
  

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 

Självständigt arbete 
2 för grundlärare Fk-3 
och 4-6, 15 hp 

Engelska utanför 
Storbritannien, finns det? 
En läromedelsanalys av 
läroböcker i engelska för årskurs 
4-6 

Anna Thörn & Elin Bylund 

Handledare: Anneli Häyren 

Examinator: Niklas Norén 

Rapport nr: 2015ht01909 



 

 2 

Sammanfattning 

Vi lever i ett allt mer globaliserat samhälle i vilket engelska språket används inom många 
olika sammanhang över stora delar av världen. Det är därför viktigt att både ha goda 
kunskaper i engelska språket och att utveckla en god interkulturell förståelse för att kunna 
samverka över, såväl som inom nationsgränserna. Även Lgr11 påpekar vikten av ett 
internationellt perspektiv i undervisningen. Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 
företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Det är dock 
problematiskt att definiera vad ”sammanhang och delar av världen där engelska används” 
innebär, detta är något som läromedelsförfattare och lärare måste tolka själva i utformningen 
av läromedlen och undervisningen. Syftet med denna studie är att analysera sex olika 
engelskläroböcker för årskurs 4-6 från två olika läroboksserier för att undersöka vilka 
engelskspråkiga länder som synliggörs och inkluderas i ”delar av världen där engelska 
används”, samt att undersöka om en mångsidig och nyanserad bild ges av de inkluderade 
länderna. Metoden för studien är huvudsakligen innehållsanalys men även diskursanalys. 
Studien är förankrad i de teoretiska begreppen engelska som världsspråk, det vidgade 
textbegreppet, monokulturell utbildning, hegemoni, interkulturell kompetens/förståelse, vithet 
samt intersektionalitet. Eftersom läromedel tenderar att ges en styrande roll i 
engelskundervisningen och inte längre kvalitetsgranskas av staten är det viktigt för lärare att 
kritiskt kunna granska och välja läroböcker. Utifrån analysen kan det konstateras att det 
endast är vissa engelskspråkiga länder: Storbritannien, USA och Australien, som ges 
betydande utrymme och synliggörs som engelskspråkiga i de analyserade läroböckerna. 
Engelskspråkiga länder som syns men ges betydligt mindre utrymme är Kanada, Nya Zealand 
och Irland medan Sydafrika inte ens nämns i någon av läroböckerna. Det ges inte heller en 
mångsidig och nyanserad bild av alla länderna i och med att en del länder endast nämns i 
vissa sammanhang. 

Nyckelord: Läromedelsanalys, läroböcker, engelska, mellanstadiet, engelskspråkiga länder, 
representation, hegemoni. 
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Inledning 

Som lärarstudenter har vi fått tillfälle att fördjupa oss och bredda våra kunskaper i läroplanen 
och läromedel som används i engelskundervisningen i svenska grundskolor. Detta har vi sett 
som mycket värdefullt eftersom vi blivit varse av yrkesverksamma kollegor att tiden till 
granskning av läromedel ofta inte räcker till. Då yrkesverksamma lärare har många varierande 
arbetsuppgifter som var för sig konkurrerar om lärarens tid är det tyvärr ofta så att en noga 
och utförlig granskning av läromedel prioriteras bort. Vi ser därför detta studium som ett 
tillfälle för vidare granskning av de läromedel vi kan tänkas möta och använda i vår 
engelskundervisning då vi själva blir yrkesverksamma lärare. Vi har en förhoppning om att 
vår studie ska kunna bidra till att hjälpa andra yrkesverksamma lärare att få en djupare insikt i 
de läromedel vi valt att analysera för att de i sin tur ska kunna göra medvetna val gällande 
undervisningen. Vi tror att det är av yttersta vikt att lärare ser kritiskt på sitt val av läromedel 
för att inte reproducera invanda normer. En av skolans viktigaste uppgifter är att föra vidare 
nationalstatens gemensamma värderingar och kunskaper till de uppväxande generationerna. 
Vilka kunskaper och värden som skall reproduceras i undervisningen står formulerat i 
läroplanen som varje lärare förpliktigat sig att följa. Vad dessa kunskaper och värden sedan 
innehåller rent explicit är upp till varje lärare och verksamhet att konkretisera i sin 
undervisning.  

Som blivande engelskalärare är vi intresserade av att titta närmare på om och hur läromedlen i 
engelska för mellanstadiet bidrar med verktyg för att eleverna ska kunna tillägna sig de 
kunskaper och värden som läroplanen förpliktigar. Det vi i denna uppsats vill fokusera på är 
hur läromedlen i engelska behandlar den sista av de fem förmågorna i kursplanen för engelska 
där eleverna ska utveckla förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 
företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Då vi inser 
komplexiteten i uttrycket “delar av världen där engelskan används” är vi intresserade av att 
undersöka detta närmare i och med tillfället som detta studium gett oss samt att 
problematisera resultaten utifrån ett maktperspektiv. Vad reproducerar egentligen läromedlen 
i engelska för bild av “delar av världen där engelska används”? 

Arbetsfördelning 

Anna Thörn ansvarar för datainsamlingen, analysen och resultatpresentationen av 
läromedelsserien Spotlight medan Elin Bylund ansvarar för datainsamlingen, analysen och 
resultaten gällande Good Stuff samt presentationen av övergripande resultat. I bakgrunden är 
texten Engelskämnet i svensk skola till största del författad av Bylund medan texterna 
Läromedelsgranskning och Engelska språket i världen är skrivna gemensamt. I avsnittet med 
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teoretiska utgångspunkter är texterna Engelska – ett världsspråk, Interkulturell kompetens 
eller förståelse, Hegemoni samt Intersektionalitet skrivna av Bylund medan texterna Brittiska 
imperiet och engelska språkets utbredning, Monokulturell utbildning och Vad är en text? är 
skrivna av Thörn. De texter som är skrivna av Bylund i metodavsnittet är Genomförande av 
analys och presentationen av läroboksserien Good Stuff, övrig text i avsnittet är författad av 
Thörn. Övriga delar av uppsatsen är gemensamt skrivna.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt ämnar vi placera in studien i en samhällelig och global kontext genom att bland 
annat ge en introduktion till läromedelsgranskning, redogöra för engelskans spridning, den 
ökande globaliseringen och den nuvarande läroplanens föreskrifter kring engelska som ämne i 
grundskolan. 

Läromedelsgranskning 

Mellan 1938 och 1974 granskade, godkände eller underkände statens institution för 
läromedelsinformation läromedlen i alla ämnen innan utgivning (Calderon, 2015). 1991 lades, 
enligt Calderon (ibid.), den statliga granskningen av läromedel i förhand ned helt, även om 
den redan var begränsad till endast SO-läromedel efter 1974 och efter 1983 endast bestod av 
omdömen kring läromedlen. Sedan dess har ansvaret för kvalitet legat på läromedelsförlagen 
och ansvaret för granskning, värdering och val av läromedlen har legat på enskilda skolor och 
därmed lärarna (ibid.). Detta kräver att lärarna har en god kunskap om hur de kan bedöma ett 
läromedels kvalitet i flera avseenden, t ex. läromedlens överensstämmelse med kursplaner, 
språk, objektivitet (ibid.), mångfald och jämställdhet. Enligt en undersökning av Lärarnas 
Riksförbund (2014, s.3) uppger 79 % av de tillfrågade lärarna att de känner att de inte har tid 
för detta, det gäller då främst lärare i årskurserna 4-6 (ibid., s.7). Det är enligt Stridsman 
(2014) skolans ansvar att se till att eleverna ges de lärverktyg som behövs för att klara 
kursmålen och kommunens ekonomiska ansvar att se till att dessa kan köpas in. Det är dock 
oklart hur väl de läromedel som används stämmer överens med Lgr11 och i vilken 
utsträckning läromedlen används menar Stridsman (ibid.). Om det är brist på adekvata 
läromedel måste lärarna lägga ner mycket tid på att hitta, komplettera eller skapa läromedel 
(ibid.). Enligt Stridsman (ibid.) visar LR’s undersökning att det är absolut vanligast att lärare 
använder sig av egenproducerat material och tryckta läroböcker i undervisningen. 
Utbildningsanalytikern Jan Hylén säger i artikeln av Stridsman (ibid.) att det krävs mer 
samarbete mellan lärarna på skolorna när det gäller tillverkning av egna läromedel och 
läromedelsgranskning så att varje enskild lärare inte behöver börja om från ruta ett. Läraren 
och läromedelsförfattaren Malin Mattsson Flennegård uttrycker i artikeln (ibid.) att  

Har man en riktigt bra lärobok, vars innehåll man känner sig trygg med och kan lita 
på, och som innehåller bra uppgifter och bildmaterial som man vet följer ämnesplanen 
och det centrala innehållet – ja, då har man allt samlat. 

Mattsson Flennegård menar alltså att en bra och komplett lärobok kan vara ett gott stöd och 
hjälpmedel för läraren i undervisningen. 
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Läromedelsgranskning har i stor utsträckning genomförts på olika typer av läromedel i mindre 
examensuppsatser. Vad det gäller läromedelsgranskning på läroböcker i engelskämnet har 
mycket utförts på läroböcker för högstadiet och gymnasiet medan ofantligt mycket mindre 
gjorts på läroböcker för lågstadiet och mellanstadiet. Veivo (2008) har till exempel med sin 
examensuppsats undersökt vilken bild av engelskspråkiga kulturer som ges i sex olika 
läroböcker för årskurs 7-9. Resultatet som framkommer i uppsatsen visar att kulturaspekter i 
engelskläroböckerna inriktas på geografi, djur och natur (ibid.). Veivo (ibid.) menar att 
innehållet till väldigt liten del behandlar samhälle och kulturtraditioner och när innehållet 
behandlar samhälle är det främst ur ett historiskt perspektiv och inte om dagens samhälle. 
Veivo (ibid.) menar också att mångfald inom länder sällan berörs i läroböckerna utan istället 
framställs en monokulturell och platt bild av de länder som representeras. Racic och Zdrnja 
(2010) undersöker och söker synliggöra i sin examensuppsats förekomsten av bias i tre 
läroböcker i svenska som andraspråk samt i tre läroböcker för engelska. Med bias menar de 
ett centrerat sätt att värdera och handla i omvärlden, att se och värdera världen utifrån sitt eget 
perspektiv. Förutom att synliggöra olika former av bias har Racic och Zdrnja (ibid.) även sökt 
undersöka hur minoritetsgrupper skildras i läroböckerna. I sina resultat kan de konstatera att 
ett eurocentriskt perspektiv dominerar i läroböckerna där minoritetsgrupper utmålas i 
dikotomi med det västerländska, dessutom osynliggörs de kulturella, samhälleliga och 
vardagliga aspekterna i de länderna som står utanför det västerländska på så sätt att 
informationen helt uteblir eller inte är tillräckligt nyanserad. 

De två examensuppsatserna ovan visar med sina resultat hur viktigt det är att läroböcker blir 
granskade så att olika aspekter kan bli synliggjorda.  

Engelskämnet i svensk skola 

Vi lever i en allt mer globaliserad värld (Suárez-Orozco & Baolian Qin-Hilliard, 2004, s.1ff), 
därför har behovet av ett gemensamt språk ökat menar den brittiska lingvisten David Crystal 
(2003, s.11ff). Idag är engelskan ett världsspråk som används i stora delar av världen och i 
många olika sammanhang (ibid., s.2; Lgr11; s.30; Svartvik, 2005). I Lgr11 påpekas det att 
kunskaper i engelska ökar  

... individens möjlighet att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och delta i 
ett internationellt studie- och arbetsliv. (s.30).  

Enligt Lundgren (2002, s.17f) är det ingen svensk som idag på allvar skulle ifrågasätta vikten 
av att det dominerande kommunikationsspråket engelska lärs ut i skolan. Engelska språket har 
varit en del av den svenska skolan sedan 1946 och är det första, och för många elever det enda 
främmande språk som de lär sig i skolan, stödet för engelska som ett obligatoriskt ämne i 
skolan är i stort sett totalt menar Lundgren (ibid.). I Sverige möter barn och ungdomar 
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engelska även utanför skolan genom film, sociala medier, TV- och dataspel, musik m.m. 
Detta är något som utvecklar elevernas intresse av att lära sig engelska (Skolverket, 2012, 
s.10). Enligt Lgr11 (s.26) ska undervisningen i engelska anknyta till elevernas egna 
erfarenheter, livsvillkor och intressen.  

Lindström och Pennlert (2012, s.38f) påpekar att samhället styr och reglerar skolan genom 
demokratiska politiska dokument som t ex. Skollagen och läroplaner. Allt eftersom samhället 
förändras formuleras nya styrdokument. Idén med denna styrning är dock inte att bestämma i 
detalj utan att lämna en viss frihet till skolor och lärare kring hur målen i styrdokumenten ska 
nås, en så kallad målstyrning (ibid., s.38). Denna tolkningsfrihet mellan styrdokumenten och 
den konkreta undervisningen bygger på en stor tillit till lärares profession och kompetens 
menar Lindström och Pennlert (ibid.). Det är inte enbart kunskaper som ska förmedlas genom 
skolan utan alla som arbetar i skolan ansvarar även för överföring av samhällets 
grundläggande värden enligt styrdokumenten, på så sätt reproduceras den rådande maktens 
normer och värden på både gott och ont (Linström och Pennlert, 2012, s.38f). Samhället 
speglas i läromedlen och läroböckerna konstruerar och reproducerar normer och värden menar 
Carlsson & von Brömssen (2011, s. 17). 

Läroplanen (Lgr11, s.9) påpekar vikten av ett internationellt perspektiv i undervisningen för 
att eleverna ska kunna se sin verklighet i ett globalt sammanhang och kunna uttrycka 
internationell solidaritet och förberedas för ett liv i ett samhälle med täta kontakter över 
kultur- och nationsgränser samt ökad migration. Lundgren (2002, s.20) anser att engelskämnet 
borde ses som en resurs för att utveckla en interkulturell förståelse i skolan genom dess 
internationella perspektiv. En global ekonomi, europeisk integration, informationsteknologi, 
mediaexplosion, turism samt migration och flyktingvågor menar Lundgren (ibid., s.14) är 
exempel på ett alltmer internationellt Sverige. Lgr11 (s.7) uttrycker att det i och med detta 
ställs högre krav på människors förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingar. För att besitta en god kommunikativ kompetens är det alltså inte bara viktigt att 
behärska ett språks grammatik och att ha ett gott ordförråd menar Svartvik (2005, s.254, 256), 
utan det är också viktigt att ha en utvecklad interkulturell kompetens (Bøhn & Dypedahl, 
2009), kulturkunskap (Svartvik, 2005, s.254, 256) eller en interkulturell förståelse (Lundgren, 
2002; Svartvik, 2005, s.254, 256). Lundgren (2002, s.21) menar att ett interkulturellt 
perspektiv behövs i all undervisning eftersom barn är nyfikna och vill förstå världen. Det är 
därför viktigt att lägga vikt på ett vidgat internationellt och interkulturellt perspektiv i 
undervisningen redan på mellanstadiet och visa att engelska inte bara talas i Storbritannien 
och USA utan även i många andra delar av världen. I Lgr11 står detta uttryckt genom att i 
engelskundervisningen ska eleverna  
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...ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att [...] reflektera över livsvillkor, 
samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där 
engelska används. (s.30).  

Eftersom läromedel tenderar att ges en framträdande roll i engelskundervisningen 
(Skolverket, 2006a, s.10) är det viktigt att dessa verkligen behandlar den ovan nämnda delen 
av läroplanen. Men vad betyder egentligen “... i olika sammanhang och delar av världen där 
engelskan används”? Går detta att definiera? Vad menas med att språket används i ett land? 
Definitionen “delar av världen där engelska används” är inte på något sätt självklar och 
definitionen förtydligas varken i läroplanen eller i kommentarmaterialet för kursplanen i 
engelska. Vad som menas med vad som är delar av världen där engelskan används är alltså 
upp till läraren själv att ta ställning till.   

Engelska språket i världen 

Ett land kan ha ett eller flera officiella språk, ett eller flera nationella språk och dessutom kan 
språk användas av befolkningen utan att just det språket är erkänt i landet som nationellt eller 
som officiellt språk1. Svartvik (2005, s.365) menar att det endast går att göra uppskattningar 
kring vilka språk som talas i ett land. I bilaga 1 visas en tabell på en sammanställning av de 
länder som enligt Svenska FN-förbundet har engelska som officiellt eller talat språk (Svenska 
FN-Förbundet, 2015). Svartvik (2005, s.4) menar att mer än 70 länder har engelska som 
officiellt eller halvofficiellt språk och att språket dessutom har en särskild hög status i 20 
länder utöver dessa 70. Svartvik (ibid., s. 4) skriver att så många som en av fem människor i 
hela världen har kunskaper i engelska, dock i olika stor utsträckning.   

En intressant fråga att ställa blir då hur väl de tillgängliga läroböckerna i engelskämnet för 
årskurs 4-6 stödjer läraren i arbetet med att ge eleverna förutsättningarna att utveckla 
förmågorna i läroplanen. Hur kan läromedelsförfattare och lärare i sitt arbete tolka förmågan 
att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen 
där engelska talas ur kursplanen? Hur har läromedelsförfattarna valt att behandla läroplanens 

                                                
 

1 Oftast är ett lands officiella språk det språk landet förknippas med, ibland är språket lagfäst som 
officiellt språk i landet och ibland är språket halvofficiellt. Nationalencyklopedin definierar begreppet 
officiellt språk på följande sätt: 
“Officiellt språk i snävare mening (Officiellt språk de jure) ett språk som är erkänt genom lagar eller 
författningar i en stat eller annan politisk enhet och används inom administrationen och i andra 
offentliga sammanhang, i vidare mening (officiellt språk de facto) ett språk som används på detta sätt 
oberoende av om detta är lagfäst.”  
(NE, 2015) 
Det finns alltså två definitioner på officiellt språk, officiellt språk de jure och officiellt språk de facto. 
Ibland benämns officiellt språk de facto som nationalspråk, eller huvudspråk som svenska språket i 
Sverige (SFS 2009:600). 



 

 11 

krav på undervisningen i läroböckerna gällande detta? Vilka delar av världen där engelska 
används nämns och ges utrymme i läroböckerna?  Och i vilka sammanhang nämns dessa? 
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Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten fokuserar på forskning om läromedel ur olika perspektiv, så som 
läroböcker ur ett historiskt perspektiv, läroböcker idag och läroböcker i engelska. 

Läromedelsforskning  

Nutida läroböcker 

År 2006 genomfördes en större undersökning med uppdrag från Skolverket att granska 
läroböckers framställning av etniskt tillhörighet (främst de fem svenska minoriteterna), 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning (Skolverket, 2006b). Rapporten sonderade 
bland och ordnade föregående granskning av läroböcker som publicerats efter den tidigare 
läroplanen lpo94. I studien granskades 24 läroböcker i ämnena biologi/naturkunskap, historia, 
religionskunskap och samhällskunskap med utgångspunkt i läroplanernas värdegrund för att 
bedöma om och i så fall hur läroböckernas innehåll avvek från denna och identifiera eventuell 
diskriminering eller andra former av kränkningar. Analysen visade en avsaknad av en 
nyanserad beskrivning av samerna till följd av att texterna som behandlar samiska frågor är 
kortfattade och inte ges tillräckligt stort utrymme i de läroböcker som granskats (ibid.). Den 
svenska minoriteten judar nämns vid upprepade tillfällen i läroböckerna men mestadels i 
förbindelse med negativa aspekter så som förintelsen och andra förföljelser i historien (ibid.). 
Kulturella och vetenskapliga bidrag från judar synliggörs inte alls eller ytterst lite (ibid.). Den 
samlade bilden av judar och samer i läroböcker i samhällsorienterade ämnen blir på detta sätt 
missvisande och att dessutom resterande svenska minoriteter sverigefinnar, tornedalingar och 
romer överhuvudtaget inte nämns förmedlar en bild till läsaren att de inte är viktiga att 
omnämna i sammanhanget eller till och med att de inte är en del av det svenska samhället 
(ibid.).   

Läroböcker i engelska 

Många studier har gjorts på läromedel i engelska för gymnasiet och högstadiet men mindre på 
mellanstadiet. Yuen (2011) har i sin studie av textböcker i engelska som främmande språk för 
gymnasiet i Hong Kong undersökt representation av länder i samband med engelska. 
Analysen av materialet systematiserades in i fyra kategorier, produkter, seder, perspektiv och 
människor. Med produkter menas bland annat fiktiva personer, kända platser, litteratur, mat 
och filmer. I kategorin seder inräknas sådant som högtider och vardag. Inom kategorin 
perspektiv synliggörs bland annat livsåskådningar. I kategorin människor innefattas kända 
personer som till exempel politiker, skådespelare och författare med flera. Resultatet för 
studien visade att afrikanska länder är starkt underrepresenterade inom alla de fyra 
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kategorierna i läromedlen och att länder inom den inre kretsen2 är favoriserade. Yuen (ibid.) 
menar att det läromedlen fokuserar på vad det gäller länder är främst mat, nöjen och resor, 
med andra ord de materiella bitarna. Yuens (ibid.) studie av läromedel i engelska i Hong 
Kong visar på att problematiken gällande representation av engelskspråkiga länder är global 
och inte endast en fråga för Sverige. 

Engelskundervisning 

Lundgren (2002) undersöker i sin avhandling några förutsättningar för att kunna utveckla 
interkulturell förståelse i engelskundervisning i grundskolan. Lundgren (ibid. s.25, 40) 
undersöker den interkulturella aspekten av ett främmande språk som undervisningsämne 
genom att analysera hur det inom diskurserna forskning, myndigheter och mellan språklärare 
talas om kulturdidaktik, varav lärardiskursen ligger i fokus.  Med kulturdidaktik menar 
Lundgren lärande för att utveckla en större förståelse för andra och sig själv. Lundgrens 
metodiska och teoretiska arbetssätt inspireras av kritisk diskursanalys (ibid. s.36). Lundgren 
(ibid.) använder sig av fem frågor i sin undersökning: (1) Är målet att utbilda infödda 
språkbrukare eller interkulturella språkbrukare? (2) Hur integreras kultur och språkstudier 
tvärs över ämnesgränserna? (3) Hur betraktas "kultur"? (4) Vilken roll spelar undervisning i 
främmande språk i ett större utbildningssammanhang där värdegrundsfrågor sätts i centrum? 
(5) Vilken sorts kunskap prioriteras och betygsätts?  

Inom forskningsdiskursen har Lundgren (2002, s.48) fokuserat på tre nyckelpersoner: Mike 
Byram, Claire Kramsch och Karen Risager. Med myndighetsdiskursen menar Lundgren de 
diskurser som är synliga i texter från framför allt Skolverket och i huvudsak kursplanen för 
engelska i Lpo94. Lundgren behandlar dock kursplanen i ett sammanhang av andra styrtexter 
från Skolverket (ibid. s.65). I fokus för avhandlingen står en kvalitativ intervjuundersökning 
med tio språklärare för årskurs 7-9 från en sydsvensk kommun (ibid., s.119f). Ett första 
samtal med lärarna följdes sedan upp av en telefonintervju (ibid., s.121). 

Lundgren (2002) sammanfattar resultatet i två kategorier: de förutsättningar som främjar 
respektive de som försvårar möjligheterna till att utveckla interkulturell förståelse i 
engelskundervisningen. Några av de förutsättningar som Lundgren lyfter fram som främjande 
för interkulturell förståelse är bland annat att det finns en kulturdidaktisk grund att bygga på, 
att övergripande styrtexter framhåller vikten av internationell och interkulturell förståelse över 
ämnesgränserna, samt att detta finns med i kursplanerna för engelska. Även att elevens 

                                                
 

2 Enligt Kachru (2006) är de länder som ingår i The inner circle, eller för att använda Svartviks (2005) 
översättning Den inre kretsen, Storbritannien. USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien. Enligt Svartvik 
(2005, s.5-7) ingår även Sydafrika och Irland i den inre kretsen. 
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förmåga att utveckla interkulturell förståelse bedöms anser Lundgren (ibid.) också är en viktig 
faktor. De lärare som har intervjuats lyfter fram vikten av att eleverna utvecklar en förståelse 
för andra och för alternativa synsätt samt att det ökade antalet flerkulturella elever bör ses som 
en resurs i undervisningen i engelska. De förutsättningar som Lundgren (ibid.) lyfter fram 
som försvårande för möjligheterna att utveckla en interkulturell förståelse är att forskning inte 
når fram till de intervjuade lärarna. Ett annat hinder enligt Lundgren (ibid.) är att kursplanen 
inte är förankrad i teori och fokuserar på faktakunskaper, att kursplanen innehåller vaga 
begrepp och att inte betygskriterier anges samt att undervisningen styrs av summativ 
bedömning och färdighetskrav. Även att lärarna inte problematiserar kursplanen och saknar 
tid och kunskap för att utföra didaktisk reflektion och utveckling försvårar möjligheterna. Det 
finns även lärare som ser elevers oförmåga att kunna sätta sig in i andras situation som ett 
stort hinder.  

Forskningen som behandlats ovan visar att skolan har en viktig roll som reproducerande makt 
i samhället, bland annat genom användandet av läromedel. Därför går vi djupare in i bland 
annat aspekter kring makt i avsnittet teoretiska utgångspunkter nedan. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt söker vi definiera och tydliggöra de teoretiska utgångspunkter vi utgått ifrån 
i vår analys. Här diskuterar vi kring betydelsebärande diskurser som rör undervisning om 
kultur i språkundervisning.  

Engelska 

I denna del vill vi belysa olika sätt att se på och tala om vad det innebär att ett land är 
engelskspråkigt eller att engelskan används i landet. 

Brittiska imperiet och engelska språkets utbredning 

Genom historien har ett antal stormakter haft makt och kontroll över delar av 
världsherraväldet. Det romerska imperiet hade sin tid i historien med latinet som världsspråk 
som även långt efter imperiets fall fortsatte sätta sin prägel på världen (Svartvik, 2005, s.2). 
Det brittiska imperiet spred under tre århundraden (Loyd, T. O., 1984, s. 405-411) sitt språk, 
engelska över världen (Svartvik, 2005, s.2) och idag, menar Svartvik (ibid.), är USA vår tids 
stormakt. Eftersom vi söker klargöra vilka länder som använder engelska idag kan det därför 
vara nödvändigt att titta tillbaka på historien och se på vilka länder som låg under det brittiska 
imperiet en gång i tiden för att på så vis bilda en uppfattning om vilka länder som idag är 
engelskspråkiga.  

Det brittiska imperiet innefattade många länder och områden över hela världen mellan 1600-
talet till mitten av 1900-talet då imperiet successivt upplöstes (Loyd, T. O. s. 405-411). Enligt 
Roberts (2007, s.384) innefattade drottning Victorias Brittiska imperium 1901 en fjärdedel av 
världens befolkning och en femtedel av jordens landmassa. Svartvik (2005, s.2) skriver dock 
att då brittiska imperiet hade sin största tid innefattade imperiet över en fjärdedel av jordens 
fastland och en fjärdedel av mänskligheten. Under 1980-talet blev de sista kolonierna 
självständiga och det brittiska imperiet hade nått sin ände (Loyd, T. O. s. 405-411). Brittiska 
imperiet är idag inte längre rådande, dock bildades istället efter Brittiska imperiets upplösning 
Samväldet eller The Commonwealth som det heter på engelska. Samväldet har i dag 53 
medlemsländer världen över (Commonwealth Network, 2015a), alla utom två av 
medlemsländerna har varit del i Brittiska imperiet tidigare (Commonwealth Network, 2015b). 
I bilaga 2 är medlemsländerna i organisationen Samväldet listade i en tabell. Varför det är 
intressant att titta på Samväldet och dess medlemsländer som föremål i denna uppsats är 
främst för att organisationen uttrycker att medlemsländerna är samlade genom ett gemensamt 
språk, engelskan (Commonwealth Network, 2015c). Medlemsländerna i Samväldet skulle 
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alltså kunna definieras som engelskspråkiga eller åtminstone användare av engelska. Det kan 
därför argumenteras för att medlemsländerna bör innefattas i det som läroplanen uttrycker, 
områden där engelska används.  

Inom lingvistikforskningen har också försök att kartlägga och definiera engelskspråkiga 
länder gjorts. Kachru (2006) skriver i sin artikel English: World Englishes om engelskans 
utbredning och klassificeringen av denna utbredning. I sin artikel redogör han för modellen 
Three Concentric Circles of World Englishes (ibid.). Förståelsen av engelskans utbredning 
och dess dimensioner som Kachru presenterar avbildas i tre cirklar, som han benämner The 
inner circle, The outher circle och The expanding circle (ibid.). Kachru (1996) menar att 
cirklarna delar in tre typer av engelskaanvändande territorier i normgivande, normutvecklande 
och normberoende vad det gäller engelska språket.  Territorierna som räknas till The inner 
circle är normgivande, The outher circle är normutvecklande och The expanding circle är 
normberoende (ibid.). Svartvik (2005, s.4-5) väljer att översätta Kachrus cirklar på följande 
vis: den inre kretsen, den yttre kretsen och den växande kretsen. I den inre kretsen ingår enligt 
Kachru (2006) Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland, i dessa länder talas 
engelskan som förstaspråk och det är dessa länder som i sin tur gett upphov till en senare 
större spridning av engelskan i världen vilket förklarar varför dessa länder kategoriseras in i 
den inre kretsen (ibid.). Svartvik (2005, s.7) menar dock att även Sydafrika och Irland tillhör 
den inre kretsen. Svartvik (ibid.) har precis som Kachru (1996/2006) delat in länderna i den 
inre kretsen eftersom stora delar av befolkning i länderna har engelska som förstaspråk, dock 
menar Svartvik att Sydafrika är ett undantag eftersom endast nio procent av befolkningen har 
engelska som förstaspråk (Svartvik, 2005, s.6). I den yttre kretsen ingår enligt Kachru (2006) 
de engelskspråkiga länderna i Afrika och Asien så som Indien, Filipinerna, Pakistan, 
Malaysia, Bangladesh, Hong Kong, Singapore, Sri Lanka, Nigeria och Sydafrika med flera. 
Svartvik (2005, s.8) har delat in 39 territorier i den yttre kretsen (se bilaga 3) och menar att 
det finns fler. Länderna i den yttre kretsen har en historisk koppling till engelskan som språk i 
och med Storbritanniens utbredning under 1600-1900talen i och med brittiska imperiet och 
kolonialiseringen (ibid., s.7). Svartvik (ibid.) menar att länderna i den yttre kretsen använder 
engelska som andraspråk inom bland annat administration och andra offentliga sammanhang. 
I den växande kretsen ingår enligt Kachru (2006) Kina, Indonesien, Thailand, Japan, 
Sydkorea, Vietnam, Burma, Taiwan, Kambodja, Laos och Saudiarabien med flera. Svartvik 
(2005, s.9) menar att invånarna i den växande kretsen har lärt sig engelska som främmande 
språk och att den växande kretsen innefattar större delen av världens övriga länder utöver de 
länder som kategoriseras in under den inre kretsen och den yttre kretsen. Modellen Three 
Concentric Circles är elastisk och inte skriven i sten menar Kachru (2006), länderna som 
ingår i modellen kan bytas ut, minska eller expandera med tiden.  
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Engelska – ett världsspråk 

Engelska är, liksom svenskan, ett germanskt språk. Engelska har sedan det Brittiska imperiets 
stora spridning och ledande roll inom handel och industri under 1800-talet och sedan USA:s 
roll som stormakt efter andra världskriget fått en stark position som första-, andra, och 
främmande språk runt om i världen (Roberts, 2007, s.393; Crystal, 2003, s.5-6, 10, 59; 
Svartvik, 2005, s.9f, 13). Engelska finns idag närvarande på alla kontinenter och på öar i tre 
av de största haven (Crystal, 2003, s.29). Många av invånarna i USA, Kanada, Storbritannien, 
Irland, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, flera av de Karibiska länderna och en del andra 
spridda territorier har idag engelska som förstaspråk menar Crystal (ibid., s.3f). Enligt 
Svartvik (2005, s.9) uppskattas antalet människor som har engelska som förstaspråk till över 
400 miljoner. Men för att ett språk ska räknas som ett världsspråk måste språket även 
anammas av andra länder som en del av deras samhälle menar Crystal (2003, s.4), antingen 
som ett officiellt språk eller som det språk som vanligast lärs ut som främmande språk. Idag är 
engelska det vanligaste språket som lärs ut som främmande språk, i över 100 länder (ibid., 
s.5). Antalet människor som talar engelska som främmande språk är större än antalet som har 
engelska som andraspråk vilket i sin tur är större än antalet som har engelska som förstaspråk 
(ibid., s.69). Engelska har även en officiell status som Lingua Franca, eller gemensamt språk 
för kommunikation inom många politiska samfund världen över, till exempel Samväldet och 
FN (för ytterligare exempel, se Crystal, 2003, s.87). Crystal (ibid., s. 6, 69) visar statistik som 
föreslår att ungefär en fjärdedel av världens befolkning (1.5 miljarder människor i början av 
2000-talet) redan talar engelska flytande eller kan kommunicera grundläggande, vilket är en 
siffra som ständigt ökar. Endast kinesiska3 närmar sig denna siffra med 1.1 miljarder 
användare menar Crystal (ibid., s.6). Svartvik (2005, s.4) visar dock en något lägre siffra, han 
menar att en femtedel av världens befolkning åtminstone kan viss engelska men att 
efterfrågan ständigt ökar, denna skillnad är dock förståelig då det enligt Svartvik (ibid., s. 9) 
är problematiskt att avgöra exakt hur många som talar engelska. Orsaken till att ett språk får 
global status har dock lite att göra med mängden användare utan är närmare kopplat till 
användarnas ekonomiska, politiska, militära, teknologiska och kulturella framgång, status och 
makt i samhället (Crystal, 2003, s.7,9), eller hur gångbart språket är internationellt, som 
Svartvik (2005, s.2-3) uttrycker det. Historiska exempel på detta är bland annat latin, grekiska 
och spanska (Crystal, 2003, s.7, 9).  

                                                
 

3 Kinesiska består enligt Crystal (s.6) av åtta olika talade språk som är enade av ett skriftspråk. Svartvik 
(2005, s.2) påpekar också att kinesiskan består av många, väldigt olika dialekter. 
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Interkulturell kompetens eller förståelse  

Bøhn och Dypedahl (2009, s.12) menar att i en värld som ständigt blir mindre och i ett 
mångkulturellt land är interkulturell kompetens essentiell för att fungera i många olika 
situationer i många olika sammanhang. Lundgren (2002, s.14) lyfter fram skolan som en 
viktig del i detta allt mer internationella samhälle. Även om en kan säga att alla behöver 
interkulturell kompetens/förståelse är lärare och förskolelärare en grupp som har särskilt stor 
användning för detta (Bøhn & Dypedahl, 2009, s.12). 

Men vad innebär då interkulturell kompetens eller interkulturell förståelse? Bøhn och 
Dypedahl (2009, s.12) förklarar interkulturell kompetens som förmågan att kunna 
kommunicera effektivt och passande med människor från en annan kulturell bakgrund än en 
själv. Gagnestam (2005, s.104) föreslår dock begreppet interkulturell förståelse framför 
interkulturell kompetens då det förstnämnda handlar om en process, något som ständigt 
utvecklas, medan interkulturell kompetens syftar till en färdig produkt. Lundgren (2002) avser 
med begreppet interkulturell förståelse  

en förmåga att förstå att människor uppfattar världen på olika sätt och att ens eget sätt 
bara är ett bland många alternativ. (s.13).  

Genom globalisering och migration är detta något som har blivit allt viktigare i de flestas 
vardag menar både Bøhn och Dypedahl (2009, s.12) samt Gagnestam (2005, s.14). Genom att 
utveckla en interkulturell kompetens blir en inte enbart bättre på att förhålla sig till personer 
med en annan kulturell bakgrund utan även till människors olikheter generellt sett. Det är 
enligt Svartvik (2005, s.254, 256) inte tillräckligt att bara studera ett språks ordlista och 
grammatik, även direktkontakt med språket i bruk behövs för att utveckla en god 
kommunikativ förmåga. Bøhn och Dypedahl (2009, s.12) menar att interkulturell kompetens 
kan utvecklas genom erfarenheter, kunskap och reflektion. Detta är också något som är tydligt 
uttryckt på flera ställen i Lgr11 (2011). Erfarenhet är något som kan vara lätt att tillägna sig 
men inte förrän dessa erfarenheter kompletteras med kunskap och reflektion kan en 
interkulturell kompetens utvecklas hos individen (Bøhn och Dypedahl, 2009, s.12). Endast en 
bok kan enligt Bøhn & Dypedahl (ibid., s.152f) inte ge kulturell kompetens men den kan 
bidra med ökad kunskap och ge upphov till eftertanke och systematisk reflektion.  

Kultur och makt 

Monokulturell utbildning 

Tesfahuney (1999) har i sin artikel Monokulturell utbildning bland annat argumenterat för att 
dagens västerländska utbildning i allmänhet är eurocentrisk och starkt influerad av 
upplysningens idéer och filosofier, detta innebär bland annat att världen kategoriseras utifrån 
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den manikeiska allegorin, vilket innebär att motsatspar ställs emot varandra (ibid.). 
Tesfahuney (ibid.) menar att det är på grund av att utbildningen utgår från upplysningens 
idéer, så som struktureringen av världen enligt den manikeiska allegorin, som en fortsatt 
uppdelning av Europa och det andra är möjligt. Tesfahuney (ibid.) hävdar att utbildningen 
spelar en viktig roll i reproducerandet av västerländsk, manlig och vit hegemoni och att det 
varit viktigt för nationalstatsbyggandet och upprätthållandet av nationalstaten att ha 
monokulturell utbildning som formar individerna i en nation till gemensamma normer och 
referensramar. 

Hegemoni 

Ordet hegemoni kommer från grekiskan och betyder ledare. Hegemoni ses traditionellt sett 
som en typ av kombination av auktoritet, ledarskap och dominans (Ives, 2004, s.63). Innan 
begreppet introducerades av den italienska marxistiska filosofen och revolutionären Antonio 
Gramsci under den tidigare halvan av 1900-talet var begreppet nästan bara begränsat till att 
gälla en nations/ett samhälles dominans eller delvisa makt över andra nationer/samhällen 
(Carlucci, 2013; Ives, 2004, s.2, 63). Gramsci gav enligt Ives (2004, s.2f, 67ff) begreppet en 
vidare, mycket mer komplex mening som kom att användas för synliggöring och 
problematisering av maktordningar inom många olika fält från litteratur, utbildning, film och 
kulturstudier till samhällsvetenskap (political science), historia och internationella relationer. 
Ives (ibid., s.2f) menar att hegemoni enligt Gramsci förenklat innebär en komplex teori kring 
skapandet och organiseringen av samtycke (consent) i relation till tvång (coercion). Det är 
dock svårt att komma fram till en korrekt och övergripande definition av Gramscis 
hegemonibegrepp eftersom han, enligt Ives (ibid., s.65), aldrig själv tydligt och otvetydigt 
definierar begreppet utan låter läsaren dra egna slutsatser och själv skapa en uppfattning av 
begreppet utifrån hans användning av det. 

Enligt UR’s (2015) program Bildningsbyrån - ordförrådet och deras intervju med Paula 
Mulinari, lektor vid Malmös universitet, är hegemoni ett begrepp som är användbart för att 
synliggöra och problematisera sociala hierarkier och maktordningar som är allmänt 
accepterade och normaliserade i samhället (se även Carlucci, 2003, s.182). Enligt UR (2015) 
kan ett exempel på hegemoni vara den ledande ställning som en stormakt som USA har haft 
sedan andra världskriget. Carlucci (2013, s.130) menar dessutom att det enligt Gramsci finns 
en hegemoni av västerländsk kultur över hela världens kultur, det vill säga att västerländsk 
kultur anses ha högre status än världens övriga kulturer. Gramsci uttryckte enligt Carlucci 
(ibid., s.130) en teori om att människor rör sig mot en stor gemensam världskultur. Enligt 
Carlucci (ibid, s.175f) menar Gramsci att hegemoni finns genom hela samhället; mellan lärda 
och icke-lärda, mellan generationer, mellan språk och inte minst mellan nationer och 
samhällen. Enligt Gramsci (Gramsci, 2000, s. 348) är alla hegemoniska förhållanden även 
pedagogiska förhållanden. Williams (2005, s.39) menar att utbildningsinstitutioner är 
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fundamentala för reproduktionen av den existerande dominanta kulturen, dock ur ett selektivt 
avseende där vissa aspekter väljs bort. Avslutningsvis är även Gramscis vida begrepp språk 
eller lingvistik samt utbildning enligt Ives (2013, s.72f) viktiga hegemonistiska och politiska 
verktyg då de har stor samhällelig, politisk och kulturell påverkan. USA och Storbritanniens 
hegemoni inom det engelska språket och den västerländska kulturens hegemoni är relevant för 
vår studie eftersom det skulle kunna påverka vilka länder som tilldelas utrymme i läroböcker i 
engelska. 

Vithet är något som kan kopplas samman med hegemoni. Vithet är enligt Ahmed (2011, 
s.134f) vanor som då kan kopplas till vad en gör, handlingar, det är inte något som en är eller 
inte är, kroppen följer efter, vithet är något som är “bakomliggande”. Ahmed (ibid., s.136-
138) menar att vithet är något som är osynligt och obemärkt, som en typ av icke befintligt 
centrum kring vilket andra endast framträder som avvikande eller som jämförelseobjekt. Detta 
skulle kunna kopplas till Kumashiros (2000, s.26) definition av ”den andra” som de som 
tillhör grupper som traditionellt sett marginaliseras i samhället och endast synliggörs som 
motsats till de som anses tillhöra normen.  

Ahmed (2011, s.136-138) menar dock att vithet bara är något som är osynligt för den som 
besitter den, eller för den som är så van vid dess hegemoni att de lärt sig att inte se den, även 
om de inte är en del av den. Vithet konfronteras och ifrågasätts inte menar Ahmed (ibid.). 
Rum utformas efter vita och andra utesluts, icke-vita känner sig obekväma, utsatta, synliga 
och annorlunda när de befinner sig i dessa rum medan de vita känner sig bekväma eftersom de 
tillåts passa in. Ahmed (2011) påpekar dock att  

vithet inte kan reduceras till vit hud eller något som vi kan ha eller vara, ens om vi 
passerar genom vithet. (s.138) 

Enligt Ahmed (ibid., s.138f) innebär vita rum en viss (vit) kropps upprepade passage4, men 
inte andras. Icke-vita kroppar passerar också genom vita rum, dessa osynliggörs dock så länge 
de passar in men blir mycket synliga då de avviker, detta är något som bekräftar rummets 
vithet. Detta skulle kunna tolkas som att vitas närvaro i vita rum aldrig ifrågasätts medan icke-
vitas närvaro ständigt utmanas. Det råder alltså en vithetshegemoni i samhället. Vithetens 
hegemoni är relevant för vår studie eftersom det skulle kunna påverka vilka länder som ges 
utrymme i läroböcker i engelska. 

                                                
 

4 För vidare läsning kring passager och att passera, se Ahmed (2011) s.50f. 
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Intersektionalitet 

I ett intersektionalitetsperspektiv ses maktrelationer som en del av ett system av socialt 
konstruerade strukturer för förtryck som inte kan förstås som isolerade från varandra (de los 
Reyes, Mulinari, 2005, s7-11). Ett intersektionellt perspektiv möjliggör en syn på socialt 
konstruerade kategorier såsom t ex. kön, sexualitet, etnicitet och klass som medskapare och 
beroende av varandra i ett rumsligt och historiskt varierande socialt kontext (ibid.). 

De los Reyes och Mulinari (2005, s.27ff) menar att intersektionalitetsperspektivet är 
användbart även utanför feminismen, t ex. för att belysa en vidgad och historiskt förankrad 
förståelse av maktstrukturer och ojämlikhet. Inom det antirasistiska teoretiska fältet är det 
viktigt att belysa hur rasismen är en del av andra sociala relationer och samhällets 
maktstrukturer, inte endast inom könsstrukturer. Rasismen får större spridning på grund av 
bland annat globaliseringen men rasismen måste ändå ses som en generell process med syftet 
att bevara den sociala och symboliska utestängningen av “den andre” (ibid.). Sådant som makt 
och ojämlikhet är enligt de los Reyes och Mulinari (2005, s.27ff) något som är 
världsomfattande och transnationellt, men inom ett historiskt specifikt system som dock inte 
begränsas av nationella eller regionala gränser. Nationen har en viktig roll i hur materiella och 
symboliska resurser är fördelade i det nutida samhället, konstruktionen av en nation med ett 
territorium, ett språk och en nationell befolkning gör det möjligt att utestänga de som inte 
anses tillhöra nationen och på så sätt reproduceras ojämlikhet och exkludering, ett vi och de-
tänkande genom ekonomisk, politisk och social utestängning av “de andra” (ibid.). Även 
Kumashiro (2000, s.26) påpekar att de som ses som ”de andra” ofta marginaliseras. De los 
Reyes och Mulinari (2005, s.31) hävdar att även om det är allmänt accepterat att rasism 
handlar om utestängning på grund av utseendemässiga, religiösa eller kulturella egenskaper så 
är dess politiska, vetenskapliga och moraliska innebörd allt annat än självklar. Frågan om hur 
rasism manifesteras har enligt de los Reyes och Mulinari (ibid., s.27ff) fått större gehör i den 
nutida samhällsdebatten än frågan om varför den har fått så stort fäste i dagens samhällen. 

Ahmed (2011, s.136, 139) talar om institutioner som plats för intersektionalitet. Institutioner 
tillhandahåller offentliga eller kollektiva rum som kan utformas utifrån vissa kroppar 
(människor), t ex. vita, vithet institutionaliseras. De är enligt Ahmed (ibid.) mötesplatser där 
olika riktlinjer möts och korsar varandra för att skapa och dela upp rum. Ahmed (ibid.) menar 
att maktrelationer är intersektionella och påverkar/korsar varandra, i och med detta 
påverkar/påverkas av vårt deltagande i en viss kategori (av) vårt sätt att delta i andra 
kategorier. USA och Storbritanniens hegemoni inom det engelska språket och vithetens och 
den västerländska kulturens hegemoni kan förklaras genom ett intersektionellt synsätt på makt 
som ett resultat av flera bidragande faktorer. Ett intersektionalitetsperspektiv blir därför 
relevant i vår studie kring vilka länder som får synas i engelskaläroböcker. 
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Vad är en text? 

Eftersom vårt analysmaterial är texter kan det vara viktigt att definiera vad vi menar med 
begreppet text och det är vad vi söker göra här. Då vi använder begreppet text i dagligt tal 
tänker vi främst på skrivna texter där bokstäver skrivs och formar ord som i sin tur skapar 
mening. Texterna kan vara berättande, beskrivande, argumenterande, instruerande och 
förklarande. I dagens vetenskapliga definition av vad en text är innefattas ett vidgat 
textbegrepp menar Danielsson och Selander (2014, s.17). Då Danielsson och Selander 
beskriver det vidgade textbegreppets innebörd menar de att texter inte endast innefattar det 
skrivna ordet utan även andra resurser och teckensystem för meningsskapande så som bild, 
ljud, gester etcetera. Danielsson och Selander (2014) benämner skriven text i vardaglig 
bemärkelse som verbaltext, denna benämning använder även vi i vår analys. Eftersom 
analysmaterialet för denna studie är läroböcker ingår olika typer av teckensystem för 
meningsskapande så som illustrationer, färger, verbaltext, rubriker och olika placeringar av 
text med mera. Vi kan se att alla dessa dimensioner i texten har betydelse för hur vi uppfattar 
informationen som presenteras och därför vill vi i vår analys anlägga ett vidgat textbegrepp 
för att inte osynliggöra viktiga aspekter av meningsskapandet som texten i läroböckerna 
förmedlar.  
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka engelskspråkiga länder som synliggörs och 
osynliggörs, samt hur dessa framställs i läroböcker för engelskämnet i årskurserna 4-6.  

De frågeställningar som vi vill undersöka i vår studie är: 

- Vilka länder nämns i läroböckerna? 
- Vilka länder synliggörs explicit eller implicit som engelskspråkiga i läroböckerna? 
- Hur ser fördelningen av utrymme ut mellan engelskspråkiga länder i läroböckerna och 

vilka engelskspråkiga länder synliggörs/osynliggörs?    
- I vilka sammanhang presenteras de olika engelskspråkiga länderna och hur påverkar 

dessa bilden av länderna i läroböckerna?  
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Metod 

I detta avsnitt presenteras materialet som ligger till grund för vår analys och vårt resonemang 
kring avgränsningen vi gjort i arbetet. Dessutom följer ett resonemang kring de 
analysingångar vi valt att använda för att realisera syftet med uppsatsen samt hur vi arbetat för 
att nå våra resultat. 

Avgränsning och urval 

I urvalet av läroböcker har vi tagit utgångspunkt i att välja läroböcker vi mött på våra VFU-
skolor eftersom vi vet av erfarenhet att dessa används i undervisningen på just de skolor vi 
varit på. De läroböcker vi valt att analysera är producerade innan Lgr11 och är därför skrivna 
utifrån 1994 års läroplan, men eftersom de fortfarande används ute i skolorna blir de ändå 
relevanta att undersöka. Förutom att vi valt läroboksserierna utifrån vad vi mött i 
verksamheterna har vi även medvetet valt läroboksserier från olika förlag för att få en större 
bredd i analysmaterialet. Läroböckerna vi undersökt är tryckta förlagsproducerade läroböcker 
i engelska för årskurserna 4-6. Vi har valt att endast titta på elevböcker och då på textbooks 
för varje årskurs i läroboksserierna. Resterande material i läroboksserierna så som 
lärarhandledningar och extramaterial har valts bort eftersom vi vill undersöka det material 
eleverna möter direkt. Utöver det tidigare nämnda har vi valt att inte titta på workbooks 
eftersom materialet då blir för stort för den begränsade tidsrymden. Vi är medvetna om att 
valet att utesluta workbooks som material för vår analys kan medföra att resultatet ser 
annorlunda ut än om dessa var material för vår analys.  

Presentation av läroböckerna 

I detta stycke väljer vi att endast kortfattat presentera läroboksserierna för att ge läsaren en 
övergripande bild av de läroboksserier vi valt att analysera i vår uppsats. En utförligare 
presentation av respektive lärobok återfinns i analysdelen. Vi har valt att analysera två 
läroboksserier, dessa presenteras nedan.  

Läroboksserien Good stuff är utgiven av förlaget Liber AB. Textbook för årskurs 4 är utgiven 
år 2005, för årskurs 5 år 2006 och för årskurs 6 år 2001. Liber har nu tagit fram en uppdaterad 
version av läroboksserien som heter Good Stuff Gold vilken enligt dem är bättre anpassad till 
Lgr11, alla böcker är dock inte publicerade ännu så därför har vi inte kunnat analysera den 
nya versionen. Författarna till Good Stuff 4 och 5 Är Carolyn Keay som är från Sydafrika men 
som bor i Sverige, engelske Andy Coombs som också bor i Sverige och svenska Birgitta 
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Hoas. Författarna till Good Stuff A är Andy Coombs, svenska Roland Hagvärn, Kjell 
Johansson och Monika Saveska Knutgård.  

Läroboksserien Spotlight är utgiven av förlaget Natur och kultur. Textbook för de olika 
årskurserna är utgivna under olika år, för årskurs 4 är upplagan utgiven 2008, för årskurs 5 år 
2009 och för årskurs 6 år 2010. Text och bildredaktör för läroböckerna i årskurs 4 är Birgitta 
Ecker Hoas. Textredaktör för läroböckerna i årskurs 5 och 6 är Eva Hagrot och bildredaktör är 
Martina Mälarstedt och Sanna Bilder. Författarna till Spotlight 4 är Birgitta Ecker Hoas och 
Jennifer Haythorpe och författarna till Spotlight 5 och 6 är Fiona Miller och Jon Richards.  
Denna information om författarna är endast tänkt som bakgrundsinformation och kommer inte 
att påverka analysen.  

Metodval  

Diskursanalys är den metod som möjliggör dekonstruktion av texter för att påvisa vad som 
innesluts och utesluts i texter (Bolander & Fejes, 2009. s.81). Med texter menas här det 
vidgade textbegreppet som vi beskrivit mer ingående under delen teoretiska utgångspunkter. 
Diskursanalys är den analysmetod som har sin fokus på språket, vad som blir sagt och vad 
som inte blir sagt. Den gemensamma utgångspunkten inom diskursanalys är att språket inte 
återspeglar verkligheten, språket är istället en viktig aktör i formandet av verkligheten 
(Bergström & Boréus, 2000/2012. s.354). Språket kan med andra ord sägas forma den 
verklighet vi känner till och ramarna för den. Inom diskursbegreppet innefattas även ett 
maktperspektiv. Foucault menar enligt Bergström och Boréus (ibid., s.361) att människor 
inom diskurser kontrolleras genom olika typer av utestängningsmekanismer. Makten inom 
diskurser som Foucault syftar till menar han inte är något som utövas av någon eller mot 
någon utan istället utvecklas makt mellan människor inom vissa sammanhang, diskurser 
(ibid.). Makten som skapas mellan människor i diskurserna innebär att några blir begränsade 
och andra inte. Den kritiska diskursanalysen som metod har sitt syfte i att vända upp och ner 
på det självklara, att synliggöra det vi tar för givet och ifrågasätta detta. I vår uppsats vill vi 
synliggöra det som innesluts och det som utesluts och hur det som innesluts presenteras i 
läroböckerna. Därför är diskursanalys den metoden vi tänker kan besvara delar av vårt syfte 
som gäller representation i läroböckerna. För att sedan besvara de kvantitativa 
forskningsfrågorna vill vi istället använda oss av innehållsanalys där den innehållsanalytiska 
metoden har som syfte att kvantifiera, att räkna och mäta företeelser i texter utifrån ett 
specifikt forskningssyfte. Enligt Bergström & Boréus (ibid, s.50) kan alla typer av texter 
innehållsanalyseras, detta gäller då även läromedel. De menar också att alla typer av inslag i 
texter kan mätas och räknas enligt denna metod, bland annat förekomst av vissa ord eller 
formuleringar, rubrikstorlek samt hur ofta en särskild företeelse berörs i texten (Bergström & 
Boréus, ibid., s.50). Bergström och Boréus (ibid., s. 51) framhåller att inriktningen 
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innehållsanalys är passande att använda för att hitta mönster i större material och att 
inriktningen kan användas för att grovsortera i större kategorier. Denna analysinriktning har 
enligt Bergström & Boréus (ibid.) ursprung i en empirisk vetenskapssyn, denna analysingång 
behandlar det explicita, det som står skrivet och inte idéerna bakom texterna. Trots att denna 
analysingång endast behandlar det explicita i texterna kan denna analysingång användas även 
för att komma åt det implicita i texterna menar Bergström & Boréus (ibid.). Till exempel är 
det möjligt att påvisa vad som exkluderas i texterna då vetskapen om vad som inkluderas i 
texterna finns. 

Vår uppfattning är att dessa två analysingångar går att kombinera i vår uppsats för att uppfylla 
syftet och besvara forskningsfrågorna. Innehållsanalysen kan användas för att besvara våra 
kvantitativa frågor för uppsatsen medan diskursanalysen som fokuserar på det som är skrivet 
eller inte skrivet kan besvara de mer kvalitativa frågorna för vår uppsats. Empirin vi samlar 
genom innehållsanalysen kan sedan analyseras genom diskursanalys. 

Genomförande av analys 

För att hantera den första frågeställningen har vi räknat vilka av världens alla länder, 
nationaliteter/folkslag eller områden (utöver städer) som endast nämns, i olika utsträckning i 
läroböckerna. Här ingår alltså inte de länder som behandlas mer ingående i texterna.  

Vår andra frågeställning handlar om vilka länder som synliggörs som engelskspråkiga i 
läroböckerna. Vi har undersökt vilka länder som uttrycks explicit som engelskspråkiga, det 
vill säga att det tydligt står att engelska är det språk som talas i landet. Vi har också undersökt 
vilka länder som implicit kan tolkas som engelskspråkiga till exempel genom att karaktärer 
som bor i landet för dialoger på engelska. 
 
För att undersöka hur utrymmet mellan de olika engelskspråkiga länderna fördelas har vi 
räknat hur många kapitel och/eller sidor som kan kopplas till ett visst engelskspråkigt land. I 
en del av böckerna har detta varit lätt att göra då kapitlen är tydligt kopplade till ett visst land 
medan det i böckerna för årskurs sex inte var lika tydligt vilka länder som kopplades till vilka 
sidor. Vi har räknat de sidor som tydligt kopplas huvudsakligen till ett land ur den inre eller 
yttre kretsen antingen genom att texten utspelar sig där eller att berättaren uttryckt kommer 
från ett specifikt land. Endast de texter där landets koppling är tydligt uttryckt och är lätt att 
urskilja även för eleven har räknats med. 

Läroböcker innehåller en mängd olika texter och teman. För att besvara vår forskningsfråga 
som rör hur de olika engelskspråkiga länderna representeras i läroböcker för engelskämnet har 
vi i vår studie kategoriserat in texterna i olika övergripande teman utifrån texternas innehåll 
för att på så sätt kunna skapa en tydligare bild av vilka sammanhang länderna nämns i.  
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Reflektion kring metod 

I analysen av materialet ingår ett tolkningsarbete som kan ha effekt på reliabiliteten för 
arbetet. Bergström & Boréus (2000/2012, s.42-43) menar att för att uppnå en god reliabilitet i 
analysen är det viktigt att tolkningarna följs av en välgrundad argumentation samt att 
tolkningarna underbyggs med exempel från analysmaterialet. Då bilder ligger till grund för 
analys är det viktigt att dessa beskrivs detaljrikt samt att sammanhanget bilden är tagen ur 
redogörs för. Arbetets validitet kan enligt Bergström & Boréus (ibid., s.41) mätas genom hur 
lämplig metoden är för att besvara arbetets syfte. Då metoden som används hjälper till att 
fånga och ringa in det som är syftet med arbetet är validiteten hög, då metoden istället 
bristfälligt eller inte alls i särskilt hög grad hjälper till att besvara arbetets syfte är validiteten 
låg (ibid.). Eftersom vårt syfte är att öka kunskapen om läroböckernas framställning av 
engelskspråkiga länder är kvantitativ innehållsanalys en valid metod för att besvara våra 
frågeställningar som berör utrymme, omfattning och förekomster av engelskspråkiga länder. 
För att sedan kunna besvara den mer kvalitativa frågeställningen som berör sammanhang 
menar vi att kvalitativ diskursanalys är den mest lämpliga metoden för detta.   
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Analys och Resultat 

I denna del presenterar vi vår analys och våra resultat av undersökningen. Redovisningen av 
resultaten presenteras delvis genom återgivningar av textmaterialet och tabeller och dels 
genom en diskussion av materialet i förhållande till våra forskningsfrågor som nämns i 
syftesdelen.  

Redovisningen av analysen har vi delat upp i två separata delar där läroboksserien Spotlight 
redovisas för sig och läroboksserien Good Stuff redovisas för sig. Resultaten sammanställs 
sedan i avsnittet Övergripande resultat.  

Vi börjar med att redogöra för vilka länder som ges utrymme eller överhuvudtaget nämns i 
respektive lärobok i avsnittet Utrymme, för att sedan presentera i vilka olika sammanhang de 
engelskspråkiga länderna nämns i avsnittet Sammanhang.  

Utrymme 

Här presenteras analysen och resultaten kring vilka länder som ges utrymme eller 
överhuvudtaget nämns i läroböckerna. 

Läroboksserien Spotlight 

De tre textböckerna i serien vi valt att analysera har vissa likheter och skillnader i upplägg och 
utformning. I textboken för årskurs 4 presenteras nya personer och platser ständigt, läsaren får 
inte följa en grupp personer under bokens gång och detta får till följd att fragmentariska 
vardagsbilder skapas. Läsaren kastas in i texter utan att texterna bidrar till att skapa ett större 
och övergripande sammanhang, det blir då svårt att bilda sig en större förståelse för landet 
genom dessa texter. I fler av texterna i läroboken som behandlar vardagssammanhang går det 
att utläsa en metodfokus, detta syns särskilt i texter som ”Hi, I´m Steve!” (Spotligt 4, s.6) och 
”What are you wearing?”(Spotlight 4, s.23). Nedan visas ett exempel från texten Hi, I’m 
Steve! där den nya baskettränaren Steve introducerar sig för sin nya barngrupp på 
basketträningen.  

Child - Where are you from?  
Steve – I’m from Texas in the US. Now ask me where I live. 
Child – Where do you live? 
Steve – I live in London. Now ask me what I do here. […] (Spotlight 4, s.6) 

I den ovan nämnda text är det endast fokus på inlärning av användbara fraser i engelska 
språket och det enda i texten som gör att den kan kopplas till ett land är att Steve explicit 
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uttrycker att de befinner sig i London och att han själv kommer från Texas. Läsaren får inte 
mycket ny information om länderna Storbritannien och USA genom texten förutom implicit 
då det går att förstå att basket spelas i både Storbritannien och USA. Förutom dessa 
metodfokuserande texter finns även texter ur vardagssammanhang som ger information om ett 
land till läsaren, om än implicit det också. Till exempel texten Try it on! (Spotlight 4, s.22) där 
en pappa och en dotter pratar om dotterns nya skoluniform som kommit på posten. I citatet 
nedan får läsaren en hint om att barn i Storbritannien använder skoluniform och vad denna 
består av.  

Sheila – Look Dad! A parcel! Clothes! It’s my new school uniform.  
Dad – Good. Let me see! 
Sheila – Yeah, here’s a piece of paper. A list It says: one skirt, one tie, one shirt and 
one pair of socks. That’s everything, then. (Spotlight 4, s.22). 

I textböckerna för årskurs 5 och 6 istället får vi följa några återkommande karaktärer. De 
karaktärerna vi får följa från Spotlight 5 till Spotlight 6 är Lee Banton som är bosatt i 
Storbritannien och bor med sin mamma och styvpappa i en lägenhet. Vi får även bekanta oss 
med Lees vänner Karim, Sam och Sofie. Utöver det får vi även följa Mary Suarez från New 
York, hon bor precis som Lee i Storbritannien eftersom hennes mamma har sitt jobb där. 
Mary har två syskon, en äldre bror och en yngre syster och en mamma och en pappa. Utöver 
det har familjen även en hund som heter Oscar och de bor alla tillsammans i ett gammalt hus. 
Mary som representerar landet USA tillskrivs vissa uttryck som till exempel ett 
spanskklingande efternamn och vid en måltid tillsammans med hennes familj uttrycks att 
Mary talar mycket spanska hemma. Dessutom tilltalar pappan Mary med det spanska ordet 
”hija” som betyder dotter under måltidssituationen vilket kan förstås som att familjen är 
spansktalande: 

Dad - I hope you have Spanish lessons again this year, hija.  
Mary - Of course! I mean we talk Spanish at home a lot, so I´m pretty good at it. 
(Spotlight 5, s.11) 

Den ovan nämnda texten kan bidra till att läsaren får en bild av USA som ett land där 
spansktalande människor bor eftersom Mary i citatet ovan berättar att hon är duktig på 
spanska av den orsaken att hon pratar språket hemma. I de båda böckerna får vi även möta 
Marys vän Jane. Dessutom introduceras två nya karaktärer i läroboken för årskurs sex, dessa 
karaktärer är bosatta i Australien. Den ena karaktären är Amarina och bor i norra delen av 
Australien, hon berättar för läsaren att hon är aborigin. Nedan är ett utdrag ur läroboken där 
Amarina berättar om sig själv för sin nya vän Mary i Storbritannien. 

”I’m proud to be an Aborigine. You know what an Aborigine is don´t you? That´s 
right – we come from the original or very first people to live in Australia thousands 
and thousands of years ago.” (Spotlight 6, s.9) 
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Här uttrycks det explicit I texten att aboriginer är Australiens ursprungsbefolkning, vilket ger 
läsaren ny information om Australien. Den andra karaktären är Kim som bor med sin 
ensamstående mamma och sina fyra systrar, Kim är aktiv och skriver blogg samt gillar att 
rida. Detta gör han obehindrat trots att han lever med funktionshinder och sitter i rullstol. 
Nedan följer ett utdrag ur läroboken där Kims mamma berättar för läsaren om Kim. 

”We had to buy special equipment, but Kim manages to do nearly everything a 
’normal’ horse-rider can.” (Spotlight 6, s.20) 

Det vi får veta om Kim i texten ger oss implicit information om hur familjekonstellationer kan 
se ut, vilka fritidsintressen som går att ha samt attityder om funktionshinder som är rådande i 
Australien. I och med att författarna till läroboksserien valt att låta läsaren följa flera personer 
som tillskrivs ett engelskspråkigt land får läsaren viss insyn i vardagslivet i dessa länder, dock 
är dessa fiktiva karaktärer och ger inte läsaren inblick i autentiska personers vardag på detta 
sätt. Då Amarina från Australien berättar om aboriginerna i sin beskrivning av sig själv får vi 
en viss inblick i Australiens historia.    

Spotlight 4 Textbook 

Spotlight 4 innehåller sammanlagt 96 sidor, varav 62 sidor kopplas till ett specifikt land och 
resterande sidor med övrigt innehåll så som innehållsförteckning och beskrivning av denna, 
extra läsning, sånger utan koppling till något land samt ordlista utgör resten av sidantalet. I 
läroboken finns sex kapitel där de tre första kapitlen innehåller 12 sidor vardera och innehåller 
12 texter. De sista tre kapitlen innehåller åtta sidor vardera med 5-7 texter. De länder som 
behandlas i Spotlight 4 textbook är främst USA och Storbritannien men även andra länder 
nämns men inte på något sätt ingående. Kapitlen i läroboken är uppdelade i sektioner med 
USA-fokus och Storbritannien-fokus, de första tre kapitlen är med fokus på Storbritannien 
och de sista tre kapitlen är med fokus på USA och utöver det är även en sång kopplad till 
Storbritannien och en sång är kopplad till USA längst bak i läroboken. Att kapitlen är 
kopplade till Storbritannien och USA vet vi framförallt eftersom det är markerat i 
innehållsförteckningen med ländernas respektive flaggor bredvid kapitlen och i kapitlen finns 
ordlistor markerade med flaggorna för respektive land. Utan dessa flaggmarkeringar hade det 
varit svårt att koppla många av texterna till ett vist land då det inte tydligt uttrycks i många av 
texterna. Vad det gäller fördelningen av utrymmet i läroboken för respektive land så får 
Storbritannien ett större utrymme i läroboken än USA. Övriga länder, nationaliteter/folkslag 
eller områden utöver USA och Storbritannien som nämns i olika utsträckning i boken är 
Sverige, Japan, Europa, italienskt, spanskt, kinesiskt, Afrika, Asien, stilla havet, svenska, 
Amerika och Nordamerika. Nedan i tabell 1 illustreras siffrorna över de länder som behandlas 
i läroboken.  
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Tabell 1. De länder som behandlas i Spotlight 4 i antal sidor, texter och procent. 
 Sidor (Totalt 96) Texter Sidor i procent (%) 
Den inre kretsen 
Australien - - - 
Irland - - - 
Kanada - - - 
Nya Zeeland - - - 
Storbritannien 37 37 38.5  
Sydafrika - - - 
USA 25 19 26 
Den yttre kretsen 
- 

Spotlight 5 Textbook 

Spotlight 5 innehåller sammanlagt 108 sidor, varav 79 sidor kopplas till ett specifikt land och 
resterande sidor med övrigt innehåll så som innehållsförteckning och beskrivning av denna, 
sånger utan koppling till något land, grammatiksidor samt ordlista utgör resten av sidantalet. I 
läroboken finns fem kapitel där varje kapitel innehåller mellan 8-12 sidor och innehåller 
mellan 5-10 texter vardera.  Även denna lärobok i serien Spotlight fokuserar på USA och 
Storbritannien, dock nämns inte endast fokusländerna Storbritannien och USA utan läsaren 
delges även information om andra länder och områden i världen, dock inte ingående. I 
Spotlight 5 ser upplägget i läroboken lite annorlunda ut än i Spotlight 4. I Spotlight 5 är inte 
kapitlen lika strikt indelade efter fokusländerna som i den tidigare läroboken, i stället delas 
varje text in i American English och British English och därför ingår i varje kapitel förutom 
kapitel tre texter från båda fokusländerna. I kapitel tre ingår endast texter med brittisk 
engelska med fokus på Storbritannien. Utöver kapitlen i läroboken är även extraläsnings delen 
indelad i brittisk eller amerikansk engelska där den brittiska engelskan tilldelas åtta texter och 
den amerikanska engelskan tilldelas tre texter.  Dessutom kan flera av sångerna i läroboken 
implicit eller explicit kopplas till Storbritannien och USA där en av sångerna New York, New 
York explicit kan kopplas till USA medan resterande sånger kan kopplas till ett land på grund 
av att artisten/artisterna som skrivit låtarna kan kopplas antingen till Storbritannien eller USA. 
Tre av sångerna i boken kan kopplas till Storbritannien eftersom brittiska artister står för 
sångerna medan fyra av sångerna kan kopplas till USA eftersom artister från landet står för 
sångerna. Även i denna lärobok ges Storbritannien större utrymme än USA och utöver 
Storbritannien och USA får även Kanada och Nya Zeeland ett litet utrymme i läroboken men 
däremot inte ett eget kapitel. Irland och Sydafrika som båda tillhör den inre kretsen ges inget 
utrymme i läroboken. Övriga länder, nationaliteter/folkslag eller områden utöver USA och 
Storbritannien som nämns i olika utsträckning i boken är Kanada, Kina, Australien, Nya 
Zeeland, Västindien, Sri Lanka, Sverige, Grönland, Norge, Ryssland, tysk, Frankrike, 
spanska, judisk, indisk, katoliker, protestanter, Europa, British Commonwealth, amerikansk, 
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Norra ishavet och Skandinavien. Nedan i tabell 2 illustreras siffrorna över de länder som 
behandlas i läroboken. 

Tabell 2. De länder som behandlas i Spotlight 5 i antal sidor, texter och procent. 
 Sidor (Totalt 108) Texter Sidor i procent (%) 
Den inre kretsen 
Australien 4 2 3,7 
Irland - - - 
Kanada 4 2 3.7 
Nya Zeeland 4 2 3.7 
Storbritannien 58 30 53.7 
Sydafrika - - - 
USA 21 16 19.4 
Den yttre kretsen 
Indien 2 1 1.85 
Sri Lanka 2 1 1.85 

Spotlight 6 Textbook 

Spotlight 6 innehåller sammanlagt 108 sidor varav 72 sidor kopplas till ett specifikt land och 
resterande sidor med övrigt innehåll så som innehållsförteckning och beskrivning av denna, 
bildordlistor utan koppling till något land, grammatiksidor samt ordlista utgör resten av 
sidantalet. I läroboken finns sammanlagt sex kapitel med 8-10 sidor vardera och varje kapitel 
innehåller mellan 5-6 texter. I denna lärobok har läromedelsförfattarna istället för att fokusera 
på USA och Storbritannien som i tidigare läroböcker i serien valt att fokusera på 
Storbritannien och Australien. Utöver Storbritannien och Australien nämns även andra länder 
men inte ingående. I Spotlight 6 är kapitlen inte heller strikt uppdelade efter länder, i varje 
kapitel ingår texter som enligt innehållsförteckningen ska utspela sig i antingen Australien, 
Storbritannien eller i båda länderna. Extraläsnings kapitlet innehåller texter som utspelar sig i 
Australien eller i Storbritannien och Australien ihop dessutom finns sånger i boken som 
explicit eller implicit kan kopplas till Australien eller Sverige. Tre av sångerna kan kopplas 
explicit till Australien eftersom Australien nämns i sångtexten, sångnamnet eller i en 
inledande fras där sången sätts in i kontexten Australien. I läroboken får Australien markant 
störst utrymme och Storbritannien kommer därefter, utöver Australien och Storbritannien får 
även USA och Nya Zeeland ett litet utrymme i läroboken däremot inte ett eget kapitel. De 
övriga länderna från den inre kretsen som inte tilldelats något utrymme i läroboken är Irland, 
Kanada och Sydafrika. Övriga länder, nationaliteter/folkslag eller områden utöver 
Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och USA som nämns i olika utsträckning i boken är 
Danmark, Sverige, Indiska oceanen, Tasmanska havet, Stilla havet, Asiatiska, Galapagos, 
Amerika, Nederländerna (Amsterdam), fransk, Europa och hedningar (pagans). Nedan i tabell 
3 illustreras siffrorna över de länder som behandlas i läroboken. 
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Tabell 3. De länder som behandlas i Spotlight 6 i antal sidor, texter och procent. 
 Sidor (Totalt 108) Texter Sidor i procent (%) 
Den inre kretsen 
Australien 50 31 46.3 
Irland - - - 
Kanada - - - 
Nya Zeeland 2 1 1.85 
Storbritannien 26 16 24 
Sydafrika - - - 
USA 2 1 1.85 
Den yttre kretsen 
- 

Läroboksserien Good Stuff 

De textböckerna vi har valt att analysera i serien är Good Stuff 4, Good Stuff 5 och Good 
Stuff A för årskurs 4-6. Textböckerna är sammansatta av flera olika slags texter, dessa kan till 
exempel vara dialoger, berättande texter eller faktatexter som består av skriftlig verbaltext, 
fotografier och tecknade illustrationer. De flesta texterna är skrivna oberoende av varandra 
men inom ett visst tema som är gemensamt för varje kapitel. Det är tydligt att många av 
texterna inte enbart syftar till att träna läsaren i engelska språket utan även syftar till att ge 
information om det aktuella landet för att ge läsaren möjlighet till ett vidgat kulturellt 
perspektiv och en ökad interkulturell förståelse. Ett exempel på detta finns i texten ”Hi 
Victor” (Good Stuff 4, s.64-65). Texten är skriven som ett brev från Olivia i Chicago, USA 
till hennes svenska kusin, Victor. I brevet framkommer det tydligt att USA är ett 
mångkulturellt land, där många människor har förfäder och släktingar i både Europa och 
Asien, i och med texten 

Almost everyone we know has relatives living in another country. They come from 
Poland, Ireland, Italy, even from China. But we’re all Americans now (s.65) 

Även Olivias egna ”great-grandpa” Olle emigrerade från Sverige till USA när han var ung, 
han ser fortfarande sig själv som både svensk och amerikansk.  

Good Stuff 4 Textbook 

Textboken för årskurs fyra, Good Stuff 4 består sammanlagt av 96 sidor. Den innehåller 66 
sidor med texter och 15 sidor med sånger som är föremål för vår analys, samt ordlista. Boken 
består av åtta kapitel med åtta sidor vardera, kapitlen innehåller fem till åtta texter. Boken 
innehåller även två korta texter utöver dessa kapitel, en i slutet och en i början av boken om 
den röda pandan. Fyra av kapitlen är kopplade till USA och fyra till Storbritannien, detta 
markeras genom landets flagga högst upp på texternas sidor, ingen annan förklaring ges. Utan 
flaggmarkeringarna hade det varit svårt att koppla många av texterna till ett vist land då det 
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inte tydligt uttrycks i många av texterna. Alltså ges USA och Storbritannien lika mycket 
utrymme i boken, 34.3 % var av bokens alla sidor. De 31 meningsskapande texterna som 
kopplas till Storbritannien är dock kortare än de som kopplas till USA, alltså är antalet texter 
som kopplas till USA färre, endast 25 stycken. Om även sångerna som tillhör varje kapitel 
räknas, tilldelas ett kapitel som är kopplat till USA bara en sång medan ett kapitel som 
kopplas till Storbritannien tilldelas tre sånger, annars hör två sånger till varje kapitel. Om även 
sångerna som tillhör varje kapitel räknas tilldelas Storbritannien marginellt större utrymme än 
USA. De länder från den inre kretsen som inte tydligt tilldelas något utrymme alls är Irland, 
Sydafrika, Australien, Kanada och Nya Zeeland. I tabell 4 nedan illustreras siffrorna över de 
länder som behandlas i läroboken. Övriga länder, nationaliteter/folkslag eller områden (utöver 
städer) som endast nämns, i olika utsträckning i boken är Europa, Sverige, Kanada, Polen, 
Irland, Italien och Kina. 

Tabell 4. De länder som behandlas i Good Stuff 4 i antal sidor, texter och procent. 
 Sidor (Totalt 96) Texter Sidor i procent (%) 
Den inre kretsen 
Australien - - - 
Irland - - - 
Kanada - - - 
Nya Zeeland - - - 
Storbritannien 42 40 43.8 
Sydafrika - - - 
USA 41 38 42.7 
Den yttre kretsen 
- 

Good Stuff 5 Textbook 

Textboken för årskurs fem består sammanlagt av 112 sidor, varav 75 sidor analyserade texter 
och 14 sidor med sånger samt ordlista. I boken finns åtta kapitel på åtta sidor vardera, kapitlen 
består av mellan 7-8 texter. Boken innehåller även 8 extratexter, kopplade till varsitt kapitel. 
Utöver dessa texter finns även två kortare texter om snöleoparden, en i början och en i slutet 
av boken. Tre av kapitlen är, genom landets flagga på varje sida, kopplade till USA, fyra är 
kopplade till Storbritannien och ett till Australien. Till varje kapitel hör även 2 sånger. Utan 
flaggmarkeringarna hade det varit svårt att koppla många av texterna till ett vist land då det 
inte tydligt uttrycks i många av texterna. I denna lärobok inkluderas även Australien i 
uppdelningen av boken. Som vi kan se i tabell 5 nedan kopplas dock flest sidor och texter till 
Storbritannien och minst utrymme tilldelas Australien. De länder från den inre kretsen som 
inte tilldelas något utrymme alls är Irland, Nya Zeeland, Kanada och Sydafrika. Övriga 
länder, nationaliteter/folkslag eller områden (utöver städer) som endast nämns, i olika 
utsträckning men inte kopplas till något kapitel i boken är Mexiko, Europa, Nya Zeeland, 
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Kina, Japan, Indien, Asien och Arktis. I en av sångerna (s.89) nämns även många fler 
nationaliteter, dessa är fransk, nederländsk (Dutch), grekisk, patagonisk, irländsk, walesisk, 
iranier, polsk, jiddisk (Yiddish), ukrainsk, spansk, amerikansk, kinesisk, pakistansk, asiatisk, 
libanesisk och portugisisk. 

Tabell 5. De länder som behandlas i Good Stuff 5 i antal sidor, texter och procent. 
 Sidor (Totalt 112) Texter Sidor i procent (%) 
Den inre kretsen 
Australien 11 11 9.8 
Irland - - - 
Kanada - - - 
Nya Zeeland - - - 
Storbritannien 35 35 31.3 
Sydafrika - - - 
USA 27 26 24.1 
Den yttre kretsen 
- 

Good Stuff A Textbook 

Textboken för årskurs sex är Good Stuff A, den består totalt av 120 sidor varav 85 sidor 
analyserade texter, 10 sidor med sånger/ramsor och en ordlista. I boken finns 13 kapitel på två 
till 14 sidor och en till sju texter. Uppdelningen av texterna i den här boken är inte lika tydligt 
strukturerad genom att texterna inte kopplas till ett visst land som i de två andra analyserade 
böckerna i serien. Det blir därför mycket svårt att avgöra hur många sidor eller texter som 
kopplas till t ex. USA, Storbritannien eller Australien. Vi har räknat de sidor som tydligt 
kopplas huvudsakligen till ett land ur den inre kretsen antingen genom att texten utspelar sig 
där eller att berättaren uttryckt kommer från ett specifikt land. I de fall där en text på detta sätt 
kan kopplas till fler än ett av länderna räknas denna två gånger, t ex. s.64. Tveksamma fall har 
inte tagits med i resultatet då vi har valt att endast räkna de texter där landets koppling är 
tydligt uttryckt och lätt att urskilja även för eleven. Ett exempel på ett sådant tveksamt fall 
finns på s.26f. Här nämner bokens författare Andy Coombs (som vi vet är från England, vilket 
dock inte står uttryckt i texten) olika rätter från olika länder, t ex. Skottland, Australien och 
Amerika. Här inräknas även de kartor som finns, på insidan av bokens pärm finns en karta 
över Storbritannien (de brittiska öarna) i början och en över Nya Zeeland i slutet. Ingen sång 
kopplas tydligt till något land i den här boken. Resultaten har då blivit att Storbritannien 
tilldelas i särklass mest utrymme, skillnaden till nästa land, Australien är stor medan 
skillnaden mellan utrymmet som tilldelas Nya Zealand, USA och Kanada är mindre. De 
länder från den inre kretsen som inte tilldelas något utrymme alls är Irland och Sydafrika. 
Dessa resultat redovisas även i tabell 6 nedan. De övriga länder, nationaliteter/folkslag eller 
områden (utöver städer) som nämns, i olika omfattning, i boken är Afrika, Skandinavien, 
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Amerika, Sydamerika, Atlanten, Frankrike, Skottland, Thailand, egyptier (historiskt), romare 
(historiskt), vikingar (historiskt), Norge, Brasilien, Ungern, Nepal, Sverige, Stilla havet, 
Schweiz, Europa, Asien, Kina, Grekland, Holland, Ryssland, Japan, Marocko och Chile. 
Även Sibirisk tiger och Söderhaven (Pippi in the South Seas) nämns.  

Tabell 6. De länder som behandlas i Good Stuff A i antal sidor, texter och procent. 
 Sidor (Totalt 120) Texter Sidor i procent (%) 
Den inre kretsen 
Australien 2 1 5.8 
Irland - - - 
Kanada 5 3 1.7 
Nya Zeeland 5 3 4.2 
Storbritannien 13 8 11 
Sydafrika - - - 
USA 3 3 2.5 
Den yttre kretsen 
- 
 

Sammanhang 

I tabellerna 7-12 nedan har vi redovisat i vilka sammanhang i läroböckerna de olika länderna 
från den inre och yttre kretsen som överhuvudtaget nämns i texten finns med i läroböckerna, 
räknat i antalet texter. Detta har vi gjort för att undersöka om texterna ger en varierad bild av 
dessa länder eller om ett visst land endast nämns i ett speciellt sammanhang. Texter där två 
eller flera länder nämns räknas flera gånger. För att strukturera detta har vi valt att 
kategorisera de olika sammanhang som vi har kunnat hitta i böckerna, dessa kategorier är 
Kultur/nöje/sport, Vardagsliv, Geografi/natur/vilda djur, Historia och Övrigt.  

Kultur/nöje/sport: Denna kategori innefattar olika kulturuttryck som till exempel högtider, 
artister, musik, film med mera. Dessutom ingår i denna kategori aktiviteter som till exempel 
biobesök, dataspel och sport och idrott med mera. Exempel på sammanhang som räknas in i 
kategorin Kultur/nöje/sport kan vara texter som handlar om en känd idrottare (t ex. Good 
Stuff A, s.22-23), olika högtider (t ex. Spotlight 5, s.74-75) eller biobesök (Spotlight 6, s.38).  

Vardagsliv: Den här kategorin innefattar de texter som utgår från någon eller några individers 
perspektiv, till exempel hamnar dialogtexter här. Vardagsliv kan även vara vissa vardagliga 
situationer så som en dag på arbetet, en dag i skolan, en dag ute med vänner och så vidare. 
Exempel på sammanhang som räknats in under kategorin Vardagsliv kan vara texter som 
handlar om skolutflykter (t ex. Spotlight 5, s.48-49).  

Geografi/natur/vilda djur: Denna kategori innefattar kartor och de texter som behandlar 
länders flora och fauna, klimat och väder samt platser så som städer eller områden. Exempel 
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på sammanhang som räknats in i denna kategori kan vara kartor över länder (t ex. Good Stuff 
4, s.14-15), texter om platser i naturen (t ex. Good Suff 5, s.64) eller texter med fakta om 
vilda djur (t ex. Spotlight 6, s.24-25).  

Historia: De texter som beskriver historia och historiska kontexter innefattas av den här 
kategorin. Fiktiv historia utesluts. Sammanhang som räknats in under kategorin Historia kan t 
ex. vara texter som handlar om en känd historisk person (t ex. Good Stuff A, s.52) eller 
historien om ett folkslag (t ex. Good Stuff 5, s.24-25).  

Övrigt: De texter som inte går att kategorisera in under någon av de andra kategorierna 
hamnar i den här kategorin. Det kan bland annat vara nonsenstexter och lekar med ord, sådant 
som inte går att koppla till ett särskilt tema som kategoriseras in under denna kategori. 
Exempel på sammanhang som räknats in här kan vara texter som handlar om fantasifigurer (t 
ex. Good Stuff 4, s.13) eller nonsenstexter (t ex. Spotlight 4, s.18). 

Lärobokserien Spotlight 

Spotlight 4 

I tabell 7 nedan kan vi se att endast Storbritannien och USA finns representerade, de andra 
länderna utesluts helt ur läroboken. Alltså utesluts stora delar av de engelskspråkiga länderna i 
den inre och yttre kretsen. Då Storbritannien finns representerat i läroboken är det i nästan 
hälften av gångerna i vardagssammanhang och aldrig i historiska sammanhang. USA finns 
representerad inom alla kategorier men med störst andel i kategorin Kultur/nöje/sport.  

Tabell 7. Sammanhangen i vilka länderna i Spotlight 4 behandlas, uttryckt i antal texter.  

 Kultur/nöje/sport Vardagsliv Geografi/natur/vilda 
djur 

Historia Övrigt 

Den inre kretsen 
Australien - - - - - 
Kanada - - - - - 
Irland - - - - - 
Nya Zeeland - - - - - 
Storbritannien 4 26 4 - 6 
Sydafrika - - - - - 
USA 13 10 4 1 1 
Den yttre kretsen 
- 
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Spotlight 5 

I tabell 8 nedan kan vi se att Kanada, Nya Zeeland och Australien endast finns representerade 
i två texter vardera och då inom kategorierna Kultur/nöje/sport och Geografi/natur/vilda djur. 
Kanada, Nya Zeeland och Australien finns alltså inte representerade i några 
vardagssammanhang och historiska sammanhang. I den här läroboken finns Indien och Sri 
Lanka från den yttre kretsen representerade och alla i texter inom kategorin Kultur/nöje/sport. 
I denna lärobok är både Irland och Sydafrika från den inre kretsen helt uteslutna och 
osynliggjorda.  Storbritannien är det land som har en markant större representation i kategorin 
Kultur/nöje/sport och Vardagsliv medan USA i fler än hälften av texterna där landet finns 
representerat nämns i Kultur/nöje/sport sammanhang.   

Tabell 8. Sammanhangen i vilka länderna i Spotlight 5 behandlas, uttryckt i antal texter.  
 Kultur/nöje/sport Vardagsliv Geografi/natur/vilda 

djur 
Historia Övrigt 

Den inre kretsen 
Australien 1 - 1 - - 
Irland - - - - - 
Kanada 1 - 1 - - 
Nya Zeeland 1 - 1 - - 
Storbritannien 39 17 9 8 - 
Sydafrika - - - - - 
USA 10 7 2 - - 
Den yttre kretsen 
Indien 1 - - - - 
Sri Lanka 1 - - - - 
 

Spotlight 6 

I tabell 9 nedan kan vi se att Kanada, Nya Zeeland och USA endast finns representerade i en 
text vardera. Kanada synliggörs endast i kategorin Kultur/nöje/sport och utesluts sedan helt i 
läroboken medan Nya Zeeland endast får representeras i en text under kategorin Vardagsliv 
för att sedan uteslutas helt ur läroboken. USA som fått mycket utrymme i de tidigare två 
läromedlen i serien tilldelas endast en text i denna lärobok, då i kategorin Historia. Irland och 
Sydafrika utesluts även i denna lärobok helt trots att de är engelskspråkiga länder inom den 
inre cirkeln. Dessutom osynliggörs alla länder från den yttre kretsen i denna lärobok. Det land 
som nämns mest i sammanhang som kan kopplas till kategorin Geografi/natur/vilda djur är 
Australien, Australien är även vanligast inom kategorin Kultur/nöje/sport. Det går tydligt att 
se en överrepresentation av texter som kan kopplas till Storbritannien i kategorin Vardagsliv 
medan Storbritannien i övrigt har låg representation inom de andra kategorierna.  

Tabell 9. Sammanhangen i vilka länderna i Spotlight 5 behandlas, uttryckt i antal texter.  
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 Kultur/nöje/sport Vardagsliv Geografi/natur/vilda 
djur 

Historia Övrigt 

Den inre kretsen 
Australien 23 10 19 8 - 
Irland - - - - - 
Kanada 1 - - - - 
Nya Zeeland - 1 - - - 
Storbritannien 6 15 5 2 - 
Sydafrika - - - - - 
USA - - - 1 - 
Den yttre kretsen 
- 
 

Läroboksserien Good Stuff 

Good Stuff 4 

I tabell 10 nedan kan vi se att Irland och Kanada endast nämns en gång i Good Stuff 4, i 
sammanhang inom kategorin Vardagsliv respektive Kultur/nöje/sport. Absolut vanligast inom 
kategorin Vardagsliv är Storbritannien och vanligast i sammanhang rörande Kultur/nöje/sport 
är USA, dock inte med lika stor skillnad. Endast USA behandlas i sammanhang rörande 
Historia. Australien, Nya Zeeland och Sydafrika nämns inte i något sammanhang i läroboken 
och osynliggörs därför som engelskspråkiga. Inte heller några länder ur den yttre kretsen 
synliggörs i boken. 

 
Tabell 10. Sammanhangen i vilka länderna i Good Stuff 4 behandlas, uttryckt i antal texter.    
 Kultur/nöje/sport Vardagsliv Geografi/natur/vilda 

djur 
Historia Övrigt 

Den inre kretsen 
Australien - - - - - 
Irland - 1 - - - 
Kanada 1 - - - - 
Nya Zeeland - - - - - 
Storbritannien 4 22 2 - 3 
Sydafrika - - - - - 
USA 6 14 4 1 3 
Den yttre kretsen 
- 
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Good Stuff 5 

I tabell 11 nedan kan vi se att även här är Storbritannien det land som nämns oftast inom 
kategorin Vardagsliv, landet är även vanligast i sammanhang rörande Kultur/nöje/sport. Inom 
kategorierna Historia och Geografi är det vanligast att USA behandlas. Nya Zeeland och 
Indien nämns endast en gång var inom kategorin Kultur/nöje/sport medan Irland, Kanada och 
Sydafrika inte nämns alls i boken. Av böckerna i serien Good Stuff är det endast i denna bok 
som ett land ur den yttre kretsen synliggörs, vilket är Indien i sammanhang inom kategorin 
Kultur/nöje/sport. 

Tabell 11. Sammanhangen i vilka länderna i Good Stuff 5 behandlas, uttryckt i antal texter.  
 Kultur/nöje/sport Vardagsliv Geografi/natur/vilda 

djur 
Historia Övrigt 

Den inre kretsen 
Australien 3 4 4 - - 
Irland - - - - - 
Kanada - - - - - 
Nya Zeeland 1 - - - - 
Storbritannien 9 26 2 1 1 
Sydafrika - - - - - 
USA 6 13 5 2 4 
Den yttre kretsen 
Indien 1 - - - - 
 

Good Stuff A 

I Good Stuff A indelas inte kapitlen i olika länder, det blir då svårare än i Good Stuff 4 och 5 
att avgöra inom vilka sammanhang länderna som har tilldelats olika kapitel i de andra 
böckerna nämns. I tabell 12 nedan kan vi dock se att alla länder som nämns, förutom Nya 
Zeeland vanligast kan kopplas till kategorin Kultur/nöje/sport. Storbritannien nämns också 
ofta i sammanhang rörande kategorin Historia. Nya Zeeland behandlas vanligast i 
sammanhang kopplade till kategorin Geografi/natur/vilda djur. Irland och Sydafrika nämns 
inte alls i boken. Även här, liksom i alla andra analyserade böcker synliggörs aldrig Sydafrika. 
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Tabell 12. Sammanhangen i vilka länderna i Good Stuff A behandlas, uttryckt i antal texter.     
 Kultur/nöje/sport Vardagsliv Geografi/natur/vilda 

djur 
Historia Övrigt 

Den inre kretsen 
Australien 3 1 2 - - 
Irland - - - - - 
Kanada 1 - - - - 
Nya Zeeland - 1 2 - - 
Storbritannien 6 - - 5 - 
Sydafrika - - - - - 
USA 6 - 1 1 - 
Den yttre kretsen 
- 
 

Övergripande resultat 

I detta avsnitt sammanställs resultaten för de enskilda läroböckerna från tidigare avsnitt. I 
tabell 13 nedan ser vi hur mycket av samtliga analyserade läroböcker som tydligt kopplas till 
ett visst land på något sätt av författarna, på olika sätt beroende på de olika läroböckerna. 
Sedan redovisas de totala resultaten om i vilka sammanhang de engelskspråkiga länderna 
nämns i, i tabell 14. 

Tabell 13 visar att Storbritannien tydligt kopplas till flest antalet sidor (211), nästan fler än 
vad som kopplas till alla andra länder sammanlagt (212), endast en sida skiljer. Om en ser till 
antalet texter kopplas dock 4 sidor fler till Storbritannien än vad som sammanlagt kopplas till 
alla de övriga länderna. Efter Storbritannien, i den inre kretsen tilldelas USA mest utrymme 
och därefter kommer Australien, Nya Zeeland, Kanada och, på delad sista plats, utan något 
tydligt tilldelat utrymme alls kommer Irland och Sydafrika. De länder från den yttre kretsen 
som ges utrymme i böckerna är Indien och Sri Lanka med lika mycket (lite) utrymme var. 
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Tabell 13. De engelskspråkiga ländernas utrymme i samtliga läroböcker uppdelade på den 
inre och yttre kretsen.  
 Sidor (Totalt 

530) 
Texter (totalt 
328) 

Sidor i procent 
(%) 

Texter i procent 
(%) 

Den inre kretsen  
Australien 67 45 12.6 13.7 
Irland - - - - 
Kanada 9 5 2.6 1.5 
Nya Zeeland 11 6 3.2 1.8 
Storbritannien 211 166 39.8 50.6 
Sydafrika - - - - 
USA 119 103 22.6 31.4 
Den yttre kretsen  
Indien 2 1 0.4 0.3 
Sri Lanka 2 1 0.4 0.3 

 

När det gäller i vilka sammanhang de olika länderna från den inre och yttre kretsen nämns 
sammanlagt i alla analyserade läroböcker kan vi se resultatet i tabell 14 nedan. Om vi börjar 
med Australien så kan vi se att landet oftast nämns i sammanhang som är knutna till kategorin 
Kultur/nöje/sport och Geografi/natur/vilda djur. Australien behandlas mer sällan i 
sammanhangen inom kategorierna Vardagsliv och Historia. Irland nämns endast en gång i 
böckerna och då kort i ett sammanhang inom kategorin Vardagsliv. Kanada nämns vanligen 
inom sammanhang som tillhör kategorin Kultur/nöje/sport. Både Storbritannien och USA kan 
knytas till alla kategorier men nämns vanligast i vardagliga sammanhang. Sydafrika nämns 
överhuvudtaget inte i läroböckerna i något sammanhang. Länderna/områdena från den yttre 
kretsen nämns endast i sammanhang som kan kategoriseras inom Kultur/nöje/sport. I alla 
kategorier förutom en är Storbritannien det land som vanligen nämns, i kategorin 
Geografi/natur/vilda djur är det dock Australien som nämns flest gånger, trots att det totala 
antalet texter som Australien nämns i är färre än det totala antalet för både Storbritannien och 
USA. 

Det vi även kan se som är övergripande i alla analyserade läroböcker utifrån tabell 14 nedan 
är att det land som överhuvudtaget nämns i absolut flest texter är Storbritannien medan andra 
länder i den inre eller yttre kretsen nämns mycket mer sällan eller inte alls. Även USA och 
Australien syns ganska många gånger medan Irland, Kanada och Nya Zeeland endast ges 
mycket lite utrymme i böckerna. Sydafrika däremot nämns inte alls i någon av böckerna trots 
att landet enligt Svartvik (2005, s.6) finns med i den inre kretsen. Istället nämns dock en del 
länder från den yttre och till och med den växande kretsen i böckerna. 
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Tabell 14. De sammanhang länderna behandlas i samtliga läroböcker, uttryckt i antal texter. 
 Kultur/nöje

/sport  
Vardagsliv Geografi/natur/

vilda djur 
Historia Övrigt Totalt 

antal 
texter 

Den inre kretsen  
Australien 31 15 26 8 - 80 
Irland - 1 - - - 1 
Kanada 4 - 1 - - 5 
Nya Zeeland 2 2 4 - - 8 
Storbritannien 68 107 22 16 10 223 
Sydafrika - - - - - - 
USA 41 45 16 6 8 116 
Den yttre kretsen 
Indien 2 - - - - 2 
Sri Lanka 1 - - - - 1 
 

Vilka av de länder som nämns i läromedlen synliggörs som engelskspråkiga? Genom att det 
främst är Storbritannien, USA och Australien som tilldelas egna kapitel och utrymme i 
böckerna kan dessa länder tolkas som engelskspråkiga, detta nämns dock bara explicit någon 
gång i böckerna, till exempel gällande Australien (Spotlight 6, s.12) och Storbritannien (Good 
Stuff 4, s.7). Annars är det mest uttryckt implicit i vilka länder som engelska talas. Exempel 
på detta kan vara att personer som tilldelats en viss nationalitet talar engelska, bland annat i 
dialogtexter (T ex. Good Stuff A, s.70-71). De länder från Den inre kretsen som varken 
explicit eller implicit kan kopplas till det engelska språket är Irland, Nya Zeeland, Kanada och 
Sydafrika. 

Sammanfattningsvis kan vi se utifrån analysen att Storbritannien ges överlägset mest utrymme 
i läroböckerna medan USA och Australien även tilldelas en hel del utrymme, dock inte lika 
mycket som Storbritannien även om de läggs ihop. De övriga länder från den inre kretsen som 
synliggörs, dock betydligt mindre är Nya Zeeland, Kanada och Irland. Sydafrika nämns 
däremot aldrig i någon av läroböckerna och osynliggörs därför helt, trots att landet tillhör den 
inre kretsen. Några länder, Indien och Sri lanka från den yttre kretsen och flera länder ur den 
växande kretsen synliggörs dock i de analyserade böckerna.  

När det gäller kategorierna är Storbritannien det land som vanligtvis nämns i sammanhang 
inom alla kategorier förutom Geografi/natur/vilda djur vilket oftast kopplas till Australien. 
Både Australien och Kanada nämns oftast i sammanhang kopplade till kategorin 
Kultur/nöje/sport. Inom vardagliga sammanhang är det Storbritannien och USA som oftast 
nämns. De länder/områden ur den yttre kretsen som nämns synliggörs endast inom kategorin 
Kultur/nöje/sport. Utifrån vår analys kan vi se att det, eftersom de synliggörs i sammanhang 
inom alla kategorier, ges en mest varierad bild av länderna Storbritannien och USA. Då 
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Australien oftast synliggörs inom kategorierna Kultur/nöje/sport och Geografi/natur/vilda 
djur kan landet lätt förknippas mest med områden inom dessa kategorier, alltså ges en mindre 
nyanserad bild av landet. Detta kan även gälla Kanada, Nya Zeeland och Irland som också 
endast nämns inom vissa sammanhang. Kanada kan även lättast förknippas med kategorin 
Kultur/nöje/sport då landet oftast nämns inom sådana sammanhang. De länder som antingen 
explicit eller implicit synliggörs som engelskspråkiga är Storbritannien, USA och Australien. 
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Diskussion 

Analysen visar att det nämns en hel del olika länder, nationaliteter, folkslag och områden i 
läroböckerna. De länder som nämns kommer från alla de tre kretsarna (Svartvik, 2005, s.4ff), 
dock är de länderna som enligt Svartvik (ibid., s.8, se även bilaga 3) ingår i den yttre kretsen 
ovanligast. Men vi kan även se att en del länder som enligt Svartvik (ibid., s.5-7) ingår i den 
inre kretsen knappt eller inte alls synliggörs i läroböckerna, dessa är Irland och Sydafrika. Det 
är särskilt underligt att Sydafrika inte inkluderas i de två första böckerna i Good Stuff-serien 
eftersom en av bokens författare kommer därifrån. Även Kanada och Nya Zeeland nämns 
mycket mer sällan och ges betydligt mindre utrymme än Storbritannien, USA och Australien. 
Överlägset störst utrymme tilldelas Storbritannien. Detta kan bero på att engelska 
ursprungligen kommer från Storbritannien och sedan spreds till andra delar av världen i och 
med det Brittiska imperiets utbredning (ibid., s.2). En annan orsak skulle kunna vara att 
Storbritannien ligger närmast Sverige, geografiskt, kulturellt och politiskt. Att USA är det 
land som tilldelas näst mest utrymme i böckerna skulle kunna bero på USAs ställning som en 
stormakt i dagens samhälle (ibid., s.9). Varför Australien tilldelas så pass mycket utrymme i 
läroböckerna gentemot till exempel Kanada har vi dock inte funnit någon tydlig förklaring till. 
Storbritannien, USA och Australien är de länder som tilldelas absolut mest utrymme i 
böckerna och det är även dessa som tydligast framställs som engelskspråkiga, antingen 
explicit eller implicit.  

Detta skulle kunna kopplas till den västerländska kulturens hegemoni (Tesfahuney, 1999, 
Carlucci, 2013, s.130), men detta förklarar ändå inte varför de övriga västerländska länderna 
inom den inre kretsen (Svartvik, 2005, s.5-7) inte synliggörs som engelskspråkiga i de 
analyserade läroböckerna. I de läroböcker som varit föremål för vår analys går det implicit att 
utläsa att det finns en rådande hegemoni i läroböckerna där vissa länder anses viktiga att 
inkludera och andra länder anses oviktiga att nämna i sammanhanget engelskundervisning.  

I och med att Storbritannien tilldelas avsevärt mycket mer utrymme i läroböckerna än de 
andra länderna och att USA och Australien ges mycket utrymme i läroböckerna, bekräftas det 
Tesfahuney (1999) hävdar att utbildningen har en viktig roll i reproducerandet av västerländsk 
hegemoni. Att Sydafrika som enligt Svartvik (2005, s.6) kategoriseras in i den inre kretsen 
och därför är ett av de länderna som är normgivande för engelska språket (Kachru, 1996), 
överhuvudtaget inte synliggörs i läroböckerna kan kopplas till Yuens (2011) studie som visar 
att Afrika generellt sett osynliggörs även i de engelskläroböcker från Hong Kong som hen har 
analyserat. Även Racic och Zdrnja (2010) har i sitt arbete konstaterat ett eurocentriskt 
perspektiv i läroböckerna de analyserat där kulturella, samhälleliga och vardagliga aspekter 
som rör de länder som står utanför det västerländska antingen helt uteblir eller inte framträder 
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nyanserat i läroböckerna. Vad som kan konstateras är att så är fallet även i de läroböcker vi 
analyserat när det gäller Sydafrika och andra engelskspråkiga länder utanför den 
västerländska sfären. Indien och Sri Lanka nämns enstaka gånger i läroböckerna men långt 
ifrån på ett nyanserat sätt eftersom mycket information om länderna uteblir. Dessa två länder 
är dessutom de enda från den yttre kretsen (Svartvik, 2005, s.7-9) som nämns i böckerna.  

Skolverkets (2006b) rapport gällande representation av minoriteter i svenska läromedel för 
samhällsorienterade ämnen visade att den samlade bilden av minoriteterna är missvisande 
eller helt utebliven i läromedlen och att det implicit förmedlar för läsaren att de är oviktiga i 
sammanhanget. Vår studie synliggör även att det i de läroböcker vi har analyserat finns en 
missvisande och onyanserad bild av vilka länder som är engelskspråkiga. Många länder som 
enligt Svartvik (2005, s.7-10) är engelskspråkiga nämns inte alls i läroböckerna vilket då 
implicerar att de länder som uteblir inte är viktiga att nämna i samband med 
engelskundervisning. I och med att många av de engelskspråkiga länderna utesluts och att en 
ofullständig bild ges av de inkluderade länderna i läroböcker blir undervisningen lätt 
monokulturell och eleverna ges inte möjlighet att utveckla en interkulturell förståelse. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilka engelskspråkiga länder som 
synliggörs, samt hur dessa framställs i läroböcker för engelskämnet i årskurserna 4-6. Vi har 
analyserat sex olika engelskläroböcker för årskurs 4-6 från två olika läroboksserier för att 
undersöka vilka engelskspråkiga länder som synliggörs och inkluderas i begreppet ”delar av 
världen där engelska används” från Lgr11, samt att undersöka om en mångsidig och 
nyanserad bild ges av de engelskspråkiga länderna i böckerna.  

Utifrån analysen kan det konstateras att det är Storbritannien, USA och Australien som ges 
mest utrymme och synliggörs som engelskspråkiga i de analyserade läroböckerna. De andra 
engelskspråkiga länderna ges betydligt mindre utrymme medan Sydafrika inte nämns 
överhuvudtaget. Det skulle kunna vara så att Storbritannien, USA och Australien synliggörs 
som engelskspråkiga eftersom de är de länder som enligt vår erfarenhet vanligast kopplas till 
det engelska språket i Sverige. Att Storbritannien och USA ges så stort utrymme i böckerna 
beror antagligen på deras historiska och nutida betydelse för det engelska språkets spridning. 
Varför Australien tilldelas så pass mycket utrymme i läroböckerna gentemot till exempel 
Kanada där det finns fler som har engelska som förstaspråk och Irland där större andel av 
befolkningen har engelska som förstaspråk, är inget som vi har kunnat klargöra genom vårt 
arbete, detta skulle dock vara ett intressant område för vidare studier. Kanske kan det bero på 
att Kanada, Nya Zeeland och Irland befinner sig så nära USA, Australien respektive 
Storbritannien att dessa ses som delar av sina respektive grannland samt att det finns en viss 
hegemoni mellan dessa. Medan Australien ligger långt från både Storbritannien och USA och 
därför kan ses som något annorlunda och exotiskt som kan ställas i kontrast till dessa.  

Så varför nämns Sydafrika överhuvudtaget inte i läroböckerna? En möjlig orsak till detta kan 
vara att endast nio procent av befolkningen har engelska som förstaspråk samt att Afrikaans är 
ett mer dominerande germanskt språk i landet. En annan orsak skulle kunna vara att Afrikas 
enskilda länder ofta osynliggörs i läroböcker. USA och Storbritannien är de länder som 
vanligast synliggörs inom vardagliga sammanhang, en orsak till det skulle kunna vara att de 
ses som det normala och vardagliga medan andra länder såsom till exempel Australien ses 
som exotiska och ofta kopplas samman med natur och kultur.  

Eftersom läromedel ges en betydande roll i engelskundervisningen har läroböckerna stort 
inflytande på undervisningen och troligen även stor betydelse för vilka engelskspråkiga länder 
som inkluderas i undervisningen. Då läromedelsgranskningen till stor del är lärarnas ansvar är 
det därför viktigt att lärare har ett kritiskt förhållningssätt till vilka engelskspråkiga länder 
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som inkluderas i de engelskaläroböcker de använder för att kunna ge eleverna en mångsidig 
och rättvis bild av vilka delar av världen engelska används i. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Länder som idag har engelska som officiellt eller talat språk. 

 

Länder med engelska som 
enda eller ett av flera 
officiella språk de jure: 

Länder med engelska som 
Officiellt språk de 
facto/Nationalspråk eller där 
engelskan är ett av språken 
som talas i landet: 

 

• Antigua och Barbuda 
• Bahamas 
• Belize 
• Dominica 
• Eritrea 
• Filipinerna 
• Grenada 
• Irland 
• Kanada 
• Liberia 
• Malta 
• Mauritius 
• Mikronesien 
• Nya Zeeland 
• Papa nya Guinea 
• Rwanda 
• Saint Christopher och 

Nevis 
• Saint Lucia 
• Salomonöarna 
• Sierra Leone 
• Singapore 
• Sydsudan 
• Tanzania 
• Tonga 
• Trinidad och Tobago 
• Tuvalu 
• Vanuatu 
• Zambia 

• Argentina 
• Australien 
• Bahrain 
• Bangladesh 
• Barbados 
• Botswana 
• Brasilien 
• Brunei 
• Chile 
• Cooköarna 
• Costa rica 
• Cypern 
• Egypten 
• Etiopien 
• Fiji 
• Förenade 

Arabemiraten 
• Gambia 
• Ghana 
• Guyana 
• Indien 
• Indonesien 
• Island 
• Israel 
• Jamaica 
• Kambodja 
• Kamerun 
• Kenya 
• Kiribati 
• Kuwait 
• Laos 
• Lesotho 
• Libanon 
• Libyen 

• Madagaskar 
• Malaysia 
• Maldiverna 
• Monaco 
• Namibia 
• Nauru 
• Nigeria 
• Niue 
• Oman 
• Östtimor  
• Pakistan 
• Palau 
• Panama 
• Qatar 
• Saint Vincent och 

Grenadinerna 
• Samoa  
• Schweiz 
• Somalia 
• Storbritannien 
• Sudan 
• Surinam 
• Swaziland 
• Sydafrika 
• Sydkorea 
• Syrien 
• Thailand 
• Uganda 
• USA 
• Vietnam 
• Zimbabwe 
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Svenska FN-förbundet, 2015. http://www.globalis.se.  (hämtad 2015-12-11). 

Bilaga 2. Medlemmar i organisationen Samväldet. 

 

Medlemmar av Samväldet Gick med i organisationen 

Antigua och Barbuda  
Australien 
Bahamas 
Bangladesh 
Barbados 
Belize 
Botswana 
Brunei 
Kamerun 
Kanada 
Cypern 
Dominica 
Fiji 
Ghana 
Grenada 
Guyana 
Indien 
Jamaica 
Kenya 
Kiribati 
Lesotho 
Malawi 
Malaysia 
Maldiverna 
Malta 
Mauritius 
Moçambique 
Namibia 
Nauru 
Nya Zeeland 
Nigeria 
Pakistan 
Papua Nya Guinea 
Rwanda 
St Kitts och Nevis 
Saint Lucia 
St Vincent och Grenadinerna 
Samoa 
Seychellerna 

1981 
1931 
1973 
1972 
1966 
1981 
1966 
1984 
1995 
1931 
1961 
1978 
1970 (Nu suspenderad) 
1957 
1974 
1966 
1947 
1962 
1963 
1979 
1966 
1964 
1957 
1982 
1964 
1968 
1995 
1990 
1968 
1931 
1960 
1947 
1975 
2009 
1983 
1979 
1979 
1970 
1976 
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Sierra Leone 
Singapore  
Salomonöarna 
Sydafrika 
Sri Lanka 
Swaziland 
Tonga 
Trinidad och Tobago 
Tuvalu 
Uganda 
Storbritannien 
Tanzania 
Vanuatu 
Zambia 

1961 
1965 
1978 
1931 
1948 
1968 
1970 
1962 
1978 
1962 

 
1961 
1980 
1964 

Commonwealth	Network,	Commonwealth	Members.	http://www.commonwealthofnations.org/	
(hämtad	2015-12-11)	
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Bilaga 3. Den yttre kretsen enligt Svartvik. 

 
 
Svartvik, Jan (2005, s.8). Engelska öspråk, världsspråk, trendspråk. Stockholm: Pan 


