

Jag vill understryka att jag med detta metodologiska val, endast kommer att mäta frekvensen av 

variablerna, inte utrymme. Alla analysenheter kommer att väga lika tungt. Oavsett om en 

analysenhet är tre sidor lång eller en liten faktaruta på fem meningar, så kommer båda ges samma 

betydelse och resultera i ett variabelvärde. 

5.3 Den kvalitativa analysen 

Det kvalitativa textanalytiska inslaget i undersökningen kommer bestå i att jag kommer göra en 

tolkning av analysenheternas (texternas) innehåll. Abstraktionsnivån kommer variera utefter vad 

det är för typ av analysenhet. På vissa analysenheter kan det explicit utskrivna mycket väl utgöra 

grund för analys, men på mer otydliga analysenheter kommer jag att behöva förhålla mig till 

analysenheternas latenta innehåll. För detta ändamål kommer jag angripa textens ideationella struktur 

och utröna textens makrotema samt proposition (Hellspong & Ledin, 1997, s. 118-120). Makrotema är 

textens huvudsakliga ämne eller vad texten i själva verket handlar om och tjänar till att sammanfatta 

hela textens innehåll, företrädelsevis, med en nominalfras (Brown & Yule, 1983, s. 73-79). Många 

gånger ger texter ofta en hint om vad textens makrotema kan vara t.ex. genom en rubricering, men 

makrotema behöver dock inte alltid vara explicit utskrivet, utan ibland kan man själv behöva 

formulera textens makrotema (Hellspong & Ledin, 1997, s. 121). 

Att endast analysera en texts makrotema kommer inte ge en uttömmande bild över texten. För 

att ge en djupare bild av textens innehåll kommer jag även att formulera propositioner till texternas 
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makrotema, vilket kortfattat är påståenden om makrotemat. Propositionerna syfte är att hjälpa oss 

att få grepp om vad det stora dragen i texten handlar om. Makrotemat ger en fokusering på ämnet 

medan propositioner å andra sidan tjänar till att tydligare vinkla texten och klargöra dess 

huvudbudskap. En proposition uttrycks i en sats som ett påstående och det kan finns flera 

propositioner kopplade till textens makrotema (Hellspong & Ledin, 1997, s. 122-124). Jag vill 

poängtera att det huvudsakliga syftet med att ta fram makroteman och propositioner till texterna 

är dels för att tillämpa ett systematiskt tillvägagångssätt i datainsamlingen. En annan aspekt är att 

jag i viss mån även kommer att kunna redovisa för hur jag tolkar innehållet i texterna, genom att 

bifoga datamatriserna med förteckningar över makrotema och proposition kopplade till 

analysenheterna. 

5.4 Avgränsningar 

Analysenheterna i min undersökning kommer utgöras av texter i läromedlen. Jag kommer dock att 

genom avgränsningar, som jag ska presentera i detta avsnitt, utesluta en stor del av texterna, 

eftersom många av texterna i läromedlen inte är intressanta för min undersökning, då de inte berör 

kulturbegreppet på något vis. När jag avgränsar vad som är en text kommer jag utgå från två 

kriterier. För det första måste texten vara koherent, d.v.s. den måste vara tematiskt sammanhängande 

och ha ett gemensamt övergripande tema. (Hellspong & Ledin, 1997, s. 35f). Det andra kriteriet är 

att texten uppvisar kohesion, vilket betecknar hur en text rent explicit hänger ihop genom 

referensbindningar och satskonnektioner (Nyström, 2001, s. 11-13). Denna avgränsning kommer 

leda till att alla former av listor och uppställningar av enskilda ord inte kommer att betraktas som 

analysenheter i denna studie. 

Det finns en kategori texter som inte kommer att utgöra analysenheter i min studie och det är 

texter vars tematiska innehåll berör rent språkliga element som rör uttal, stavningsregler, grammatik 

etc. T.ex. ”Konsonanterna ж, ш, ц är alltid hårda. Vokaltecknen е och и betecknar [ɛ] respektive 

[ɨ] efter dessa konsonanter:” (Fält, 2000, s. 23). Det utvidgade textbegreppet som även inkluderar 

bilder och andra uttrycksformer har åsidosatts i denna undersökning (Østbye, Knapskog, Larsen, 

2004, s. 67) 

5.5 Operationalisering av Tornbergs tre kulturperspektiv 

För att kunna undersöka vilket kulturperspektiv som förmedlas i läromedlen kommer Tornbergs 

tre teoretiska kulturperspektiv översättas till operationella indikatorer, vilket kommer resultera i en 

datamatris (Esaiasson, 2003, s. 55f). Huvudvariabler utgörs av Tornbergs tre kulturperspektiv. För 

framtagandet av undervariabler har jag till stor del blivit inspirerad av två andra studentarbetens 

operationaliseringar av Tornbergs begrepp. I den första av de två, undersöker Svensson (2008) 

kulturbilden, som han uttrycker det, i läromedel i tyska för grundskolan. För sin kvantitativa studie 

av läromedlen operationaliserar Svensson Tornbergs tre kulturperspektiv genom att ta fram egna 
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undervariabler med hjälp av kategoriseringsredskap från Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale 

(1997). Den andra studien (Johansson & Ballin, 2010) som jag tagit inspiration av är en 

vidareutveckling av Svenssons undervariabler. Här nedan följer en förteckning över alla de 

undervariabler som är möjliga i min undersökning, samt en kort redogörelse över vilka 

tolkningsregler jag kommer att tillämpa vid datainsamlingen. I de fall jag har tagit en undervariabel 

de två nämnda studierna, kommer jag att ange varifrån jag tagit dem. 

Variabel 1: Ett fullbordat faktum 

 1a Högkultur avser de analysenheter som kan kopplas till det estetiska kulturbegreppet, 

vilket innefattar klassisk litteratur, konst, musik och andra estetiska konstarter. Denna 

undervariabel är tagen från Svenssons operationalisering (2008). 

 1b Realia avser de analysenheter som kan kopplas till realia-begreppet. Hit hör fakta om 

landet såsom historia, geografi, styrelseskick, infrastruktur, högtider mm 

(Nationalencyklopedin).  

 1c Stereotyper avser de analysenheter som skildrar kollektiva identiteter. Alltså förenklade 

schablonmässiga föreställningar av medlemmar tillhörande en majoritetskultur. Det 

behöver nödvändigtvis inte vara stereotypiska skildringar om ryssar, utan det kan lika gärna 

avse skildringar om andra majoritetskulturers som den svenska. Inom denna kategori 

placeras även påståenden som generaliserar deras levnadssätt och värderingar. T.ex. 

ryssarna gör si och så i de här situationerna och de har i allmänhet de här preferenserna. 

Variabel 2: En kompetens för framtiden 

 2a Kulturell handlingsberedskap avser analysenheter som syftar till att förbereda den 

språkstuderande på målspråkets konventioner för hur man bör bete sig i vardagslivet och 

andra strategier för hur man bör uppföra sig för att undvika problematiska situationer och 

kulturkrockar. Det kan vara allt ifrån direkta uppmaningar om hur man bör bete sig i vissa 

situationer, information om konventioner eller att man förbereds på kulturella kompetenser 

i vardagslivet som står i enighet med The Threshold Levels. Denna undervariabel är tagen från 

Johansson och Ballins operationalisering (2010). 

 2b Jämförelse avser analysenheter som jämför ryska förhållanden med svenska. Det kan 

till exempel vara att man presenterar information om någon företeelse som man sedan 

kontrasterar med svenska förhållanden. Jämförelser kan vara antingen explicita eller 

implicita. Eftersom alla faktatexter i någon mening kan innehålla underförstådda 

jämförelser kommer jag till denna kategori endast registrera analysenheter som uppvisar 

utskrivna jämförelser. Denna undervariabel är tagen från Johansson och Ballins 

operationalisering (2010). 

Variabel 3: Ett möte i öppet landskap 
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 3a Individcentrerad avser analysenheter som belyser personers individualitet. Det kan 

vara diskutabelt att finna situationer i en läromedelstext som tar fasta på mötesaspekten 

mellan verkliga individer i ett ”här och nu” med ett oförutsett meningsskapande som följd, 

men jag kommer att inbegripa texter, även om de är fiktiva, som har denna ansats. För att 

analysenheter ska hamna i den här kategorin måste individerna stå i centrum och mötas på 

ett personligt plan. Även om ortsnamn och personnamn avslöjar att de befinner sig i 

Ryssland, är kontexten sådan att utmärkande drag för målspråkslandet eller kulturella 

företeelser inte överskuggar individerna i texten. Situationen i texten skulle egentligen 

kunna utspela sig i vilket land som helst och individerna ska ses som just individer och inte 

representanter för någon etnisk tillhörighet. Individerna måste vara namngivna och de 

måste uttrycka sin personlighet på något sätt, det kan t.ex. vara genom att uttrycka 

personliga tankar, sina erfarenheter eller sina värderingar. Denna undervariabel är tagen 

från Svenssons operationalisering (2008). 

 3b Populärkultur avser analysenheter som kan kopplas till populärkulturella element. Till 

populärkulturellt element hör främst moderna estetiska uttrycksformer som inte kan 

kopplas till högkultur. Denna undervariabel är tagen från Johansson och Ballins 

operationalisering (2010). 

Variabel 4: Övrigt 

 4 Övrigt avser de analysenheter som inte kan placeras i någon av de ovanstående 

kategorierna. Det berör främst texter som inte har något innehåll eller budskap som direkt 

kan kopplas till kulturbegreppet. Denna kategori syftar främst till att klara av 

fullständighetskravet d.v.s. att alla analysenheter åtminstone ska få ett variabelvärde 

(Esaiasson, 2003, s. 204).  

5.6 Genomförande 

Vid datainsamlingen kommer jag att formulera ett makrotema (övergripande ämne) för varje 

analysenhet (enskild text). Till varje makrotema kommer jag även formulera en eller flera 

propositioner. Dessa kommer att utgöra grund för fastställandet av variabelvärde. Det kommer 

endast att finnas ett möjligt variabelvärde och det kommer betecknas med ett +, vilket kommer 

betyda att analysenheten svarar mot någon variabel. Som kodningsprincip kommer jag att delvis 

tillämpa huvudandelsprincipen, vilket innebär att en analysenhet kan endast få ett variabelvärde, utifrån 

vilken variabel analysenheten bäst svarar mot (Esaiasson, 2003, s. 207).  I de fall analysenheten 

svarar mot två variabler, kommer jag att tillämpa totaltäckningsprincipen, vilket innebär att den 

svårkodade analysenheten delas upp i två analysenheter, där var och en får varsitt variabelvärde 

(Esaiasson, 2003, s. 207). 

Efter den första datasamlingen är genomförd, kommer jag göra ytterligare en mätning för att 

avstämma min reabilitet (Esaiasson, 2003, s. 63f). 
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Tabell 1 här nedan visar hur matrisen för datainsamling ser ut. Dataprogrammet Excel kommer 

att användas vid insamlingen av data. Varje analysenhet kommer utgöra en rad. 

 
Tabell 1: Matris för datainsamling 

Variabel 1 2 3 4 

Undervariabel 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4 

Analysenhet         

Totalt undervariabel         

Totalt variabel     

1 – Ett fullbordat faktum, 1a – Högkultur, 1b – Realia, 1c – Stereotyper, 2 – En kompetens för 
framtiden, 2a – Kulturell handlingsberedskap, 2b – Jämförelser, 3a – Individcentrerad, 3b – 
Populärmusik, 4 – Övrigt. 

 

5.7 Reflektion över metoden 

En undersökning av det är slaget med den här metoden har vissa uppenbara brister. En kritisk 

aspekt av min undersökning är att jag själv kommer att behöva tolka innehållet i analysenheterna, 

vilket leder in på ämnet hermeneutik, alltså läran om tolkning och läsning. Tolkning handlar i grund 

och botten om att begripa och förstå vad en text säger i förhållande till de formulerade 

forskningsfrågorna (Esaiasson, 2003, s. 221). Min tolkning kommer att utgå från ett definierat och 

bestämt tolkningsperspektiv – Tornbergs tre kulturperspektiv. Jag vill dock betona att Tornberg 

tog fram dessa tre kulturperspektiv för ett annat syfte och ändamål än vad min undersökning har 

och att jag kommer att använda dem utanför sitt sammanhang, men jag anser att hennes tre 

kulturperspektiv mycket väl kan användas även vid min undersökning av läromedel för att kasta 

ljus på vilken syn de har på kultur. 

Att jag utgår från ett bestämt tolkningsperspektiv medför att jag, i egenskap av uppsatsskribent 

med mina egna syften och intentioner och med ett specificerat teoretiskt perspektiv i bagaget, 

kommer att göra en tolkning som troligtvis kommer att skilja sig från den tolkning en tänkt 

mottagare av läromedlet kommer göra av (Esaiasson, 2003, s. 221f). De tolkningsmöjligheter vi har 

när vi läser en text i viss kontext kallas för tolkningshorisont och den innefattar allt som kan påverka 

tolkningen t.ex. uttolkarens egen förförståelse eller uttolkarens syfte med läsningen (Hellspong & 

Ledin, 1997, s.226). Vi alla är individer med olika bakgrunder, vilket innebär att min tolkning av 

texten kommer att vara unik. Tolkning är ett problem som är kronisk för all samhällsforskning 

(Esaiasson, 2003, s.222). Men min ambition är att min undersökning ska vara intersubjektiv d.v.s. att 

även andra forskare ska kunna svara på mina frågor och genom att använda mina verktyg och 

utgångspunkter i princip komma fram till samma resultat (Esaiasson, 2003, s. 25f). 

En annan kritisk aspekt av min undersökning rör begreppsvaliditeten (Esaiasson, 2003, s. 58-60). 

Min strävan är att den teoretiska definitionen av Tornbergs tre kulturperspektiv ska överensstämma 

med operationella indikatorerna av kulturperspektiven. Men översättningsproblem eller en 
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diskrepans mellan det teoretiska och operationella språket är även det symptomatisk för all 

samhällsforskning (Esaiasson, 2003, s. 57).  
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6 Resultat 

I detta avsnitt redogörs för resultatet av fördelningen av Tornbergs kulturperspektiv i respektive 

läromedel. Först beskrivs de undersökta läromedlens uppbyggnad samt andra uppgifter som kan 

vara relevant för studien. Därefter presenteras en sammanställning av resultatet för respektive 

läromedel i form av en tabell. Sedan redogörs för resultatet, där en analys och diskussion vävs in i 

den löpande texten. Varje variabel redogörs var för sig, där jag beskriver generella drag bland 

analysenheterna. Samtliga analysenheter beskrivs inte ingående, men intressanta och belysande 

analysenheter lyfts upp och exemplifieras. En fullständig redogörelse för datainsamlingen i form 

av datamatriser med tillhörande makroteman och propositioner finns i bilaga 1 respektive bilaga 2.  

6.1 Mozjno 

I förordet till Mozjno påpekas det att boken är speciellt inriktad på talad ryska och att den har ett 

helt nytt pedagogiskt upplägg som uppfyller Skolverkets samtliga krav och att den mer liknar andra 

nybörjarböcker i moderna språk än tidigare läromedel i ryska (Jegorenkov, Piispanen, Väisänen, 

Rydén, 2004, s. 3). Boken är indelad i tre delar, varav varje del innehåller fem kapitel. Genom boken 

får man följa en huvudperson som heter Nina, som flyttar till Moskva för att studera ryska. Detta, 

att en kvinna används som huvudperson går i strid mot Shardakovas undersökningar, som visar att 

huvudkaraktärer företrädelsevis är kristna heterosexuella medelålders män, tillhörande en 

medelklass (Shardakova, 2004, s. 25-46).  Hennes bror Peter är också en återkommande karaktär 

och han är utbytesstudent i S:t Petersburg. Texterna om de fiktiva karaktärerna är dramaturgiskt 

uppbyggda och de följer ett händelseförlopp som sträcker sig igenom hela boken. Ett intressant 

inslag i boken för den här studien är de återkommande faktarutorna som heter прыжок в культуру 

(Ett språng rakt in i kulturen). Dessa återkommer i varje kapitel och förmedlar fakta och 

information om rysk kultur. En annan faktor som kan påverka resultatet av denna undersökning 

är att innan man börjar läsa och arbeta med textboken Mozjno, förväntas lära sig alfabetet och uttal 

i den tillhörande övningsboken.  
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En sammanställning av resultatet av den empiriska datainsamlingen visas nedan i tabell 2. Totalt 

registrerades 62 analysenheter i Mojzno.  

 
Tabell 2: Fördelning av analysenheter i Mozjno 

Variabel 1 Ett fullbordat faktum 2 En kompetens för 
framtiden 

3 Ett möte i 
öppet landskap 

4 
Övrigt 

Undervariabel 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4 

Totalt antal i 
variabel 

6 9 10 20 1 9 4 3 

Totalt antal i 
undervariabel 

25 21 13 3 

Andel 40 % 34 % 21 % 5 % 

1a – Högkultur, 1b – Realia, 1c – Stereotyper, 2a – Kulturell handlingsberedskap, 2b – 
Jämförelser, 3a – Individcentrerad, 3b – Populärkultur, 4 – Övrigt. 

 

6.1.1 Ett fullbordat faktum 

Som det framgår i tabell 2, kan det konstateras att 

kulturperspektivet ett fullbordat faktum dominerar i 

Mozjno och präglar nära hälften (40 %) av alla 

analysenheter. I underkategorin 1a Högkultur 

registrerades nio nedslag. Fem utav nedslagen var korta 

bildtexter och handlade om framstående personer 

inom den högkulturella sfären, fyra författare, en kompositörer och en violinist (Jegorenkov m.fl., 

2004, s. 13, 33). Ett annat nedslag var en faktaruta: 

Rysk kultur har en lång tradition. Samtidigt lever den i ständig förändring. För den som är intresserat av kultur 
är utbudet i Moskva och Sankt Petersburg överväldigande. Här kan man välja mellan modern teater, den 
klassiska Bolsjojbaletten, musikaler med stora publiksiffror eller små konstgallerier. Hem där kända författare 
bott och arbetat, t.ex. Anna Achmatova och Leo Tolstoj, är idag öppna för allmänheten(ibid., s. 84). 

Citatet utgår från ett klart uttalat estetiskt kulturperspektiv (Fornäs, 2012, s. 23-29). Men samtidigt 

som den omtalar kanske en av de starkaste symbolerna för klassisk rysk kultur, Bolsjojteatern, och 

portalfigurer som Achmatova och Tolstoj, betonar texten att kulturen ”lever i ständig förändring” 

och texten lyfter upp att det finns en modern teater som alternativ till det traditionella.  Texten har 

en stark ansats till att se kulturen ut ett processperspektiv på samma gång som den präglas av ett 

produktperspektiv då den reproducerar tunga kulturella personligheter (Gagnestam, 2005, s. 43ff). 

Som tabell 2a visar genererade underkategorin 1b Realia sex nedslag. Två av nedslagen är korta 

bildtexter om Nikolaj II, den siste tsaren och Valentina Teresjkova, den första kvinnan i rymden 

(Jegorenkov m.fl., 2004, s. 33). Två av nedslagen bestod av ytlig fakta om Moskva och S:t 

Petersburg (ibid., s. 60f) och ett annat om de båda städernas tunnelbanesystem (ibid., s. 37). I slutet 

på boken finns en faktaruta om det kyrilliska alfabetet och ryska språkets uppkomst (ibid., s. 94). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är sparsmakat med rena faktakunskaper kopplade 

till realia-begreppet om målspråkslandet. 

Tabell 2a: Fördelning av 
analysenheter i variabel 1 ett 
fullbordat faktum 

Variabel 1a 1b 1c 

Antal 9 6 10 

Andel 36% 24% 40% 
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Som det framgår av tabell 2a var 1c Stereotyper den underkategori som genererade flest nedslag 

i ett fullbordat faktum, tio stycken. I denna kategori registrerades schablonmässiga skildringar av 

kollektiva identiteter av medlemmar tillhörande en majoritetskultur. Alla nedslagen i detta 

läromedel handla om ryssar. 

Ryska män tar vanligtvis varandra i hand när de hälsar. Kvinnor brukar inte ta varandra i hand utan nickar 
istället. Goda vänner (också män) brukar kyssa varandra på kinden (ibid., s. 17). 

Denna text blev kluven till två analysenheter, där den andra kategoriserades som 2a Kulturell 

handlingsberedskap, eftersom den både kan ses som information som syftar till att mildra en 

eventuell framtida kulturkrock, men även som en generaliserade beskrivning över konventioner 

som ryssar tillämpar. Ett annat stereotypiskt textavsnitt var: 

Ryssarna sitter gärna länge runt bordet och njuter av maten. De pratar politik, ekonomi, priser, löner, sin hälsa, 
kultur, sina barn och deras framgångar och problem – dvs. de pratar om nästan allt (ibid., s. 29). 

Ryssarna skildras i generaliserande drag som en stor kollektiv enhet. Sådana här skildringar grundar 

sig på en föreställning om att majoritetskultur representerar hela målspråkslandets kultur. De två 

citaten kan även kopplas till Azimova & Johnstons (2012, s. 337-349) forskning, som visar att det 

är företrädelsevis ryssar som representerar det ryska språket och samhället i engelska läromedel i 

ryska. Frånvaron av andra etniciteter än ryssar ger en missvisande bild av det ryska samhället, där 

förvisso ryssar utgör majoritet, men 19 % av befolkningen utgörs av andra etniciteter. 

Enligt en undersökning gjord av Romir-institutet tycker ryska kvinnor mest om att sy medan männen föredrar 

jakt och fiske. Förutom fiske och sömnad tycker ryssarna mycket om läsning, trädgårdsarbete, motion och 

resor. Många ägnar sig också åt olika typer av samlingar (Jegorenkov m.fl., 2004, s.79). 

I den här texten utgör en statistisk undersökning grund för beskrivningen av ryssar i generaliserande 

termer. Trots förevändningen att skildringen grundar sig i statistik, problematiserar inte heller 

denna text Rysslands mångfald, utan det blir den ryska majoritetskulturen som får stå som 

representanter för resultatet i undersökningen. Detta ger en föreställning om att den ryska kulturen 

är en enhetskultur, vilket kan kopplas till nationalstatens tillblivelse på 1800-talet, där varje land 

skulle vara representerat av ett folk och ett språk (Tornberg, 2000, s. 60: s. 68).   

Andra stereotypa skildringar rör hur de bor, (Jegorenkov m.fl., 2004, s. 17), deras matvanor, 

(ibid., s. 23), hur de klär sig (ibid., s. 51), att de gillar att samtala (ibid., s. 55) och deras preferenser 

för läsning (ibid., s.42). Med ”de” och ”deras” avses underförstått ryssar i alla texter och ingen 

annan folkgrupp berörs, även om de generaliserande skildringarna inte har en negativ framtoning, 

utan är ganska allmänna. Det är inte det som är problematiskt, utan det som är problematiskt är att 

är det kollektiva synsättet, där mångfalden får stå tillbaka mot en syn, där ryssarna ses som en 

oproblematisk enhet. 
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6.1.2 En kompetens för framtiden 

Som det framgår av tabell 2b är underkategorin 2a 

kulturell handlingsberedskap den mest dominerande i 

variabeln en kompetens för framtiden. Underkategorin 2a 

kulturell handlingsberedskap är även den 

underkategori som genererade överlägset flest nedslag 

i hela textboken Mozjno, dubbelt så många som den 

näst största kategorin 1c Högkultur (Tabell 2). Tio av nedslagen i 2a kulturell handlingsberedskap 

är texter som syftar till att den språkstuderande ska behärska diverse kulturella kompetenser, och 

har liknande utförande som Threshold Levels (Tornberg, 2000, s. 75f). Dessa kompetenser är 

framtagna för att den språkstuderande ska bemästra hypotetiska situationer det vardagliga livet som 

exempelvis äta på restaurang: 

 
Нина: Я возьму свежевыжатый сок и мороженое. 
Официант: С каким соусом?  
Нина:  С соусом? Аа-а, всё понятно, мне с клубничным(Jegorenkov m.fl., 2004, s.70f) 
(Nina: Jag tar färskpressad saft och glass. 
Servitör: Med vilken sås? 
Nina Med vilken sås? Jaha, nu förstår jag. Jag tar jordgubbssås.) 

 

I denna situation är huvudkaraktären Nina på en restaurang och ska göra en beställning. På frågan 

vilken sås hon vill ha till glassen blir hon först konfunderad, men förstår till slut att i det ryska 

språket har ordet соус (sås, båda låneord från franskan) ett större betydelseomfång än i svenskan, 

där sås företrädelsevis betecknar en flytande komponent till en maträtt, inte till glass. De här 

texterna syftar till att inläraren ska behärska vissa förutbestämda situationer, såväl kulturellt, som 

språkligt.  

Nio andra analysenheter inom underkategorin 2a handlar om hur man kulturellt och språkligt 

behärskar situationer vid matbordet (ibid., s.22), i kollektivtrafiken (ibid., s. 36f, 45f), hur man 

handlar i kiosk (ibid., s. 41f), shopping (ibid., s. 49ff), hur man frågar efter vägen (ibid., s. 54f), på 

hotellet (ibid., s. 72), på apoteket (ibid., s. 82) och hur man skålar (ibid., s. 82ff). 

En annan grupp analysenheter inom underkategorin 2a, fyra stycken, handlar om allmänna 

konventioner och de är svenska texter i faktarutorna (прыжок в культуру - ett språng rakt in i 

kulturen): 

Man tilltalar barn med förnamnet: - добрый день, Нина! När man talar med en person som man tilltalar med 
”du” använder man gärna en diminutivform av förnamnet (ibid., s. 12). 

I Ryssland behövs det ingen större anledning för att man ska hälsa på varandra och bjuda på middag. 
Födelsedagar, helger osv. firas ofta hemma och man lagar gärna mycket mat till gästerna. Som gäst förväntas 
du smaka på allt. Att säga nej är omöjligt. Om gästen inte äter betyder det att han/hon inte tycker om maten. 
Glöm för all del inte att berömma värdinnans skicklighet (ibid., s. 88)! 

Till skillnad mot citaten i Ett fullbordat faktum har dessa citat en mer objektiv ansats då de inte skriver 

ut ryssar i subjektet. Eftersom man exempelvis använder det opersonliga pronomenet man och 

Tabell 2b: Fördelning av 
analysenheter i variabeln 2 en 
kompetens för framtiden 

Variabel 2a 2b 

Antal 20 1 

Andel 95% 5% 
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rumsadverbial som ”i Ryssland” i dessa texter, är det öppet vilken etnicitet avses. De andra två 

texterna handlar om hur man hälsar (ibid., s. 17) samt om typiska samtalsämnen (ibid., s. 29). 

De resterande sex analysenheterna i underkategorin 2a är texter som syftar till att delge 

information till den språkstuderande inför ett framtida besök i landet.  

Bilförarna tar inte någon större hänsyn till gångtrafikanterna. Lita alltså inte på att bilarna stannar vid 
övergångsställen eller ens vid rött ljus. När du åker med kommunala färdmedel måste du vara snabb om du ska 
hinna med. Bussar, spårvagnar osv. är oftast fullsatta och det är trångt också med plats (ibid., s. 55). 

Skyltar med stort M visar att här finns tunnelbanan. I Sankt Petersburg betalar man med pollett eller 
magnetkort. I Moskva används bara kort. Man kan köpa ett kort som gäller för endast en resa. På bussarna 
löper man biljett antingen av chaffören eller på tunnelbanestationerna. På spårvagnarna i Sankt Petersburg 
köper man biljetten av konduktören (ibid., s. 48). 

Dessa texter hade lika väl kunnat vara taget ur en resehandbok. Den förmedlar uppmaningar och 

orienterande information specifika för målspråkslandet som endast är användbara vid ett besök 

eller vistelse i landet. De andra texterna rör om vanliga diskussionsämnen (ibid., s. 23), information 

om kollektivtrafiken ur ett resenärsperspektiv (ibid., s. 48), studier i Ryssland med fokus på 

utlandsstudier (ibid., s. 68) och om kaféutbudet i Sankt Petersburg (ibid., s. 73). Vissa utav dessa 

texter syftar även till att delge information för att förbereda den språkstuderande på en eventuell 

kulturkrock, exempelvis ”Bli alltså inte förvånad om du får kokt bovete med leversås på tallriken 

(ibid., s. 23)” Denna text syftar till att förbereda den språkstuderande på att matkulturen mellan 

länderna skiljer sig åt och att man kan bli serverad mat som man inte tycker om.  Detta kan kopplas 

till Lados studier, i vilka han menar att man kan i strukturalistiska termer predicera vilka 

kulturkrockar som kan inträffa mellan två givna kulturer (Tornberg, 2000, s. 62).  

Den andra underkategorin inom kulturperspektivet En kompetens för framtiden, 2b Jämförelser 

genererade endast ett nedslag (tabell 2a). ”Rysk trafikkultur skiljer sig från det vi är vana vid i Sverige 

[…]” (ibid., s. 55). Alltså kan det konstateras att den kontrastiva klangen är frånvarande i läromedlet. 

6.1.3 Ett möte i öppet landskap 

Denna kategori fick minst antal nedslag av variablerna 

som svarar mot något av Tornbergs kulturperspektiv. 

Som tabell 2c visar svarar nio av analysenheterna mot 

underkategorin 3a Individcentrerad. Alla dessa nio 

texter berör de fiktiva karaktärer som läsaren får följa i 

läromedlet. Ett exempel på dessa analysenheter utgörs 

av en text i kapitel 13, i vilken huvudkaraktären Nina har hunnit bekanta sig med sina kurskamrater 

och de sitter på ett café och samtalar om varandras fritidsintressen (Jegorenkov m.fl., 2004, s. 75f). 

Alla kursdeltagare är från olika länder, men deras olika ursprung får inget fokus. Caféet i denna 

passage får utgöra det kontextneutrala mellanrummet där ingen har någon fördel. De får kliva fram 

som individer, där de skapar sin egen kultur (Tornberg, 2000, s. 79). 

Flera sådana här liknande situationer påträffas i kapitel ett när huvudpersonen Nina möter 

Michail på flygplatsen (Jegorenkov m.fl., s. 10), i kapitel fyra när Nina äter frukost med sin 

Tabell 2c: Fördelning av 
analysenheter i variabel 3 ett 
möte i öppet landskap 

Variabel 3a 3b 

Antal 9 4 

Andel 69% 31% 
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värdfamilj (ibid., s, 22f), i kapitel fem när Nina bekantar sig med Michails fru Irina (ibid., s.26), i 

kapitel sex när Nina och Irina samtalar till bords (ibid., s. 37), i kapitel tio när Peter träffar sin 

flickvän på stan (ibid., s. 58), i kapitel tolv när Nina går ut och äter middag med sina kurskamrater 

för första gången (ibid., s.70f), i kapitel 15 när Nina äter middag med Michails släkt (ibid., s. 85ff) 

och när Peter i samma kapitel berättar om sin födelsedag (ibid., s. 90ff). 

I Underkategorin 3b Populärmusik påträffades 4 nedslag (Tabell 2c). Tre utav dem är sångtexter 

som reciterades. Det första sångtexten heter Pervyj sneg och det är en rockballad från 1986 av 

gruppen Moralnyj kodex (ibid., s. 34). Den andra sången Gorog zolonoj av gruppen Akvarium är 

också en rocklåt från 1986 (ibid., s. 62). Sista sången är Platjet dozjdik från 2003 av den pop-

gruppen Premjer-Ministr (ibid., s. 93). Slutligen i en bildtext omnämns Alla Pugatjova som är en 

utav Rysslands mest kända artister (ibid., s. 33). Dessa texter rör artister som fortfarande är aktiva 

och de gör en ansats till att närma sig ett elevperspektiv. 

6.1.4 Övrigt 

I denna kategori placerades analysenheter som inte 

passade in i någon av de andra kategorierna. Som tabell 

2d visar rör det sig endast om tre analysenheter. En av 

texterna handlade om hemmet, där en stark betoning 

låg på det lexikala ordförrådet (ibid., s. 18). I en annan 

text berättar birollskaraktären Peter om sig själv (ibid., s. 32). Trots att han berättar om sig själv 

ligger betoningen på vad han är, inte på vem han är. Den sista texten i den här kategorin är ett brev 

författat av Nina, i vilket hon berättar om sina kurskamrater (ibid., s. 32). Samma här, här ligger det 

en stark betoning på vad karaktärerna är och inte vem de är. 

6.2 Trojka – Da 1 

Boken är uppdaterad version av en äldre förlaga, som rätt och slätt heter Trojka utan ”Da – 1” 

(Fält, Lindén, Filatova, 1977). Det grammatiska upplägget och textinnehållet har i stort sett 

bibehållits, men bilder, teckningar och realia-avsnitten har aktualiserats och anpassats till det nya 

Ryssland som skiljer sig från dåtidens Sovjetunionen. Fält (2000, s. 6) påpekar i förordet att det 

ryska språket är svårforcerad för gemene svensk, och att han därför lägger stort fokus på 

språkliga element. Detta, menar Fält, leder till att några större kulturella djupdykningar inte får 

särskilt stort utrymme. 

Boken består utav två delar indelade på 30 kapitel. Även i Trojka – Da 1 återfinns texter som 

är fiktiva, men till skillnad mot Mozjno finns det ingen fast uppsättning av uppdiktade karaktärer 

och det finns inget genomgående händelseförlopp som löper genom textavsnitten.  

Till skillnad mot Mozjno, där det förväntas att den språkstuderande behärskar alfabet och uttal 

innan hen börjar läsa textboken, finns det inga sådana förkunskapskrav i Trojka – Da 1. I de 

Tabell 2d: Fördelning av 
analysenheter i variabel 4 övrigt 

Variabel 4 

Antal 3 

Andel 100% 

 



30 
 

inledande kapitlen lär man sig alfabetet och uttal, vilket gör att många texter i början är tämligen 

enkla och korta.  

 

En sammanställning av resultatet av den empiriska datainsamlingen visas nedan i tabell 3. Totalt 

registrerades 117 analysenheter i Trojka – Da 1, vilket är nästan dubbel så många – 55 stycken fler 

- jämfört med Mozjno. 

 
Tabell 3: Fördelning av analysenheter i Trojka – Da 1 

Variabel 1 Ett fullbordat faktum 2 En kompetens för 
framtiden 

3 Ett möte i 
öppet landskap 

4 
Övrigt 

Undervariabel 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4 

Totalt antal i 
underkategori 

5 56 7 9 6 8 1 25 

Totalt antal i 
kategori 

68 15 9 25 

Andel 58 % 13 % 8 % 21 % 

1a – Högkultur, 1b – Realia, 1c – Stereotyper, 2a – Kulturell handlingsberedskap, 2b – 
Jämförelser, 3a – Individcentrerad, 3b – Populärkultur, 4 – Övrigt. 

 

6.2.1 Ett fullbordat faktum 

Som det framgår av tabell 3 är detta perspektiv det 

mest framträdande i Trojka – Da 1. Den underkategori 

inom denna variabel som fick flest nedslag är 1b Realia 

(Tabell 3a).  En stor andel av texterna i 1b Realia berör 

landets infrastruktur, där fakta presenteras i denna stil: 

Den transsibiriska järnvägen är antagligen världens mest 
berömda järnväg. Säkert är att det är den längsta, nästan 10 000 km lång och byggd mellan 1891 och 1906 (ibid., 
s.73). 

Som citatet visar, ligger betoningen på faktakunskaper. Förutom järnväg (ibid., s. 30) handlar 

texterna i 1b Realia även om tidningar (ibid., s. 21), Tv-kanaler (ibid., s. 29), flygbolag (ibid., s. 30), 

vägnätet (ibid., s.30), utbildningsväsendet (ibid., s. 35), tunnelbanan i Moskva (ibid., s. 41) och 

bebyggelse och fastighetstruktur (ibid., s. 42: 53). 

Många av analysenheterna i 1b Realia rör även statsförvaltningen, både med en betoning på 

dagens Ryssland, men även på dess historiska föregångare Sovjetunionen och Kejsardömet 

Ryssland. 

Ryska Federationen består av 21 republiker (республика), 49 län (область), sex territorier (край), tio autonoma 
regioner (округ), och ett autonomt juridiskt län. Moskva och Sankt Petersburg är federala län. Drygt 80 % av 
befolkningen är ryssar. Mindre etniska befolkningsgrupper är t.ex. tatarer, ukrainare, basjkirer och tjuvasjer. 
(ibid., s. 62) 

Även i dessa texter ligger fokusen på faktakunskap, likt den man kan finna i en uppslagsbok eller 

encyklopedi. Men det som är intressant med ovanstående citat är att andra etniciteter än ryssar får 

Tabell 3a: Fördelning av 
analysenheter i variabeln 1 Ett 
fullbordat faktum 

Variabel 1a 1b 1c 

Antal 5 56 7 

Andel 8% 82% 10% 
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utrymme, dessutom delges information om Rysslands mångfald. Precis detta, en mer realistisk 

porträttering av Rysslands mångfald, efterfrågade Azimova & Johnston med sin forskning(2012, s. 

337-349). Dock får man ingen information om vilken förhållning de andra etniska grupperna har 

till det ryska språket. Och den korresponderar även med Shardakovas (2004, s. 25-46) studier där 

andra identiteter än engelska och ryska kristna heterosexuella medelålders män, tillhörande en 

medelklass, endast förekommer i periferin, vilket faktarutan kan ses som.  

 Andra texter som rör statsförvaltningen rör: Sovjetunionen (Fält, 2000, s. 13) Kreml (ibid., s. 29), 

Sovjetunionens upplösning (ibid., s. 58), det väldiga Rysslands mångfald (ibid., s. 96) och mordet 

på tsarfamiljen (ibid., s. 93). Nio analysenheter i 1b Realia rör biografisk fakta om historiska 

politiska ledare. Från tsarer, sovjetiska partisekreterare till nutida Rysslands presidenter. 

Åtta analysenheter är texter författade på ryska som handlar om Rysslands geografi.  

”Это карта России. Вот на карте город, вот река, а там море. Это Каспийское море. Вот на карте Урал, 
вот Алтай, а вот река Волга.” (Det här är en karta över Ryssland. Här på kartan finns en stad och en flod och 
där finns ett hav. Det är Kaspiska havet. Se på kartan finns Ural, och där Altai, och där floden Volga (ibid., s. 
16). 

Dessa texter är tämligen enkla till språket och deras främsta funktion är förmodligen rent 

språkpedagogiska, men indirekt tjänar de även till att den språkstuderande ska bekanta sig med rysk 

geografi.  

Övriga analysenheter i 1b Realia är innehållsrika faktatexter på svenska av spridd karaktär: 

Rysslands storlek (ibid., s. 17), fakta om floden Volga (ibid., s. 17), miljöproblem (ibid., s. 51), 

Rysslands sjöar och floder (ibid., s. 68) och naturtillgångar (ibid., s. 83). Tre analysenheter i 1b 

Realia är fakta om städer: Kiev (ibid., s. 25), S:t Petersburg (ibid., s. 13), Moskva (ibid., s. 80). Övriga 

analysenheter inom 1b Realia rör ryska helgdagar (ibid., s. 64: 84: 85), de slaviska språken (ibid., s. 

24), den julianska kalendern (ibid., s. 31), idrottshistoria (ibid., s. 45: 47), kända hotell (ibid., s. 49), 

datjor (ibid., s. 66), och försäljning (ibid., s. 80: 81). 

Det stora utrymmet av faktakunskaper i Trojka Da – 1 med fokus på geografi, historia och 

statsförvaltning kan ses som en förlängning av engelskan och tyskans realiaundervsningar antiquities 

och kulturkunde. Tornberg menar att antiquities och kulturkundes produktperspektivistiska syn på 

kultur har levt kvar i dagens svenska undervisning i moderna språk och det som hon opponerar sig 

mot är att man studerar kulturer som om de vore ett statiskt objektivt fenomen (Tornberg, 2000, 

s. 61).  

Underkategorin 1c Stereotyper genererade sju nedslag (Tabell 3a). Fem av dessa är realia-

faktatexter på svenska som skildrar ryssar kollektivt i svepande generaliserande drag.  

Ryssarna gifter sig oftast i bröllopspalats (Дворцы брако-сочетания) men numera också i ökande utsträckning 
i kyrkan. Efter ceremonin är det regel att de nygifta lägger ner blommor vid någon historiskt viktig plats (Fält, 
2000, s. 56). 

Denna text utgår från en tänkt rysk majoritetskultur, där inget beaktande av andra religiösa 

trosuppfattningar görs. Andra analysenheter är populära lagsporter (ibid., s. 45), sport är viktigt för 

ryssen i gemen (ibid., s. 47), typiska ryska yrkeskategorier (ibid., s. 55), rysk gästfrihet (ibid., s. 64) 

och två texter skrivna på ryska, varav den ena texten inleds med: ”Андрей Морозов живёт в 
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Москве. Его семья - обыкновенная русская семья.” (Andrej Morozov bor i Moskva. Hans familj 

är en vanlig rysk familj) (ibid., s. 34). Sedan följer en skildring av familjemedlemmarna där deras 

individualitet kommer i skymundan, utan de porträtteras rätt och slätt som representanter för den 

ryska majoritetskulturen. Den andra texten liknar den förra och handlar om ryssarnas 

semestervanor (ibid., s. 82). Precis som i Mojzno ges intrycket av att det framför allt är etniska ryssar 

som är företrädare för rysk kultur. Detta överensstämmer även med Azimova & Johnston (2012, 

s. 337-349) studier, där engelska läromedel i ryska nästan uteslutande representeras av vita etniska 

ryssar, tillhörande den ortodoxa kristna tron. Frånvaron av andra etniciteter ger en missvisande bild 

av det mångkulturella ryska samhället. 

1a Högkultur var den underkategori som genererade minst antal, 5 stycken, nedslag inom detta 

kulturperspektiv. Analysenheterna består av korta fakta texter om fyra författare och en kompositör 

(Fält, 2000, s. 75f). 

6.2.2 En kompetens för framtiden 

Detta kulturperspektiv genererade 14 nedslag och var 

det näst vanligaste av kulturperspektiven. 

Underkategorin 2a Kulturell handlingsberedskap 

genererade 9 nedslag varav fyra av dessa var författade 

på svenska och var av orienterande karaktär med syftet 

att informera den språkstuderande om typiska ryska 

förhållanden.  

När man talar till och om en människa använder man oftast förnamn, fadersnamn och pronomenet вы. […] 
Inom familjen och till mycket nära vänner använder man förnamnet och ты (ibid., s. 39). 

Denna information kan ses som nyttig och användbar för den språkstuderande vid ett möte med 

ryskspråkig person. Vidare presenteras även information om rysk mat och på vilka tider man äter 

(ibid., s. 33), mer information om ryskt namnskick (ibid., s. 37) och om hur man handlar i en butik 

(ibid., s. 81). Dessa analysenheter kan kopplas Tornbergs (2000, s. 72f: s. 76f) resonemang om 

kulturell handlingsberedskap, där undervisningen ska syfta till förbereda eleverna på hypotetiska 

möten med andra människor från andra kulturer, där det inbegrips en förmåga till anpassning till 

regler och förhållanden som gäller i målspråkslandet.  

Fem analysenheter rör kulturella kompetenser kopplade till det vardagliga livet, påminnande om 

Threshold Levels (Tornberg, 2000, s. 72). Texterna rörde sig om främst om handel (Fält, 2000, s. 36: 

61: 78) men även åka tåg (ibid., s.72) och brevskrivning (ibid., s. 71).  

Underkategorin 2b Jämförelser genererade sex nedslag, vilket är fem nedslag mer än i Mojzno. 

Dessa texter är på svenska och inleds med en jämförelse, exempelvis ”Ryssland är till ytan nästan 

40 gånger större än Sverige”.( ibid., s. 17) eller ”Kollektivtrafiken (buss, trådbuss, spårvagn och 

tunnelbana) utnyttjas mera än i Sverige”.( ibid., s. 41) för att sedan berätta mer utförligt om ämnet.  

Tabell 3b: Fördelning av 
analysenheter i variabeln 2 En 
kompetens för framtiden 

Variabel 2a 2b 

Antal 9 6 

Andel 60% 40% 
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6.2.3 Ett möte i öppet landskap 

Nio analysenheter rörde kulturperspektivet Ett möte i 

öppet landskap, vilket var den variabel som fick minst 

nedslag i Trojka – Da 1. Underkategorin 3a 

Individcentrerad genererade 8 nedslag. Alla dessa åtta 

analysenheter var fiktiva texter på ryska, med 

uppdiktade karaktärer. Gemensamt för de alla är att 

namngivna individer står i centrum 

Ett möte mellan två namngivna fiktiva karaktärer. De kallpratar lite och sedan leder till att den 

ena av dem bjuder in den andra på ett parti schack (ibid., s. 38). Ett samtal på bussen (ibid., s. 40). 

Sportjournalisten Aleksej, får uttrycka att om man röker spelar man dålig fotboll (ibid., s. 44). Sjuka 

Jura (ibid., s. 50). Aleksej träffas sin granne (ibid., s. 52). Natacha träffar Viktor (ibid., s. 59). Lena 

berättar om sin sommar och sommarstuga (ibid., s.65). Stepan ska till stadion (ibid., s. 74) 

En möjlig förklaring till varför Trojka – Da 1 har ett mycket lägre utfall, 8 % i kategorin 3 Ett 

möte i öppet landskap, jämfört med Mozjno, 21 %, kan finnas i hur de ryska kapiteltexterna 

strukturellt är uppbyggda i de både böckerna. I Mozjno används en fast och avgränsad uppsättning 

karaktärer som återkommer igenom hela boken, vilket kan vara en förklaring till varför 

individcentrerade texter är mer förkommande i Mojzno. I Trojka Da -1 å andra sidan finns det 

förvisso några kapitel som dramaturgiskt hänger samman, men i det stora hela finns det en större 

population fiktiva karaktärer som förekommer sporadiskt och det finns ingen genomgående röd 

tråd genom kapitlen på samma sätt som i Mozjno.   

Underkategorin 3b Populärmusik genererade endast ett nedslag. Analysenheten var en svensk 

realia text som handla om populärmusikens utveckling i Ryssland och landets nattliv (ibid., s. 60). 

6.2.4 Övrigt 

Denna kategori var den nästa största i Trojka – Da 1 

och genererade 26 nedslag. I denna kategori 

registrerades analysenheter som inte kunde placeras i 

någon av de andra kategorierna. Många av texterna 

återfinns i bokens inledning och de är över lag mycket 

korta, vissa är på endast två-tre meningar. 

Вот дом. Вот окно. Кто там? Там Марина. Этот дом тут, а тот дом там. Он там. Эта комната тут, а та 
комната там. Она там. Это окно тут, а то окно там. Оно там (ibid., s. 12). 

(Titta ett hus. Titta ett fönster. Vem är där? Där är Marina. Det här huset är här, och det där huset är där. Det 
är där. Det här rummet är här och det där rummet är där. Det är här. Det här fönstret är här och det där fönstret 
är där. Det är här.) 

Denna text står rubricerad som läsövning, och den syftar till att demonstrera genusbruket i 

pronomen, där ingen koppling kunde göras till någon av de tre övriga kategorierna, vilket ledde till 

att den hamnade i 4 Övrigt. Överlag uppvisar Trojka – Da 1 en större andel av sådana här typer av 

Tabell 3c: Fördelning av 
analysenheter i variabeln 3 Ett 
möte i öppet landskap 

Variabel 3a 3b 

Antal 8 1 

Andel 89% 11% 

 

Tabell 3d: Fördelning av 
analysenheter i variabeln 4 Övrigt 

Variabel 4 

Antal 25 

Andel 100% 
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texter vars fokus ligger på grammatik, uttal och bokstäver. En förklaring kan ligga i att Trojka – Da 

1 har en lägre ingångströskel, där man inte förväntas kunna alfabetet och uttal.   

6.3 Slutsats 

Som tabell 4 visar är kulturperspektivet ett fullbordat faktum det största i de båda läromedlen. I Trojka 

– Da 1 präglas 58 % av analysenheterna av kulturperspektivet, vilket är något högre jämfört med 

Mozjno, där 40 % av analysenheterna präglas av ett fullbordat faktum. Om variabeln 4 Övrigt bortses 

är den näst största variabeln i de båda läromedlen en kompetens för framtiden, där 34 % av 

analysenheterna präglas av perspektivet i Mozjno jämfört 13 % i Trojka – Da 1. Det sista 

kulturperspektivet ett möte i öppet landskap har större frekvens i Mozjno, där 21 % av analysenheterna 

präglades av perspektivet jämfört med 8 % i Trojka – Da 1. 

Sammanfattningsvis vid en jämförelse mellan de båda läromedlen kan det slutas till att texterna 

i Trojka – Da 1 till största del präglas av kulturperspektivet ett fullbordat faktum och de andra 

perspektiven får förhållandevis lite utrymme. I Mozjno å andra sidan är förvisso ett fullbordat faktum 

det största perspektivet men där får de andra perspektiven större utrymme i jämförelse med vad de 

får i Trojka – Da 1.  

 
Tabell 4: En jämförelse mellan Mozjno och Trojka – Da 1 

Variabel 1 2 3 4 

Mozjno 
62 analysenheter 

40 % 34 % 21 % 5 % 

Trojka – Da 1 
117 analysenheter 

58 % 13 % 8 % 21 % 

1 – Ett fullbordat faktum, 2 – En kompetens för framtiden, 3 – Ett möte i öppet landskap, 4 – 
Övrigt. 
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7 Diskussion 

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan de undersökta läromedlen. Där Trojka – Da 1 å ena 

sidan i högre utsträckning präglas mer av kulturperspektivet ett fullbordat faktum och där Mozjno å 

andra sidan präglas mer av kulturperspektiven en kompetens för framtiden och ett möte i öppet landskap. 

Dock har de både läromedlen det gemensamt att ett fullbordat faktum utgör det största perspektivet 

i de båda läromedlen.  

Resultatet av studien, där det framkom att de både läromedlen mestadels präglas av 

kulturperspektivet ett fullbordat faktum, korrelerar i stor grad med resultatet av Tornbergs (2000, s. 

162f, 206-210, 258f) underökning av läromedel i tyska. Även om mitt resultat inte direkt är 

jämförbart med Tornbergs, då vi använder oss av olika metoder och utgångspunkter, uppvisar de 

båda resultaten liknande strömningar i det att ett fullbordat faktum präglar läromedlen. Mitt resultat 

kan även knytas an till Lundbergs (2000, s. 244) undersökning, i vilken det bland annat framkom 

att myndighetsspråk, som till exempel läroplaner, och lärares förhållningssätt till kulturdidaktik i 

stort sett vilar på en traditionell norm för undervisning, där kultur ses som något knutet till nation 

och där undervisningen om kultur inriktar sig på faktabaserad kunskap, eller med andra ord en 

undervisning som präglas av kulturperspektivet ett fullbordat faktum. Det kan tänkas att även 

läromedelsförfattarna till de undersökta läromedlen förhåller sig kulturbegreppet på samma 

traditionella sätt som lärare och läroplaner.  

Mitt resultat kan även ses svara mot en traditionell uppfattning om hur kultur bör undervisas i, 

som utgår från ett estetisk och antropologisk kulturbegrepp med ett produktperspektiv (Fornäs, 

2005, s. 12-18: s. 23-29: Gagnestam, 2005, s. 43ff)) och som har sina rötter i antiquities och som levt 

kvar under olika namn som t.ex. kulturkunde och realia, där kulturen ansågs kunna studeras som ett 

objektivt fenomen och som har överförts till språkundervisning i moderna språk (Gagnestam, 

2005, s. 12f: Tornberg, 2000, s. 61).  

Flera underökningar visar att textböcker för moderna språk påverkar innehållet och har en 

central roll i språkundervisningen (Kirsch, 2004, s119ff: Davcheva & Sercu, 2005, s. 90: Skolverket, 

2006, s.11). Dessa undersökningar rör främst engelska, men även tyska, franska och spanska 

textböcker. Dock inte ryska, där det inte genomförts någon undersökning, men det kan antas att 

textböcker har en liknande roll även i ryska, då de följer samma läroplaner. En pedagogisk 

konsekvens av mitt resultat är, att om man som lärare i ryska, låter textböcker styra 

språkundervisningen, så tenderar kulturperspektiven ett fullbordat faktum och en kompetens för framtiden 

få mest utrymme i undervisningen. De undersökta textböckerna ger endast begränsade möjligheter 

till det alternativa kulturperspektivet ett möte i öppet landskap, som förespråkas av forskare (Lundberg, 

2000: Tornberg, 2000). Mozjno är den textbok, där det alternativa kulturperspektivet ett möte i öppet 

landskap fick störst utrymme 21 %. Det kan antas att läromedelsförfattarna till Mozjno tillägnat sig 

forskning om kulturdidaktik och har genom att tona ner rena faktakunskaper om kultur, utmanat 

det traditionella produktperspektivet på kultur.  
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Med utgångspunkt i mitt resultat finns det flera möjliga öppningar för framtida forskning. Dels 

skulle det vara intressant att genomföra en bredare undersökning på ett större urval av ryska 

textböcker, där även steg två och tre textböcker även inkluderas, för att undersöka om nivån på en 

textbok har någon betydelse för det kulturella innehållet. Ett antagande kan vara att språkliga 

element såsom skriva, tala, läsa får mer utrymme initialt i steg ett textböcker, men att kulturella 

element efter hand får mer utrymme allteftersom nivån stegras.  

Mot bakgrund av att endast 20,37 % av de svenska lärarna är helt nöjda med det innehållet i 

läromedlen som rör kultur (Davcheva & Sercu, 2005, s. 97), skulle det även vara intressant att 

genom en intervjustudie undersöka mer precist vilka aspekter av innehållet i kultur som de inte är 

nöjda över.  

Men framför allt anser jag att mitt resultat har bidragit till att ytterligare aktualisera behovet av 

mer forskning om hur man talar om kultur i myndighetsspråk. Som Lundgren (2000, s.244) 

undersökning visar, uppfattar lärarkåren formuleringarna om kultur i läroplanerna som vaga och 

otydliga, dessutom kan kultur tolkas på flera olika sätt (Fornäs, 2005, s. 12-38). Mer forskning om 

hur man talar om kultur i läroplanerna skulle kunna utgöra underlag för framtida beslutsfattare och 

läroplanutvecklare, vilket skulle kunna resultera i mer klara formuleringar i framtidens läroplaner. 
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8 Konklusion 

Resultatet jag kom fram till, att Trojka – Da 1 och Mozjno mestadels präglas av ett fullbordat faktum 

och en kompetens för framtiden, sammanfaller i stort med den bild jag hade innan denna undersökning, 

över hur min framtida undervisning om rysk kultur bör gå till. Då tänkte jag mig att rysk kultur 

främst bottnar i det estetiska kulturbegreppet, där det rika ryska kulturarvet bör utgöra det centrala 

innehållet. Att undervisa om Dostojevskij, Pusjkin och Tjechov föreföll vara ett obligatorium. 

Därtill ansåg jag även att mycket av det som kan inbegripas i realia-begreppet som ortodox 

kristendom och Sovjetunionen skulle vara självklara element i undervisningen. Även vissa aspekter 

som rör det antropologiska kulturbegreppet, som ryskt vardagsliv, värderingar och normer, ansåg 

jag bör ingå i undervisningen.  

Som det tycks bygger mycket av det kulturella innehållet i språkundervisningen på antaganden 

och förställningar som jag hade om hur kulturdidaktik bör gå till. Läroplaner och styrdokument är 

föga till hjälp för språkläraren, då formuleringarna om kultur i dessa är vaga och öppna och de ger 

inga direkta styrningar om hur undervisningen bör gå till och vilket innehåll som bör ingå. Det kan 

vara smått frustrerande att läroplanen inte kan vara till större hjälp för läraren, utan det lämnas 

ganska mycket tolkningsutrymme till läraren för hur denna ska konkretisera det kulturella innehållet 

i läroplanen. Det blir lätt att man som lärare faller tillbaka på en traditionell norm för hur 

undervisning om målspråkslandets kultur bör gå till. Mina förställningar som jag hade om hur rysk 

kultur bör undervisas i, bygger förmodligen i stort sett på egna erfarenheter från min skolgång, 

studier i andra språk och från mina universitetsstudier i ryska.  

Det alternativa kulturperspektivet ett möte i öppet landskap som i mångt och mycket bygger på det 

hermeneutiska kulturbegreppet och som forskare förespråkar är intressant eftersom den utmanar 

den traditionella kulturdidaktiken. Ska man tillämpa en sådan didaktik, ställer det väldigt höga krav 

på att eleverna själva blir aktiva deltagare i undervisningsprocessen. Det är ett intressant 

förhållningssätt där eleverna involveras i diskussionen om vad kultur är. Det som framför allt 

tilltalar mig i ett möte i öppet landskap är processperspektivet där kultur inte ses som något statiskt och 

utan som något föränderligt, där eleverna själva kan vara med att skapa och omskapa kultur.  

Men samtidigt anser jag att man inte kan rasera alla gamla värden i en postmodernistisk anda 

och förkasta det klassiska ryska kulturarvet. Dostojevskij, Sovjetunionen och ortodox kristendom 

kommer förmodligen finnas i min framtida undervisning. Men det är inte innehållet som i sig är 

problematiskt, utan vilket pedagogiskt upplägg man har och hur man angriper innehållet.  
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Bilaga 2 
Nr. Sida Makrotema Propositioner 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4 

1 10 Ankomst till Ryssland Så här hälsar du på ryska. Nina och Michail träffas.           +     

2 12 Ryskt namnskick Det finns bestämda regler för tilltal.      +         

3 13 Alexander Pusjkin Han är en berömd rysk poet. +              

4 14f Nina från Sverige Hälsningsfraser demonstreras. Etnicitet betonas.     +           

5 17 Rysk presentation Ryska män tar varandra i handen. Kvinnor nickar istället.     +           

5a 17 Rysk presentation Information om hur man hälsar i Ryssland.      +         

6 18 Våran lägenhet Här får du lära dig glosor om hemmet.              + 

7 20 Bostadssituationen Bostadssituationen i Ryssland är mkt svår.     +           

8 22f Mat Ord och fraser kopplade till mat demonstreras.      +         

9 22f Mat Nina och Michail samtalat vid matbordet.          +     

10 23 Ett diskussionsämne Moskva och St:P. är två helt olika städer.      +         

11a 23 Rysk frukost Varm mat och kaffe är en vanlig frukost .     +           

11b 23 Rysk frukost Bli inte förvånad om du får kokt bovete med leversås.      +         

12 26f Yrkesutövning Karaktärerna berättar om sina yrken.          +     

13a 29 Bordssamtal Ryssar sitter längre runt bordet och pratar om nästan allt.     +           

13b 29 Bordssamtal Personliga saker pratar man inte om med sina gäster.      +         

14 32 Peter i Petersburg Karaktären Peter presenterar sig själv.              + 

15 33 Anton Tjechov Han är författare och skrev pjäser och noveller. +              

16 33 Pjotr Tjajkovskij Han är kompositör och Svansjön är hans balett +              

17 33 Nikolaj II Han var den sista tsaren   +            

18 33 Alla Pugatjova Hon är en känd rysk artist +              

19 33 Maja Plisetskaja Hon är en ballerina +              

20 33 Mstislav Rostropovitj Han är en känd violinist +              

21 33 Valentina Teresjkova Hon var en kosmonaut och den första kvinnan i rymden   +            

22 34 Pervij sneg En sångtext reciteras.            +   

23 36f Nina och Irinas samtal Fraser och ord kopplat till kollektivtrafiken demonstreras.      +         

24 36f Nina och Irinas samtal Nina och Irina samtalar vid köksbordet.          +     

25 37 Tunnelbanorna Fakta om tunnelbanorna i Moskva och St:P. presenteras.   +            

26 41f Handla i kiosk Fraser och ord kopplade till kösituationer demonstreras.      +         

27 42 Tidningar Ryssarna tycker mycket om att läsa     +           

28 45f Tunnelbana Fraser och ord kopplat till kollektivtrafiken demonstreras.      +         

29 48 Kollektivtrafik Information om kollektivtrafiken presenteras.      +         

30 49ff Shopping Fraser och ord kopplade till shopping demonstreras.      +         

31 51 Konvention för klädsel Ryssar har inga stränga regler för hur man bör klä sig.     +           

32 54f Trådbuss Hur man frågar efter vägen demonstreras.      +         

33a 55 Rysk trafikkultur Ryssarna pratar gärna med varandra på bussen     +           

33b 55 Rysk trafikkultur Rysk trafikkultur skiljer sig från Sverige.        +       

34 58f Peter i Petersburg Peter möter sin flickvän på stan          +     

35a 60 Moskva Fakta om staden presenteras.   +            

35b 60 Moskva Det finns många museer om kända författare här. +               

 

 



42 
 

Nr. Sida Makrotema Propositioner 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4 

36a 61 St:Petersburg Fakta om staden presenteras.   +            

36b 61 St:Petersburg Här finns ryska museet och eremitaget. +              

37 62 Gorod zolotoj En sångtext reciteras.            +   

38 64ff Brev från Moskva Nina berättar om sina kurskamrater i ett brev.              + 

39 68 Studier i Ryssland Information om studier i Ryssland presenteras.      +         

40a 70f Restaurangbesök Hur man beställer dryck och betalar demonstreras.      +         

40b 70f Restaurangbesök Karaktärerna samtalar och berättar om sig själva.          +     

41 72 På hotellet Hur man beställer ett hotellrum demonstreras.      +         

42 73 Kafékulturen Information om kafeutbudet i St:P. presenteras.      +         

43 75ff Fritidsintressen Olika personer berättar om sina fritidsintressen          +     

44 79 Fritidsintressen Ryska kvinnor syr: Ryska jagar och fiskar.     +           

45 80f Teaterbesök Karaktärerna beöker en teater. +              

46 82 Apoteksbesök Hur man köper läkemedel demonstreras.      +         

47 84 Rysk kultur Information om det ryska kulturlivet presenteras. +              

48a 85ff Middagsbjudning Hur man skålar demonstreras.      +         

48b 85ff Middagsbjudning Karaktärerna samtala och berättar om sig själva.          +     

49a 88 Festbjudningar Här får du information om fester och middagsbjudningar     +           

49b 88 Festbjudningar Glöm för all del inte att berömma värdinnans skicklighet.      +         

50 90ff Peters födelsedag Peter berättar om sin födelsedag          +     

51 93 Plachet dojzlbr En sångtext reciteras.            +   

52 94 Ryska språket Här presenteras information om ryska språkets tillkomst   +             
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Bilaga 3 
Nr. Sida Makrotema Propositioner 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4 

1 11 Karta över Ryssland Omsk, Tomsk och Moskva ligger i Ryssland   +             

2 12 Var är huset? Referensbindning demonstreras               + 

3 12f Sovjets adm. indelning Fakta om Ryssland och Sovjet presenteras.   +             

4 13 St:Petersburg Fakta presenteras om staden   +             

5 14 Ett rum Kasuset lokativ demonstreras               + 

5 15 Borttappad biljett Fraser och ord demonstreras               + 

6 16 Karta över Ryssland Fakta om landets geografi presenteras.   +             

7 16 Tre floder Fakta om genom vilka städer floder flyter.   +             

8 16 Rysslands geografi Fakta presenteras om landet   +             

9a 17 Rysslands storlek presentera fakta om landet   +             

9b 17 Rysslands storlek Ryssland är 40 gånger större än Sverige           +     

10 17 Floden Volga Fakta presenteras om floden   +             

11 18 Ljalja och hennes bröder Personliga pronomen demonstreras               + 

12 18 Sergej och hans systrar Personliga pronomen demonstreras               + 

13 19 Rysslands geografi Kompassriktningar och städer lärs ut   +             

14 20 Ett samtal Fraser och ord demonstreras               + 

15 20 Ett samtal Fraser och ord demonstreras               + 

16 21 
Rysslands största 
tidningar Fakta presenteras om olika tidningar   +             

17 22 Familjen Osipenko Fraser och ord demonstreras               + 

18 22 Familjen Osipenko Fraser och ord demonstreras               + 

19 23 Familjen Osipenko Fraser och ord demonstreras               + 

20 24 Ett samtal Fraser och ord demonstreras               + 

21 24 De slaviska språken Fakta presenteras om de slaviska språken   +             

22 25 Staden Kiev Fakta presenteras om staden och dess historia   +             

23 26 Geografi Fakta om länders huvudstäder   +             

24 26 Staden Moskva Fakta presenteras om staden   +             

25 27 Flaggor Rysslands flagga beskrivs   +           + 

26 28 Ett samtal Fraser och ord demonstreras               + 

27 28 Ett samtal Fraser och ord demonstreras               + 

28 28 Ett samtal Fraser och ord demonstreras               + 

29 29 Kreml Fakta presenteras om den ryska statsledningen   +             

30 29 Ryssländska Tv-kanaler Fakta presenteras om Tv-kanaler   +             

31 30 Flygbolag Fakta presenteras om flygbolag   +             

32 30 Järnväg Fakta presenteras om järnvägen   +             

33 30 Vägnätet Fakta presenteras om vägnätet   +             

34 31 Julianska kalendern  Fakta presenteras om kalendern   +             

35 32 Hemmet Fraser och ord demonstreras               + 

36 33 Lunch  Fraser och ord demonstreras               + 

37 33 Mat Fakta om när man äter mat presenteras       +         

38 34 En vanlig rysk familj En vanlig rysk familj presenteras     +           

39 35 Skolsystemet Fakta om det ryska och sovjetiska skolsystemet presenteras   +             

40 36 I affären Fraser och ord demonstreras       +         

41 37 Livsmedelsaffärer Jämförelse görs mellan ryska och svenska affärer         +       
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Nr. Sida Makrotema Propositioner 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4 

42 37 Namnskick Fakta presenteras om ryskt namnskick       +         

43 38 Ett samtal Fraser och ord demonstreras           +     

44 39 Namnskick Fakta presenteras om hur man tilltalar en ryss       +         

45 40 Ett samtal Fraser och ord demonstreras           +     

46 41 Kollektivtrafik Jämförelse görs mellan rysk och svensk kollektivtrafik         +       

47 41 Tunnelbanan i Moskva Fakta presenteras om tunnelbanan   +             

48 42 En ny stadsdel Fakta presenteras om en icke-namngiven stadsdel               + 

49 42 Bostadsområden Fakta presenteras om bostadsområdens utformning   +             

50 44 Sportjournalisten Aleksej Karaktären Aleksej presenteras. Han uttrycker en åsikt           +     

51 45 Sport Fakta om OS 1980 presenteras   +             

52 45 Sport Fakta om populära lagsporter presenteras     +           

53 46 På vägen hem Fraser och ord demonstreras               + 

54 47 Sport och idrott Mer fakta om sport och idrott presenteras   +             

55 47 Sport och idrott Sport är viktigt för ryssen i gemen.     +           

56 48 På hotellet Fraser och ord demonstreras               + 

57 49 Kända hotell Fakta om kända hotell presenteras   +             

58 50 Sjuka Jura Juras tankar uttrycks           +     

59 51 Miljöproblem Information om miljöproblem i Ryssland presenteras   +             

60 52 Serjoshas familj Serjosha berättar om sin familj               + 

61 53 Bostadssituationen Fakta om bostadssituationen i dagens Ryssland delges   +             

62 54 Möte med en granne Aleksej träffar sin granne.           +     

63 55 Yrkesliv information om yrkeskategorier i Ryssland     +           

64 55 Yrkesliv Jämförelser av läkares status gör med Sverige         +       

65 56 Giftermål Information om giftermål i Ryssland presenteras     +           

66 57 Ett meddelande Ett meddelande om en invigning av ett stadium delges               + 

67 58 Sovjets upplösning Fakta om följderna av upplösningen presenteras   +             

68 59 Ett möte i danslokalen Natasha träffar Viktor           +     

69 60 Rockmusik Information om populärmusik             +   

70 61 I affären Fraser och ord demonstreras hur man handlar       +         

71 62 Ryska Federationen Fakta om federationen presenteras   +             

72 63 Gästbjudning Fraser och ord demonstreras               + 

73 64 Ryssarnas gästfrihet Information om rysk gästfrihet presenteras     +           

74 64 Ryska helgdagar Information om Rysslands helgdagar presenteras   +             

75 65 Lenas datja Lena berättar om sin sommarstuga           +     

76 66 Datjor Information om sommarstugor presenteras   +             

77 67 Rysslands geografi Fakta om Rysslands geografi presenteras   +             

78 68 Rysslands geografi Fakta om sjöar och floder presenteras   +             

79 70 Ett brev  Fraser och ord kopplade till brevskrivning delges               + 

80 71 Ett till brev Fraser och ord kopplade till brevskrivning delges               + 

81 71 Brevskrivning Instruktioner om hur man skriver brev delges       +         

82 72 Tågresa Fraser och ord kopplade till åka tåg delges       +         

83 73 Järnvägsnätet Fakta om järnvägsnätet presenteras   +             

84 74 Väntan Stepan uttrycker tankar           +     

85 75 Partichefen Kirov Fakta om Kirov presenteras   +             

86 75 Vladimir Lenin Fakta om Lenin Presenteras   +             
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Nr. Sida Makrotema Propositioner 1a 1b 
1
c 2a 2b 3a 3b 4 

87 75 Alexander Pusjkin Fakta om författaren presenteras +               

88 75 Anton Tjechov Fakta om författaren presenteras +               

89 76 Peter Tjajkovskij Fakta om kompositören presenteras +               

90 76 Vladimir Majakovskij Fakta om författaren presenteras +               

91 76 Maxim Gorkij Fakta om författaren presenteras +               

92 78 I tidningskiosken Fraser och ord kopplade till handel delges       +         

93 80 Affärer i Moskva Information om olika affärer presenteras   +             

94a 81 Hur man handlar i butik  Jämförelse görs med Sverige         +       

94b 81 Hur man handlar i butik  Information om hur man handlar delges       +         

95 81 Kioskhandel Information om kioskhandeln presenteras   +             

96 81 Souvenirbutiker Information om souvenirförsäljning delges   +             

97 82 Semester  Information om ryssarnas semestervanor delges     +           

98 83 Rysslands naturtillgångar Fakta om Rysslands naturtillgångar presenteras   +             

99 84 Första majfirande Information om högtiden delges   +             

100 85 Första majfirande Information om högtiden delges   +             

101 93 Ryska tsarer Fakta om olika tsarer presenteras   +             

102 93 Mordet på tsarfamiljen Fakta om mordet på tsarfamiljen presenteras   +             

103 94 Vladimir Lenin Fakta om politikern presenteras   +             

104 94 Josef Stalin Fakta om politikern presenteras   +             

105 94 Nikita Chrusjtjov Fakta om politikern presenteras   +             

106 94 Leonid Brezjnev Fakta om politikern presenteras   +             

107 94 Jurij Andropov Fakta om politikern presenteras   +             

108 94 Konstantin Tjernenko Fakta om politikern presenteras   +             

109 94 Michail Gorbatjov Fakta om politikern presenteras   +             

110 94f Boris Jeltsin Fakta om politikern presenteras   +             

111 95 Vladimir Putin Fakta om politikern presenteras   +             

112 95 Stavning av ryska namn Information om hur man stavar ryska namn delges               + 

113 96 Det väldiga Ryssland Fakta om landets mångfald presenteras   +             

                        
 

 


