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Sammanfattning 

 
Språkundervisningen skall idag leda till kommunikativ kompetens och interkulturell 

förståelse. Tidigare forskning har visat att läroboken har en stark ställning och auktoritär roll i 

engelskundervisningen. Studier har visat att etnisk tillhörighet ofta framställs som traditionell 

och ensidig. Uppenbara rasistiska element har försvunnit men schablonmässiga 

framställningar finns fortfarande kvar i läroböckerna.  

 

I examensarbetet studeras hur kulturella inslag med betoning på etniska stereotyper och 

schablonmässiga föreställningar presenteras i två läroböcker i engelska framtagna för skolår 

nio i grundskolan. Forskningsfrågorna syftar till att visa hur respektive lärobok skildrar 

kulturella inslag samt om dessa innehåller etniska stereotyper. Vidare undersöks vilka attribut 

som tilldelas människor.  

 

Studiens teoretiska ram innefattar kultur som något föränderligt och relativt samt språk som 

en social verksamhet. Kultur blir således kärnan i skolans språkundervisning. Texter förstås 

som ett resultat av sociala omständigheter, vilka både kan bevara och förändra de 

omständigheter de uppstår i.  

 

Undersökningen är en form av textanalys som omfattar både text och bild. I analysen beaktas 

hur människor och platser framställs samt vilka attribut dessa tillskrivs. Analysen 

uppmärksammar även språkliga uttryckssätt samt vilka associationer dessa kan ge upphov till.  

 

Resultatet av studien visar att kultur i språkundervisning mestadels handlar om 

realiakunskaper vilka är av vikt men inte direkt leder till interkulturell förståelse. Beträffande 

läroböcker tyder studien på att de inrymmer en del stereotypiska bilder av andra kulturer. 

Lärobokstexterna är till stor del skrivna ur ett eurocentriskt perspektiv, dvs att det europeiska 

och västerländska uppfattas som norm.    
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Inledning 
Varje läsår står många lärare inför ett viktigt val – att välja läroböcker

1
. Jämfört med andra 

skolämnen är betydelsen av läroböcker i engelskämnet synnerligen stor (Skolverket, 2006a). 

En av anledningarna till detta menar Englund (1999) är att elever lär sig språk stegvis i en 

bestämd ordning och att läroböckerna är konstruerade efter detta system. Englund tar upp att 

undersökningar har visat att 98 % av engelsklärarna använder läroböcker. Dessa studier visar 

även att tre av fyra engelsklärare använder läroböcker varje lektion. Läroboken kan sålunda 

sägas vara basen för undervisningen. Skolverket uppger att inom ämnet engelska är den 

förlagsproducerade läroboken den vanligaste formen av läromedel. Lärare uppger att de i 

ganska stor utsträckning har möjlighet att aktivt påverka inköp av böcker. De viktigaste 

faktorerna som styr detta val är skolans ekonomi, lärares ämneskompetens och pedagogisk 

grundsyn samt elevers behov. Böckerna, menar Pettersson (1997), skall fungera som källa till 

beprövade och objektiva baskunskaper samt ge handledning och sammanhang till eleverna.  

Elever har idag så när som obegränsad tillgång till information t ex via internet, vilken många 

gånger är oprövad i jämförelse med läroböckernas. Följaktligen utgör då läroböcker en 

betydande funktion i undervisningen. Det är mestadels från läroböcker elever får sina 

kunskaper om ämnet meddelar Selander m fl (1990). Vidare anser Selander att läroböcker till 

skillnad från andra sorters litteratur innehåller fakta, varför deras innehåll, både text och bild, 

är relevanta att granska. Thavenius (1999) uppger att läroboken presenterar bilder av 

verkligheten, inte verkligheten i sig eftersom verklighetsuppfattning är något subjektivt och 

därmed kan variera mellan individer, grupper och samhällen etc. Thavenius uppfattning är 

inte någon självklarhet för alla, varken elever eller lärare. Den kunskap eleverna tillgodogör 

sig från böckerna kan därför forma deras syn på omvärlden vilket gör det intressant att 

undersöka vad läroboksförfattare valt att inkludera i böckerna. När texter i en bok anses 

innehålla fakta accepteras dessa fakta kanske utan vidare eftertanke. I synnerhet om den fakta 

som presenteras är i enlighet med de rådande normer och värderingar samhället besitter. 

Selander skriver att Statens institut för läromedel
2
 (SIL) menade att ett av flera krav som 

kunde ställas på läromedel var att inte förstärka redan existerande stereotyper. SIL framhåller 

att läroböcker istället bör gå djupare in i samhälleliga företeelser så att eleverna kan förstå 

varför deras omvärld ser ut som den gör. I och med att läromedelsmarknaden avreglerades 

1991 upphörde också den statliga läromedelsgranskningen vilket innebär att läromedel 

utgivna efter 1991 inte automatiskt granskats och att utbudet av böcker har blivit tämligen 

oöverskådligt (Eilard, 2008).   

 

I den senaste Läroplanen för Grundskolan, Lpo94, betonas vikten av ”människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket, 2006b, s. 3). Vidare 

anger läroplanen att ”skolan skall främja förståelse för andra människor” (s. 3) samt att ”ingen 

skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 

behandling” (s. 3). Läroplan och kursplan kan indirekt genom sina mål styra lärare i val av 

läroböcker, men det finns ingen statlig reglering eller kontroll av vilka läroböcker som skall 

användas i olika ämnen (Skolverket, 2006a). Följaktligen krävs att lärare har kunskap om hur 

eventuella diskriminerande eller kränkande innehåll kan se ut så att de kan identifiera och 

därmed undvika att förstärka dem och istället göra eleverna medvetna om problematiken. 

Eftersom det idag, hösten 2008, inte finns ett fastställt ämnesinnehåll måste lärare inte bara ta 

                                                 
1
 Anledningen till att vi väljer termen läroböcker framför den vidare termen läromedel förklaras under rubriken 

”Avgränsning”. 
2
 SIL avreglerades i början av 1990-talet. Fortsättningsvis benämns denna referens som ”SIL”. 



2 

 

ställning till vilka läroböcker som skall nyttjas, utan också till vilka avsnitt i läroböckerna som 

skall användas eftersom stoffet i läroböckerna ofta är mer omfattande än kursen. 

 

Orättvisor och stereotyper i läroböcker kan vara svåra att upptäcka. Detta kan ha sin grund i 

att det som inkluderas i böckerna brukar vara i enlighet med rådande samhällssyn och därmed 

förgivet taget. Enligt Thavenius (1999) kan skolan genom en alltför entydig undervisning, t ex 

genom att acceptera och inte kritiskt granska läroböcker, ge kunskapen ett speciellt och fast 

utseende. Skolan formar kunskapen och skapar en bild av verkligheten samtidigt som den 

konstruerar och bevarar en bestämd social ordning. Tornberg (2005) är inne på samma linje 

och menar att undervisning förbereder elever för framtiden och att denna undervisning alltid 

har sin grund i en viss människosyn och/eller samhällssyn. Tornberg anser att ”värderingar 

spelar en avgörande roll för hur undervisningen ser ut och vilka kunskaper eleverna får” (s. 

54). Huruvida lärande, som oftast förstås som gott och eftertraktat, alltid är positivt 

problematiseras av Säljö (2000). ”Fel” undervisning kan mycket väl rendera i fördomar mot 

andra människor istället för förståelse. Ajagán-Lester (2000) anser att studier om hur 

läroböcker konstruerar föreställningar om andra folk och kulturer är viktiga då det svenska 

samhället numera bebos av folk från många olika delar av världen. Klassrummen är numera 

mångkulturella – de andra
3
 är inte längre långt borta utan människor mitt ibland oss. Med 

hänsyn till detta blir vår tolkning att det är av vikt att de läroböcker, och inte enbart 

läroböcker i engelska, som används i skolan förmedlar en så rättvis, nyanserad och 

stereotypfri bild som möjligt av de kulturer som behandlas. Som blivande språklärare i 

engelska finner vi det fruktbart att tolka hur läroböcker i engelska framställer och behandlar 

kultur. 

 

Disposition 
Vad läroböcker med sina texter och bilder kan innebära försöker vi att förklara nedan. 

Därefter presenteras i korthet några studier som gjorts inom ämnet och närliggande områden. 

Detta görs tillsammans med vår litteratursökning och vårt teoretiska perspektiv. Vi gör sedan 

ett försök att klargöra kulturbegreppet samt några vanliga definitioner av kultur. Efter detta 

följer syfte, avgränsning, metod och forskningsfrågor tillsammans med studiens analys och 

avslutande diskussionsavsnitt.   

 

Läroböckers funktion och betydelse i undervisningen 
Historiskt kan den europeiska läroboken härledas till 1500-talet då den muntliga traditionen 

övergick till skriftlig. Utvecklingen skedde i två perioder uppger Selander (1988). Den första 

ägde rum under 1500-1600-talen då trycktekniken utvecklades och skolundervisningen i viss 

mån stabiliserades. Europas texttradition är relativt ung i jämförelse med t ex Kina som 

införde ett liknande system redan på 200-talet f Vt. Peter Ramus eller Pierre de la Ramée 

(1515-1572), uppges ha främjat detta nya sätt att organisera lärande och undervisning. 

Metoden handlade om att forma tänkandet. Memorerandet av fastlagda, textbundna 

kunskapsenheter blev därmed dominerande. Idéerna i sig kan spåras till bl a Aristoteles, 

Porfyrios, Boethius och även till medeltida filosofer. Ramus idéer togs sedan vid av 

exempelvis Calvin och Commenius. Den andra perioden inträffade under 1800-1900-talen när 

boken blev det elementära verktyget i undervisningen. Selander menar att vår moderna 

lärobok är ett resultat av 1800-talets massutbildning vars fundamentala mönster kan spåras 

tillbaka till 1500-1600-talen.  

                                                 
3
 De andra syftar här på människor med annat etniskt ursprung än svenskt. 
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Att kunskapsinhämtning sker genom textläsning anses till stor del numera vara en 

självklarhet. Selander (1988) framhäver att läroboken är ett verktyg för att ”socialt ordna 

undervisningen” (s. 17) samt att den är en social anordning som organiserar elevers 

omvärldstänkande. Läroboken bör fungera som ett instrument som lärare använder för att 

presentera ett ämne. Syftet med läroboken är att förmedla fundamentala kunskaper till nästa 

generation. Den kunskapen skall i möjligaste mån vara objektiv. Värderingar skall inte 

genomsyra böckerna utan uppvisa neutralitet vilket är angeläget eftersom texterna däri är 

slutna, dvs oftast används inga andra texter eller dylikt för att fördjupa eller nyansera ämnet 

(a. a.). Här kan ett problem uppstå. Samtidigt som böckerna skall vara relevanta, 

kunskapsfyllda och sakliga skall de vara intressanta, medryckande och färgstarka för att fånga 

elevers uppmärksamhet. De förstnämnda egenskaperna kan få en bok att framstå som torr 

eller tråkig medan de sistnämnda kan resultera i att boken förefaller subjektiv och därmed i 

värsta fall kränkande för vissa elever (a. a.).  

 

Efter Selanders m fl (1990) granskning av läroböcker konstaterades det att dessa påverkar 

läsaren och det är därför viktigt att läroböcker uppfyller vissa krav. Ett av kraven är att 

läroboken inte förstärker stereotyper om det som är främmande och annorlunda för olika 

individer. Läroböcker bör inte heller problematisera det mångkulturella samhället, utan istället 

försöka åskådliggöra orsaker till att samhället ser ut som det gör. Den granskning som 

utfördes konstaterar att de undersökta läroböckerna inte var rent rasistiska. Böckerna 

behandlar dock andra nationer och kulturer utifrån svenska mått som leder till en indelning i 

vi och dem. Då en schablonmässig bild av världen presenteras för elever blir det svårare för 

dem att förstå världen utifrån ett interkulturellt perspektiv (a. a.). Selander m fl poängterar att 

läroböcker skall ha ett interkulturellt synsätt. Läroböckerna skall uppmuntra eleverna till att 

respektera andra grupper inom Sverige och internationellt. Läroboken kan med sitt innehåll 

förändra elevers synsätt.  

 

Englund (1999) tar upp vad hon kallar läroböckers tre huvudfunktioner som påminner om 

Selanders (1988). Läroboken ansvarar för kursens innehåll, definierar till synes kursmålen för 

respektive skolämne samt disciplinerar eleverna, dvs håller dem sysselsatta med det de 

fordras utföra och förebygger oreda. Dock betonar Englund vikten av lärarens roll i relation 

till boken. Det är läraren som väljer material och utformar undervisningen vilket i hög grad 

påverkar kursen. Lärobokens funktion kan således skilja sig bland olika lärare. Boken är 

också relativt enkel för eleverna att hålla reda på jämfört med en mängd olika material. Enligt 

Selander m fl (1990) har läroboken en säregen plats då det ofta är den som studeras intensivt 

inför prov och förhör. Eleverna kan läsa texter ur den utan lärares närvaro vilket gör att 

eleverna får en egen förbindelse till texten och tolkar den därefter. Texterna i själva läroboken 

blir då mer central än medföljande lärarhandledningar eftersom lärare inte alltid använder 

handledningarna på det sätt som läroboksförfattarna tänkt sig.  

 

Läroböckerna skall även vara designade så att eleverna genom att använda dessa uppnår de 

specificerade kursmålen (Selander, 1988; m fl, 1990). Enligt Harmer (2007) råder det delade 

meningar om vilken roll läroböckerna egentligen har. Läroböcker kan fungera som en slags 

försäkring för läraren. Materialet i böckerna förutsätts kunna användas utan större eftertanke 

eftersom läroböcker i sig förmodas vara korrekta och lämpliga för ändamålet. Det antas 

således lärare kan använda böckerna när som helst, utan vidare granskning eller planering (se 

även Englund, 1999; samt några svenska engelsklärares liknande resonemang i Skolverket, 

2006a). Nackdelar som presenteras av Harmer är bl a val av ämnen som görs av 

läroboksförfattare. Ibland är dessa enligt honom ”kulturellt olämpliga” (s. 182, vår övers). En 

del av lärares undervisningsplanering är val av lärobok. Vilken roll boken får påverkas också 
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av hur läraren väljer att arbeta med den. Kursen formas genom en kombination av lärarens 

arbetssätt, boken och eleverna. En viktig funktion som boken faktiskt står för är levererandet 

av stoff. Angeläget att poängtera är dock att lärobokens innehåll inte är detsamma som 

skolans innehåll (Lärobok om läroböcker, 1991).  

 

Läroböcker har en betydande roll påstår Ajagán-Lester (2000). Läroböcker och samhället är 

fast förankrade i varandra då den ena formar den andre och vice versa. Läroböcker är 

följaktligen inte något skiljt från det samhälle de befinner sig i. Han kallar relationen mellan 

lärobok och samhälle för en dialektisk rörelse mellan det allmänna och det sociala. Det 

allmänna är här ideologier och sociala koder och det specifika, en enskild människas tolkning 

av dessa normer (i detta fall läroboksförfattarens). Ajagán-Lester varnar för betraktandet av 

läroböcker utan denna relation i åtanke. Om inte detta samband uppmärksammas kan vissa 

läroböckers diskuterbara innehåll uppfattas som läroboksförfattarnas enskilda åsikter. Den 

selektiva roll som läroböcker har blir begriplig om böckerna följer respektive kulturs norm. 

Information som inte går hand i hand med rådande kulturella normer kan undvikas och andra 

kan förstärkas. Vidare hävdar Ajagán-Lester att läroböcker i sig kan skapa traditioner hos 

människor. Då alla texter är i dialog med varandra inspireras de nyare läroböckerna av de 

äldre. Att synen på den andre förändras så pass långsamt som den gör visar hur dessa 

tendenser i hög grad förankrat sig i samhället.  

 

Läroböcker i språk är gjorda för just språkundervisning men innefattar också ett kulturellt 

budskap, hävdar Gray (2002). Gray klargör vidare att det är många intressenter inblandade i 

utformningen av en lärobok. Boken har ett pedagogiskt syfte som ibland krockar med 

kommersiella, politiska och etiska intressen. Enligt Hellspong och Ledin (1997) är det 

pedagogiska syftet att på ett för så många som möjligt begripligt sätt sammanställa objektiva 

fakta om världen. Detta skall förenas med det kommersiella syftet vilket innebär att boken 

skall rendera en viss vinst för alla inblandade i tillverkning och utgivning. Läroboken 

förevisar den världsbild som läroboksproducenterna önskar visa. I den världsbilden inkluderas 

vissa aspekter medan andra exkluderas påstår Gray. Då läroboken inte skall verka stötande 

finns i exempelvis brittiska läroböcker vissa ämnen som undviks. Dessa ämnen förkortas 

PARSNIP (politics, alcohol, religion, sex, narcotics, isms, och pork) (Gray, s. 159). Natur och 

Kultur hävdar att de inte undviker några ämnen i de läroböcker de utger. Förlaget vill visa 

världen som den ser ut samt förklara varför den ser ut som den gör. Eftersom en bok alltid har 

ett begränsat utrymme tvingas förlagen ständigt till att göra ett urval av ämnen. Läroböcker 

utformas också för att motsvara krav från kursplanerna och målgrupperna, vilket i detta fall är 

elever och lärare (Öljemark, 2008). 

 

Enligt Selander m fl (1990) behandlar läroböcker det mångkulturella samhället alltför ytligt. 

Det kan ske välvilligt men ger inte elever de kunskaper som behövs för att de skall förstå sin 

omvärld. Selander önskar att läroböcker istället bör ge en djupare inblick i konfliktorsaker 

samt ta upp olika synsätt, trots att dessa går emot den rådande demokrati vi lever i.  

  

Ett alternativ till läroböcker presenteras av Harmer (2007) vilket han kallar ”DIY” (Do It 

Yourself) som enligt oss innebär ”Gör det själv-metoden” (vår övers). Metoden kräver att 

läraren har tillgång till ett stort urval av material, exempelvis läroböcker, videofilmer, 

skönlitteratur, tidningar, encyklopedier, Internet etc. Läraren skall sedan utifrån materialet 

tillverka det egna materialet till sin undervisning. Denna metod förutsätter att läraren känner 

till och förstår hur han eller hon skall välja material att utgå ifrån eftersom valet i 

förlängningen kan påverka huruvida målen i kursplanen uppfylls eller ej. Metoden kräver 

också enastående goda ämneskunskaper. Ett dåligt val av grundmaterial kan leda till att 
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eleverna inte uppnår sina kursmål. Det föreligger även en risk för att kursen och materialet 

blir osammanhängande om grundmaterialet är olämpligt eller undermåligt. Metoden tar 

givetvis även en hel del tid i anspråk (a. a.). Om denna kunskap och tid finns kan emellertid 

metoden enligt Harmer leda till ett exceptionellt bra material för eleverna. Dock väljer de allra 

flesta lärare idag, dvs vid tillblivelsen av Harmers bok, att använda läroböcker. Detta beror 

inte enbart på att tiden och resurserna inte räcker till utan även på att läroböcker hjälper till att 

ge struktur och riktning till lektionerna och undervisningen. Englund (1999) meddelar att 

lärare som arbetat utan lärobok upplevde detta som oerhört påfrestande och otryggt.  

 

Lärobokstextens och bildens betydelse 
Enligt Säljö (2000) kan texter bidra till att förändra människors omvärldsuppfattning. Säljö 

skriver att barn i vår kultur tidigt socialiseras in i vad han kallar ”textbaserade verkligheter” 

(s. 196), dvs beskrivningar av verkligheten. Texter är inte beroende av tid och rum eller 

skaparens närvaro utan är beständiga och kommunicerar enkelriktat, vilket skiljer dem från 

talad kommunikation där förmedlare och mottagare kan resonera, förklara och upprätthålla 

förståelse sinsemellan. I samtalet kan mottagaren fråga om något är oklart medan den skrivna 

texten är definitiv och lämnar läsaren ensam med sina tolkningar, dvs  kommunikationen 

riktas åt ett håll. Texten måste därför formuleras så att innebörden framgår klart och tydligt, 

ibland med en bild som förtydligar eller kompletterar budskapet.  

 

Läsaren kan genom texten ta del av redogörelser och skildringar om och från olika delar av 

världen och på detta sätt vidga sitt perspektiv. Beroende på vad texten förmedlar (och på 

vilket sätt) kan detta ske på gott och ont. Texten kan generera både förståelse och fördomar, 

beroende på vad den förmedlar och hur den är uppbyggd, samt i vilket syfte och av vem. 

Innehållet i läroböcker och andra texter antas ofta vara skrivet av belästa och kunniga män 

och kvinnor och uppfattas då som tillförlitligt och sant och får därmed också hög status 

(Säljö). Säljö betonar dessutom att läsaren har olika förväntningar beroende på textens genre. 

En instruktionsbok förväntas t ex ge tillförlitlig information medan en skönlitterär bok inte 

förväntas göra detsamma. Vi uppfattar, liksom Säljö, att många anser att läromedel förmedlar 

eller bör förmedla sådant som kan hållas för sant. Enligt Säljö tolkar elever inte prosastycken 

på samma sätt som de tolkar poesi. Ett prosastycke generar avsevärt mer konstaterande och 

raka svar angående textens mening än vad en dikt gör, vilket stödjer vårt påstående att 

läroböcker anses ha ett trovärdigt innehåll. 

 

Det dialogiska perspektivet i synen på en text tas upp av Ajagán-Lester (2000). Han anser att 

alla texter är i dialog med varandra, genom s k intertextualitet. En text kan då tolkas som en 

slags reaktion på en annan text. Detta inkluderar alla slags texter, även pedagogiska texter, 

vilket utreds härnäst. Innebörden blir då att en text inte kan tolkas enskilt utan måste förstås i 

ett större sammanhang av texter. 

 

Den pedagogiska texten 

Med pedagogisk text avses enligt Selander (1988) texter i läroböcker, övningsböcker, 

läseböcker, filmer eller ljudband som elever kommer i kontakt med. Tidningsartiklar eller 

annat autentiskt material som kan förekomma i undervisningen anses således inte vara 

pedagogiska även om de används i en pedagogisk kontext. En väsentlig skillnad mellan en 

traditionell text och en pedagogisk text är att den senare skall rekonstruera eller återge redan 

existerande kunskap. Ett samhälle består av många kunskapsområden och nivåer som skall 

ordnas, förenklas och omvandlas till jämförelsevis rätt så enkla begrepp för att kunna 
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tillgodogöras av eleven. Detta kallas texttraduktion och innebär att en pedagogisk text förstås 

som ett resultat av urval och avgränsningar (a. a.). Selander framför detta som ”från kunskap 

till lärobokskunskap” (s. 19). Enligt Englund (1999) representerar texten i läroboken normen 

för kunskap, och således inte enbart kunskap. Karakteristika för pedagogiska texter enligt 

Selander är att de är informativa, förklarande och beskrivande samt anpassade till läsarens 

nivå. Sammanhang mellan olika företeelser ter sig logiska och texterna är enhetliga, dvs de 

behandlar en sak i taget. Selander menar också att ”kunskap och moral är sammanvävt” (s. 

17) i lärobokstexter på ett sätt som är allmänt accepterat men svårt att upptäcka. Texterna är 

oftast ikuggade, vilket betyder att de är fria från ironi och vitsar som andra texter kan 

innehålla. Selander uttrycker att ”den pedagogiska texten har alltid en realreferens, den skall 

beskriva verkliga personer och händelser, tidpunkter och platser” (s. 35).  

 

Ett särskilt syfte föreligger alltid framställningen av pedagogiska texter (Selander m fl, 1990). 

Texterna representerar ämnet och bokens innehåll blir vad läroboksförfattaren anser att ämnet 

består av. Texten blir resultatet av den framställning och de urval som författarna gjort. Det 

blir dock inte författarens/författarnas egen bok, utan en bok som följer samtidens 

dominerande värderingar och läroplanens riktlinjer. 

  

Bilder i läroböcker 

Bilder i läroböcker är av stor betydelse eftersom de bilder som inkluderas många gånger blir 

normgivande för hela kulturer och nationaliteter. Generellt sett används bilder i allt större 

utsträckning idag, både i läroböcker och i samhället i övrigt. Selander (1988) uppger tre olika 

funktioner hos läroboksbilder vilka han kallar ”kunskapsbilder” och definierar som ”[bilder] 

där tonvikten ligger på ämnet och där funktionen är informativ” (s. 119). De kan (1) fungera 

som illustration till och stöd för texten, de (2) lättar upp texten och/eller de (3) fungerar som 

fristående informationsbärare i form av exempelvis kartor. Pettersson (1991) tar också upp 

bilders olika funktioner. Han nämner upplysningsbilder såsom skyltar, schematiska bilder 

som ger överblick, exempelvis kartor, och realistiska bilder bland annat foton och teckningar. 

Vidare tar Pettersson upp vikten av bildtexten vilken han menar är nödvändig för att eleven 

skall tolka bilden på det sätt som är tänkt. En bild utan bildtext uppges av Pettersson vara 

oduglig eftersom bilder är för mångtydiga för att de skall leda till att olika individer tolkar 

dem likadant. Bildtexten måste också vara relevant, förhållandevis kort samt förnuftsenlig.  

  

Bilder kan som tidigare nämnts tolkas på flera skilda sätt. I läroböcker som skall förmedla 

information av olika slag är det viktigt att text och bild förmedlar samma budskap för att 

minska risken för feltolkning (Pettersson, 1991). Beroende på sammanhanget med texten 

skapas en förförståelse för hur bilden skall tolkas. Pettersson hävdar att i en lärobok tolkas 

bilder ofta annorlunda jämfört med vad de skulle ha gjort i ett annat medium varför bildens 

budskap och eventuella tolkningar är viktiga. Vidare säger Pettersson att bilden, i jämförelse 

med texten, innehåller en oerhört större mängd information, samt att det kan vara svårt att 

tolka bilder från andra kulturer, sociala sammanhang och tidsperioder. Bilder, anser 

Pettersson, uppfattas snabbare och lättfattligare än text. De kan också liksom text påverka 

förhållningssätt och ge associationer. Exempelvis är det angeläget att beakta bildens 

denotation, dvs egentliga betydelse, samt om där finns konnotationer vilket är kulturellt 

medförda bibetydelser. 

 

Bilder i läroböcker går under kategorin ”kunskapsbilder” (Selander m fl, 1990, s. 25) vilket 

betyder att en sändare, i detta fall läromedelsproducenten, har för avsikt att förmedla kunskap 

till en mottagare, eleven. Granskningen som utfördes av Selander m fl åskådliggjorde dock att 
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bilder i läroböcker många gånger har fungerat enbart som utsmyckning utan att förmedla 

något direkt budskap. Selander m fl menar att bilder bör stärka känslan och komplettera 

texten. Bilder i läroböcker har ofta för vana förstärka stereotyper istället för att ge utökad 

kunskap om varför förhållandena är de gällande. Granskningen visade att i synnerhet att 

läroböckernas bilder är väldigt snedvridna. Ett exempel på detta är att personer med ljus hy 

mår bra och lever gott, medan personer med mörk hy har det svårt och är i behov av hjälp. 

Eilard (2008) observerar ett liknande resultat. Hon menar att dikotomierna svart/vit, bra/dålig 

etc återskapas i ett flertal läroböckers bilder. Bilderna ger enligt Eilard upphov till två olika 

uppfattningar, dels empati och medkänsla, dels västerländsk överlägsenhet. Eilard anser även 

att svartvita fotografier förstärker föreställningen om de andra som omoderna, fattiga och 

primitiva.     

 

Utifrån de fakta vi hitintills presenterat framgår betydelsen av läroböckers utformning. 

Lärobokstexter och dess bilder innehåller och förmedlar värderingar som påverkar läsaren. 

Dessa kan vara svåra att upptäcka eftersom de är sammanvävda med de fakta som läroboken 

presenterar. Med hänsyn till detta anser vi att det kan vara betydelsefullt för lärare att lyfta 

fram och diskutera läroböckers texter och bilder med elever.  

 

Tidigare forskning och litteratursökning 
Följande genomgång av forskning gör inga anspråk på att vara fullständig utan syftar till att 

ge en uppfattning om vad som tidigare forskats kring samt några viktiga resultat. Med tanke 

på engelskundervisningens internationella koppling redogör vi för svenska såväl som 

utländska studier. Här har vi strävat efter att presentera forskning om läroböcker såväl som 

forskning som undersöker relationen mellan kultur, språk och undervisning samt hur 

etniciteter har presenterats i läroböcker. Sökningar efter avhandlingar genomfördes i Higgins 

och Libris. Övrig litteratur påträffades i avhandlingars referenslistor. Artiklarna som 

konsulterats hittades i databaserna Academic Search Elite, Eric (via CSA), ISI Web of 

Science samt Wiley InterScience Journals. Sökord som användes var ”textbooks”, 

”schoolbooks”, ”stereotypes”, ”ethnicity”, ”ELT” (English Language Teaching), ”analysis”, 

”prejudices”, ”ethnic stereotypes”, “ethnic stereotypes in textbooks”, “ethnic stereotypes in 

textbooks and English Language Teaching”, ”läromedel”, ”stereotyper”, “etik” och “etniska 

stereotyper”. 

 

Selander har sedan mitten av 1980-talet arbetat med frågor angående pedagogiska texter, 

kommunikation och lärande. Han har bl a undersökt berättarstilar och innehåll i läroböcker 

(1988), förekomsten av rasism och främlingsfientlighet (1990) samt anpassning av 

läroboksinnehåll till modernare tider (1993). Juhlin Svensson (2000) har utvärderat hur lärare 

väljer och använder läromedel. Fokus ligger på lärares och skolbibliotekariers inställningar till 

undervisning och läromedel. Studien visar att boken fortfarande har en stark ställning i 

undervisningen. Den överges inte lättvindigt av lärare. Englund (1999, 2006) har kontrollerat 

hur läroböcker styr undervisningen samt lärares och elevers föreställningar kring det. 

Resultatet pekar på att läroboken har en stark auktoritär roll. Johnsen (1993) problematiserar 

konceptet lärobok och har undersökt forskning om läroböcker i ett flertal länder. Här har 

skandinaviska och brittiska läroböcker studerats samt hur dessa har utvecklats och hur de 

används. Lorentzens (2005) senaste bok redogör för hur läroböcker i historia och 

samhällskunskap samt några läseböcker har bidragit till formandet och skapandet av den 

norska självbilden. 
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Kramsch (2000) sätter relationen mellan kulturell kunskap, kommunikativ kompetens och 

språkinlärning i fokus. Kramsch gör gällande att om studier av främmande språk skall 

innebära interkulturell medvetenhet och självförverkligande måste det kulturella 

sammanhanget klargöras. Gagnestam (2003) har utfört en empirisk undersökning om hur 

elever, lärarstudenter och lärare uppfattar kultur i språkundervisningen. Resultatet visar att det 

finns stora skillnader i hur de tre grupperna uppfattar konceptet. Byram och Morgan (1994) 

beskriver och diskuterar praktiska konsekvenser som uppstår när målen med 

språkundervisning är interkulturell kommunikativ kompetens. Lundgren (2002) utforskar hur 

interkulturell förståelse kan utvecklas i engelskundervisningen i grundskolan. Hennes 

undersökning genomfördes inom tre olika områden; forskning, myndigheter och språklärare 

och visar på brist av tid och utbildning för interkulturell förståelse hos lärare. Undersökningen 

belyser också en slags maktkamp mellan myndigheter och forskare vad gäller ämnet. 

Tornberg (2000) har analyserat begreppen kommunikation och kultur i språkundervisningen 

och argumenterar för flerstämmighet inom språkundervisningen i ett demokratiskt klassrum. 

 

Ajagán-Lester (2000) utreder hur afrikaner representeras i svenska läroböcker och finner att 

fokus har skiftat från att utpeka olikheter till att framhäva likheter. Eilard (2008) har granskat 

hur genus, etnicitet och barndom har gestaltats och gestaltas i svenska läseböcker. Hon kom bl 

a fram till att uppenbara rasistiska element försvunnit, men att stereotypa bilder finns 

fortfarande kvar. Undersökningar har gjorts om hur etnisk tillhörighet framställs i svenska 

läroböcker i de fyra samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, historia, religion och 

geografi. Ylikiiskilä (2006) och Karlsson (2004) har studerat hur Finland och 

sverigefinländare respektive samer framställs i några läromedel. Resultaten visar att den bild 

som framkommer oftast är en traditionell och ensidig sådan. Ylikiiskilä går så långt som att 

säga att bilden av finländare, sverigefinländare och Finland är ”stereotyp, förstelnad och till 

och med olycklig och katastrofal” (s. 16). Härenstam (1993) har kartlagt hur islam förklaras i 

svenska skolböcker och drar slutsatsen att böckerna oftast inte innehåller direkta faktafel, men 

de fokuserar för mycket på det annorlunda och negativa. Utifrån vår läsning av ovan nämnda 

forskning och litteratur har vårt teoretiska perspektiv som presenteras nedan växt fram. 

 

Teoretiskt perspektiv 
Två antropologiskt intresserade forskare, Sapir och Whorf, formulerade utifrån sin forskning 

en hypotes angående förhållandet mellan språk och kultur, den så kallade Sapir/Whorf-

hypotesen. Sapir och Whorf menade att en individs språk kan vara avgörande för hur den 

individen uppfattar sin omvärld. De ord, fraser och lingvistiska strukturer språket innehåller 

begränsar individens möjlighet att uttrycka sig och uppfatta världen (Wardhaugh, 2006). Om t 

ex ett språk inte har något ord för färgen lila, kan den som talar detta språk inte heller uppfatta 

färgen lila. Dessa personer kanske istället benämner färgen som blåaktig eller en blandning av 

röd och blå. Detta kan då komplicera kommunikation mellan människor som talar olika språk 

och även minska förståelsen för andra människor.  Människor som talar olika språk kan då 

sägas leva i olika världar. Tornberg (2001) skriver ”de tänker olika eftersom språket 

bestämmer hur de överhuvudtaget kan tänka” (s. 183). Två opponenter till Sapir/Whorf-

hypotesen är Saussure och Chomsky vilka hävdar att ett språksystem, exempelvis engelska, 

alltid är skiljt från språkbruket, dvs hur människor uttrycker sig och använder sitt språk. 

Metoden kritisk textanalys växte fram under 1970-talet som en protest mot bl a Saussure och 

Chomsky. Kritiska textanalytiker insisterar att språk är ett socialt förankrat fenomen 

(Hellspong & Ledin, 1997; Wardhaugh, 2006). 
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Vårt teoretiska perspektiv är förenligt med det hos kritiska textanalytiker. Kramsch (2000) 

påstår att om språk uppfattas som en social verksamhet blir kultur själva kärnan i 

språkundervisningen, ett påstående med vilket vi instämmer. Utifrån detta perspektiv kan 

kulturell medvetenhet bedömas som både en nödvändighet för att utveckla språkfärdigheter 

och som ett resultat av det. Vi anser, liksom Hellspong och Ledin (1997), att texter är ett 

resultat av sociala omständigheter samt att de kan bidra till att både bevara och omvandla de 

omständigheter de uppstår i. Vi håller också för sant att det alltid finns en underliggande orsak 

till varför en text ser ut som den gör samt att alla texter har potential att skapa nya kunskaper 

och vetanden. 

  

Fortsättningsvis redogörs för några i examensarbetet centrala begrepp och föreställningar. 

Kulturbegreppet och dess olika tolkningar som exempelvis sociokultur, interkultur samt 

kulturbegreppet i språkundervisningen hör också samman med vårt teoretiska perspektiv. 

Resonemangen som förs om nämnda begrepp återkommer sedan i analysdelen. 

 

Kulturbegreppet 
I Svenska Akademiens Ordbok (1939, band 15) fastställs åtta olika definitioner av kultur på 

totalt arton sidor
4
. Inledningsvis tas kultur i biologisk mening upp, såsom odling inom 

jordbruk eller av bakterier. På 6:e till 8:e plats definieras kultur utifrån humanistiskt och 

samhällsvetenskapligt perspektiv. Ur humanistisk synvinkel handlar kultur om de s k 

konstarterna, litteratur, arkitektur, konst, musik etc. Det samhällsvetenskapliga perspektivet 

omfattar etnicitet, sociologi, antropologi mm. Följaktligen är kultur svårt att definiera med ett 

fåtal ord eftersom det kan ha olika innebörd för olika individer beroende på intresseområde 

och perspektiv. Förutom ovanstående definitioner skall vi försöka utreda begreppet och visa 

på några olika former av kultur samt definiera den syn på kultur vi ämnar använda oss av i 

examensarbetet.  

 

Begreppet kultur har sålunda olika innebörder beroende på vilket sammanhang begreppet 

används i. Enligt Gagnestam (2003) är bristen på en enkel definition av kultur inte ett 

problem. Hon uttrycker sig som följande ”vi måste acceptera att det används på många olika, 

ibland motstridiga sätt” (s. 13). Lundgren (2002) delar uppfattningen om kulturbegreppets 

mångtydighet. Däremot menar Lundgren att mångtydigheten kan försvåra undervisningen 

eftersom det blir svårare för lärare att reflektera över den. Vi tolkar det som att Lundgren har 

som åsikt att lärare har svårt att veta om de följt kursplanen beträffande kulturinslag i 

undervisningen eller inte. Lärares syn på vad kultur är kanske inte stämmer överens med 

kursplaneförfattarnas. Både Lundgren och Gagnestam poängterar vikten av att klargöra 

respektive persons definition av begreppet eftersom det underlättar kommunikationen mellan 

de olika parterna.  

 

Kultur kan delas in i två grupper, normativ och deskriptiv (Arnstberg, 1993). Med innebörden 

av estetiska uttrycksformer tas de etablerade konstarterna i åtanke. Denna form av kultur är 

central inom den normativa kulturen och kallas för högkultur eller finkultur. Det deskriptiva 

perspektivet innebär att fenomen analyseras och beskrivs snarare än bedöms och moraliseras 

över enligt Arnstberg. Kultur omvandlas då från fenomen till perspektiv och kan sägas vara 

en samling sedvänjor och värden som delas av ett antal individer. Högkulturen är en 

begränsad form av kultur. Den är inte tillgänglig för alla människor men lätt att urskilja då 

                                                 
4
 Vi är medvetna om att referensen är gammal. Vi har likväl valt att använda oss av den då vi anser att den gav 

den utförligaste informationen. 
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den finns utanför människors vardag och därmed blir något påtagligt. Högkultur menar 

Lundgren (2002) är ett värdeladdat begrepp som hon delar in i två grupper. Kultur med stort 

K syftar till elitkultur, kultur med litet k syftar till populärkultur. Kulturrelativism
5
 kan också 

relateras till dessa två grupper. Den relativistiska kultursynen är vanlig inom den 

antropologiska traditionen (Arnstberg, 1993). 

 

Enligt ovan kan kultur vara normativ eller deskriptiv men kultur kan också definieras som 

produkt eller process (Gagnestam, 2003). Lundgren (2002) liksom Tornberg (2000) 

ifrågasätter dock om det ens går att definiera kultur eftersom en definition gör begreppet till 

något statiskt. Då kultur förstås som produkt innebär det att kulturen blir påtaglig. Det kan 

röra sig om traditioner, seder och andra beteendemönster (Gagnestam, Lundgren). I 

skolsammanhang är formen kultur som produkt relativt vanlig. Det är också i forskandet av 

andra kulturer som detta synsätt används, t ex Sydamerikansk matlagning eller Julfirandet i 

Tyskland (Gagnestam). Företeelserna jämförs sedan med den egna kulturen så att eleverna 

kan identifiera sig med dem. Vår omedelbara reaktion på denna definition av kultur är att den 

inte är tillräcklig för att nå målen kring kultur i engelska. Genom att observera en nations 

beteendemönster vid vissa avseenden kan det hända att det tas för givet att alla medlemmar i 

nationen uppträder på det sättet. Det är också så stereotyper kan uppkomma. Då kultur förstås 

som process tas underliggande strukturer och förklaringar till beteenden i åtanke. I båda fallen 

beaktas fenomen som t ex Julfirandet i Tyskland. Dock söker en processorienterad kultursyn 

förståelse för varför firandet ser ut på ett visst sätt. Genom att förstå kultur som process blir 

också fenomenet något föränderligt. Den processorienterade kultursynen tar även hänsyn till 

den inre kulturen inne i människan. Kulturen blir då ett resultat av erfarenheter och inlärda 

beteenden. En intern kultur kan vara viktig att uppmärksamma, inte minst i mångkulturella 

sammanhang. Den stereotyprisk som kan uppstå med en produktorienterad kultursyn 

elimineras då kultur förstås som process och därmed blir individuell. 

 

Ajagán-Lester (2000) menar att kultur är en konstruktion. Människor delar in världen i det 

som finns inom den egna kulturen, vilket anses vara normalitet. Det som finns utanför den 

egna kulturen anses vara brist på normalitet. Ajagán-Lester visar med exemplet ”vår religion, 

deras vidskepelse” (s. 12) att människor värderar samma fenomen på olika sätt beroende på 

om det finns inom den egna kulturen eller utanför. Han hävdar också att denna slags indelning 

i ”oss och dem” är oundviklig i människors agerande. Det finns en slags etnocentrisk bild i 

alla kulturer, människan sätter alltid sig själv i centrum. Med den synen blir en blandning av 

kulturer en blandning av olika etnocentriska världsbilder. Detta kan vara viktigt att ha i 

beaktning i samhällen där invånarna inte bara tillhör en kultur. Då människorna har en öppen 

inställning till andra kan en ny gemensam kultur uppstå genom mötet mellan flera olika 

kulturer (a. a.).  

 

Utifrån att kultur kan innebära konstruktion kan kultur även uppfattas som en del av 

människors vardag, i skola och i hemmet, s k antropologisk kultursyn. Bodin och Fant (1995) 

skriver att denna form av kultur ofta beror på ett lands geografiska förutsättningar. I Sverige 

får de kalla vintrarna människor att bete sig på ett visst sätt som inte skulle vara vanligt i 

varmare klimat. De normer som senare uppkommer, hävdar författarna blir våra 

grundantaganden. Dessa kan lätt tas för givna eftersom denna form av kultur till skillnad från 

högkulturen är svårare att upptäcka. Människor lever i kulturen och inte utanför den. 

Lundgren (2002) framför att inom den antropologiska kultursynen värderas inte respektive 

kultur i termer av bra och/eller dålig eftersom den är ett levnadssätt. Detta menar Gagnestam 

                                                 
5
 Att kultur är något relativt betyder att allt kan vara kultur och att ingen kultur är bättre än någon annan, dvs det 

är inte finare att läsa Strindberg än Skugge. 
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(2003) är orsaken till att denna kultur tas för given. Människors vardagliga livsmönster är 

oftast inte något som reflekteras över, utan sker per automatik. Behovet av att definiera sin 

egen kultur gör att andras kultur framhävs som annorlunda. Då det svårdefinierbara sätts i 

relation till något annat, helst väldigt annorlunda, blir det mer synligt. Skolans kultur, även då 

skolämnenas kultur, hör hemma här då den också är en del av människornas vardag.  

 

Sociokultur 

Sociokulturell teori har sitt ursprung hos Vygotsky (Lantolf, 2004). Teorin innebär att den 

mänskliga hjärnan är förmedlande. Hjärnan får sin kunskap genom symboliska och fysiska 

artefakter. Det finns alltså ingen objektiv kunskap enligt sociokulturell teori. Då kunskapen 

kommer från artefakter blir det som inspirerar till kunskapen något människorna tillverkat. 

Gagnestam (2003) förklarar detta som att människans tänkande har sin grund i hur hon bildar 

begrepp. Begreppen hos en individ beror sedan på den miljö hon befinner sig i, vilket innebär 

att de är socialt konstruerade. Gagnestam hävdar att det inom den sociokulturella synvinkeln 

finns en idé att människan inte har någon fast kärna vilket leder till att människan inte heller 

har en fast identitet. Identiteten hos en människa förändras istället under hela hennes liv, då 

den ständigt omskapas. En människa kan också ha flera identiteter. Då kultur kan förstås som 

identitet blir frågor behandlande kultur viktiga eftersom det innebär att människor inte 

behöver känna att de tillhör endast en kultur. 
 

Sociokulturell kunskapssyn förklaras också av Gagnestam som att kunskaper konstrueras och 

inte är fasta sanningar. Människor blir då tvungna att välja vilken kunskap de skall ta till sig. 

Enligt Gagnestam leder en sociokulturell kunskapssyn till att kunskap uppfattas som kultur. 

Kultur blir då liksom kunskap en konstruktion av människan, som alltså enligt denna teori 

inte är något fastlagt. Ny kultur kan skapas av föreningen mellan den egna kulturen och en ny 

vilken kan erhållas genom möten mellan personer.   

 

Interkultur och stereotyper 

Interkulturalitet kan förklaras som en utveckling där människors olika språk och kulturer 

påverkar varandra (Lundgren, 2002). I en interkulturell atmosfär är det således inte en kultur 

som dominerar och formar de andra kulturerna. I en interkulturell miljö kan medicinska 

kunskaper från Peru värderas lika högt som inhemska. Lundgren gör skillnad mellan 

begreppen interkulturell och mångkulturell. Då interkulturell uppfattas som en process, 

uppfattas mångkulturell som ett tillstånd. Interkulturell förståelse uppstår genom kontakt med 

andra människor som har en annan syn på omvärlden. Elever bör få denna kontakt genom 

läroböckerna. Då kanske eleverna anammar en slags acceptans gentemot andra som har en 

annan syn på världen och lever efter andra värderingar. Den vanligast förekommande 

definitionen av interkulturell förståelse är enligt Tornberg (2005) ”individens förmåga till 

jämförelse mellan t.ex. det egna landets och målspråkslandets kultur vad gäller fakta, 

vardagliga förhållanden och värderingar” (s. 164). Tornberg anser att denna definition 

förutsätter att det existerar homogena kulturer. Hon kritiserar även den jämförande aspekten 

då inga kriterier för vad som skall jämföras och hur jämförelsen skall utföras anges.  

 

Stereotyper definieras av Eilard (2008) som ”förvrängda, ofta negativa och fördomsfulla, 

generaliseringar, där vissa egenskaper har överdrivits, homogeniserats och tillskrivits en viss 

grupp människor” (s. 65). Stereotyper är av dubbelnatur, dvs de är både sanna och falska. 

Även om de bekämpas, exempelvis genom skapandet av positiva stereotyper är de svåra att 

befria från förutvarande konnotationer. Motståndet kan också leda till xenofili, dvs 
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främlingsdyrkan. Enligt Washington Office of the State Superintendent of Public Instructions 

(1996) förklaras också stereotyper som förenklade generaliseringar om vissa grupper, raser 

och kön
6
. Generaliseringarna är oftast negativt framställda. En stereotyp är enligt Bodin och 

Fant (1995) en slentrianbild människor har av andra kulturer. Dessa bilder skapas då 

kunskapen om den andra kulturen är bristfällig. Genom att lära sig mer om den andra kulturen 

kan skillnader dras mellan fakta och stereotyper. I annat fall kan kommunikationen mellan 

människor av olika ursprung brista. McDowell (2006) menar att begreppet stereotyp började 

användas i engelskan i början på 1900-talet. Begreppet denoterade då en väldigt förenklad och 

i förhand bildad uppfattning om karaktärsdragen hos människor. En stereotyp kan få fäste och 

därefter förmedlas från generation till generation tills den uppfattas som ett biologiskt faktum. 

Stereotypisering är en form av stigmatisering och polarisering, även om det inte i alla fall är 

negativt. McDowell hävdar att undervisningen i engelska innehåller en stor mängd 

stereotyper, om än indirekt. Litterära storheter, såsom Joseph Conrad, T S Eliot och Rudyard 

Kipling, inom det engelska språket introducerade stereotyper in i läroböcker, där de 

presenterades som fakta. I den processen blev lärare en del av stereotypiserandet utan att 

själva vara medvetna om det (a. a.). Stereotyper i böcker kan enligt oss emellertid användas 

som utgångspunkt för samtal och diskussioner i klassrummet. Läraren bör dock ha i åtanke att 

detta resonemang skall hjälpa till att radera fördomar, inte förstärka dem. Vi menar att en 

stereotyp i sig inte behöver vara ett problem om den inte uppfattas som ren fakta, men 

eftersom den i de flesta fall gör det får den oftast negativa konsekvenser. Vår uppfattning är 

att om kunskapen om andra kulturer inte finns kan stereotyper lätt uppstå.  

 

Kulturbegreppet i språkundervisningen 

Det råder heller ingen konsensus vad gäller kulturbegreppet inom språkundervisningen 

(Tornberg, 2000). Gagnestam (2003) vidhåller att kulturen i språkundervisningen är ständigt 

närvarande och kan därmed bli osynlig för läraren. Läraren bör då enligt Gagnestam försöka 

reda ut begreppen kultur och språk, eftersom det annars kan bli förvirrande för 

undervisningen. Enligt Secru (2004) är det en nödvändighet att förfoga över interkulturell 

förståelse för att kunna kommunicera över språkgränserna. Secru menar att det inte räcker 

med kunskap om olika kulturer och länder, utan att det också krävs en öppen attityd gentemot 

andra. En öppen attityd kan leda till att viljan att kommunicera med människor från andra 

kulturer uppstår.  

 

Byram och Morgan (1994) hävdar att språkundervisning är en slags förberedelse för resor 

utomlands. Kulturen torde då inkluderas i undervisningen eftersom en avkodning av språket 

inte ger ett tillräckligt underlag för ett möte med andra kulturer (se även Tornberg, 2005; 

Gagnestam, 2003). Språkinlärning i sig leder inte till att eleverna blir mer öppna för andra 

människor. Vad som uttrycks och på vilket sätt är viktigt att ta hänsyn till, enligt Byram och 

Morgan. En fara med de kulturella inslagen i språkundervisningen är risken för 

stereotypisering. Byram och Morgan skriver att lärares och läroboksförfattares rädsla för att ta 

itu med problematiken kring stereotyper gör att undervisningen blir avskalad. Bilden av 

målspråkslandet
7
 som presenteras blir en ytlig och avskalad kopia. Eleverna får inte heller ta 

del av de stereotyper det andra landet har om dem själva, vilket också är angeläget för att 

kommunikationen skall genomföras problemfritt.  

  

                                                 
6
 För att underlätta läsbarheten benämns fortsättningsvis denna referens enbart som ”Washington”. 

7
 Med målspråksland avses landet där språket som studeras talas. Storbritannien kan exempelvis vara 

målspråksland om språket som studeras är engelska, vilket i sin tur kan benämnas som ”målspråket”.  
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Synen på språk som endast omfattande olika koder ger inte tillräckligt underlag för elever att 

nå interkulturell kompetens anser Gagnestam (2003). Att lära sig språk innebär mer än att 

enbart lära sig koder och sedan översätta dem till ett annat språk. Koderna får endast ett värde 

om de ingår i ett kulturellt sammanhang. Gagnestam menar att forskning visat att elever 

därmed behöver kunskap om de kulturella förhållandena som råder i landet eller folkgruppen 

de ämnar umgås med. Kulturen blir då kärnan i språkundervisningen.   

 

Traditionellt sett har språkundervisning handlat om överförandet av information om 

människor i målspråkets land, deras attityder och världsåskådning (Kramsch, 2000). Det 

dominerande perspektivet var då att ens egen och andras kultur kunde observeras objektivt. 

Att kultur kan vara en social konstruktion ignorerades liksom tanken att kulturen månde vara 

en produkt av egna och andras uppfattningar. Idag har uppfattningen om vad kultur i 

språkundervisningen skall handla om ändrats. Språk förstås nu som en social praktik vilket 

har lett till nya sätt att uppfatta och förstå både kultur och språkundervisning. Interkulturalitet 

är ett begrepp som numera förknippas med språkundervisning och som innebär att ens egen 

kultur förstås i jämförelse med andras vilket också syns i kursplanen för engelska. Dock, 

hävdar Kramsch, skall detta inte förväxlas med den traditionella informationsöverföringen 

utan det handlar om att reflektera över både målspråkets kultur och den egna. Sjögren m fl 

(2003) meddelar att språk numera inte uppfattas som någon färdighet bestående av ord och 

begrepp eleven bara behöver läsa in sig på. Språk uppfattas istället som ett samhällsfenomen, 

vilket innebär att språket hör samman med det sociala och kulturella. Språket blir då en 

verksam aktör i människors kultur och relationer. Då kultur förstås som en process, blir också 

språket en process, eftersom de båda begreppen blir fast förankrade. Med detta synsätt blir 

relationen språk och kultur naturlig. Genom att lära nya språk erhålles också kunskap om 

andra kulturer (a. a.). Kramsch respektive Gagnestam (2003) för ett liknande resonemang 

gällande kultur och språkinlärning som process där eleven socialiseras in i en 

språkgemenskap.  

 

Tidigare omfattade begreppet kultur studier av gemensamma identiteter, nationaliteter och 

enheter medan begreppet idag till följd av bl a informationstekniken och ett ökat resande mer 

förstås som en ”ständig förändringsprocess inom och mellan kulturer” (Tornberg, 2000, s. 60; 

Tornberg, 2005). Konceptet ”realia” användes tidigare inom språkundervisningen och innebar 

att elever studerade det främmande landets historia, geografi, samhällsförhållanden och 

litteratur. Secru (2004) anser att denna typ av undervisning som innebär att berätta s k 

sanningar om de olika kulturerna eller länderna, kan göra mer skada än nytta. Om målet är att 

öka förståelsen för olika kulturer ifrågasätter han hur det skulle kunna ske genom information 

om politiskt styre eller antalet floder i landet. Skadan kan uppstå om redan befintliga 

stereotyper bekräftas av den information som ges. Byram och Morgan (1994) håller för sant 

att de inslag i undervisningen som kallades Landeskunde
8
 också var av värde. Eleverna 

behöver dylik information om andra länder för att kunna umgås med olika folk utan att det 

uppstår problem, däremot bör det reflekteras över hur den informationen skall se ut. 

Realiakunskaper i sig är inte tillräckliga och ett problem med dem är urvalet. Byram och 

Morgan problematiserar tidsbristen i språkundervisningen som inte tillåter en djupgående 

undervisning i alla länders realiakunskaper olika kulturer. Det urval som görs blir då 

nödvändigt men inte problemfritt. Det blir ofta majoritetsbefolkningen i vartdera landet som 

får stå som exempel, även om där kan finnas många olika kulturer och nationaliteter.   

 

                                                 
8
 Landeskunde kan likställas med den svenska termen realia.  
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Tornberg (2005) liksom Thavenius (1999) vidhåller att det idag är ohållbart att utgå ifrån att 

det går att särskilja kulturer och grupper av människor åt. De ifrågasätter även föreställningen 

om en enhetlig kultur. Enligt Tornberg, som intar ett sociokulturellt perspektiv, är kultur en 

förutsättning för kommunikation vilket är språkundervisningens mål. Kultur blir då ett 

omfångsrikt begrepp som också kan förstås i det historiska, sociopolitiska och sociokulturella 

sammanhanget det förekommer i. Detta synsätt är inte det sedvanligaste utan används av 

Tornberg för att markera gentemot uppfattningen att språkundervisningen består av språk och 

kultur som två skilda företeelser. Sambandet mellan språk och kultur uppmärksammades 

under senare hälften av 1900-talet som en följd av amerikansk antropologisk forskning 

(Tornberg, 2005). Lundgren (2002) påstår att engelskan är det dominerande kontaktspråket 

idag, i den internationaliserade värld som vi lever i. Engelskan blir då ett krav för 

kommunikation både inom länder och över landsgränser. Behovet av den interkulturella 

aspekten i språkundervisningen blir mer tydligt då språket främst skall användas för 

kommunikativa mål (se även Tornberg, 2000). I kursplanen för engelska lyder ett av målen 

som elever skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret: ”[Eleven skall] ha kunskaper om 

vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelskan har en central ställning 

samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter” (Skolverket, 2000, s. 

15). Ett av strävansmålen är att eleven ”utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt 

och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter” (s. 14). För 

att uppfylla dessa mål innehåller många läroböcker i engelska för högstadiet avsnitt som 

behandlar olika engelskspråkiga länder och/eller kulturer. Tornberg (2005) ställer sig frågande 

till utifrån vilka kriterier kulturer skall jämföras. Hon hävdar att jämförelsen i sig antyder att 

enhetliga, nationella kulturer faktiskt existerar, ett påstående som blivit starkt kritiserat. 

Lundgren (2002) meddelar att språkundervisningen innefattas av interkulturell förståelse och 

språket blir det medel som krävs för att nå den insikt som eftersträvas. Vidare skriver 

Lundgren att elevernas nyfikenhet om och vilja att förstå världen är ytterligare ett skäl att föra 

in den interkulturella aspekten i språkundervisningen. Enligt Lundgren kan elevernas 

nyfikenhet tillfredställas genom just språkundervisningen, eftersom eleverna genom att lära 

sig nya språk kommer i kontakt med nya kulturer.  

 

Den negativa aspekten med mångspråkighet framhävs av Cameron (2002) som också 

invänder emot att språklig mångfald anses vara positivt. Globaliseringen har istället uppmanat 

till en språklig enhetlighet. Cameron anser att inte ens de som påstår det motsatta (att språklig 

mångfald leder till global harmoni och ömsesidig förståelse) uppmanar till egentlig mångfald. 

Det finns vissa regler som bör respekteras för att harmoni och ömsesidig förståelse skall 

uppstå. Dessa regler talar inte för att ett språk skall ta över (exempelvis engelska), eller en 

viss dialekt (såsom brittisk engelska). Det handlar istället om sättet att tala och agera 

människor emellan. Människors agerande sinsemellan måste således bli enhetligt för att 

kulturell harmoni i mångfalden skall kunna uppnås. Cameron är kritisk mot ett tvång av 

enhetlighet i människors ageranden och anser att detta krav i sig är en form av lingvistisk 

imperialism
9
. Den harmoni som här eftersträvas är enligt Cameron förstådd ur ett 

etnocentriskt perspektiv. Imperialism i detta fall handlar inte om språket i sig, utan förfarandet 

och sättet att tala. Det kan hända att en språklig mångfald möjliggörs men inte en kulturell 

mångfald. En svaghet kan vara att det saknas utrymme för individuellt handlande. Människor 

tvingas anpassa sig till ett bestämt handlingsmönster. Kulturella yttringar uppfattas som 

positiva men dessa får inte bli för olika. Cameron exemplifierar fenomenet genom att hävda 

”enhet i olikhet” (s. 69, vår övers). Enhetligheten återfinns i många av de texter som beskriver 

andra länder och kulturer, då de skrivs och presenteras ur ett eurocentriskt perspektiv. I 

                                                 
9
 Lingvistisk imperialism innebär att ett språk eller ett sätt att tala till synes ”slår ut” andra språk eller språkbruk 

och därmed blir dominerande (se förslagsvis Crystal, 2003).  
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klassrummet blir detta också påtagligt då det där kan finnas människor med olika bakgrunder, 

vilket många anser är positivt. Dock skall eleverna helst inte urskilja sig för mycket från 

mängden eftersom det kan leda till konflikter beträffande exempelvis val av material och 

undervisningsform. Vår tolkning av Camerons påstående är att läraren behöver en viss 

enhetlighet i gruppen för att kunna genomföra undervisningen. Att tillgodose alla elevers 

individuella handlingsmönster beträffande kultur kan vara orealistiskt i praktiken.   

 

Då det i språkundervisningen skall förekomma jämförelser mellan kulturer skapas motsatser 

som värderas efter det (i vårt fall) svenska samhällets rådande normer. Eftersom 

undervisningen även skall vara objektiv och värdeneutral skapas en sorts ”mainstream 

culture” vilken jämnar ut motsättningar och eftersträvar ömsesidig förståelse, en s k avskalad 

variant som många gånger är medelklasspräglad. Konflikter och olikheter utjämnas såväl 

inom som mellan kulturer (Kramsch, 2000; Tornberg, 2000; 2005). Även utelämnandet av 

fakta kan kopplas till detta fenomen (Parsons, 1982). Eilard (2008) för en liknande diskussion 

om hur sociala eller kulturella stereotyper reduceras i läroböcker. Denna mainstream culture 

skall motarbeta eventuella konflikter och vanföreställningar och istället leda till förståelse. 

Tornberg antyder att kursmålet att förstå medverkar till uppkomsten av mainstream culture. 

Tornberg ställer sig också frågande till om konflikter kan besegras genom att bortses ifrån 

samt till om olikheter kan utjämnas på detta sätt. Hon vidhåller också att varken skolan, 

läraren eller läroboken kan fungera som ensam förmedlare av denna konstruerade kultur 

eftersom elever inte endast är likgiltiga mottagare – elever deltar också i kulturskapandet 

genom att delta i undervisningen.   

 

Lundgren (2001) håller inte med Tornberg om läroplanens ord om interkulturell förståelse. 

Tornberg skriver att interkulturell förståelse enligt läroplanen är en del av den kommunikativa 

kompetensen (Tornberg, 1997, i Lundgren, 2001). Lundgren håller för sant att det finns en 

skillnad mellan kommunikativ kompetens och interkulturell förståelse. Kommunikativ 

kompetens innebär skicklighet i användning av språket medan interkulturell förståelse innebär 

förståelse i och kunskap om den engelskspråkiga världens kultur. Lundgren motsätter sig 

också Tornbergs användning av begreppet ”realiaförmedling” (Tornberg, 1997 s. 54 i 

Lundgren, 2001 s. 31). Realiaförmedling har en negativ klang då den innebär överföring av 

objektiv fakta. Interkulturell förståelse innebär att flera kulturer lär av och påverkar varandra, 

vilket inte kommer fram genom överföring av fakta. Lundgren uppfattar att det finns en 

skillnad mellan språk och kultur och hävdar att det är en skenbar truism att påstå det motsatta.  

 

Vår uppfattning är att kultur är något relativt. Kultur kan existera överallt och ingen kultur är 

bättre än någon annan. Att kultur är svårt att avgränsa och peka ut menar vi har sin grund i att 

den är en del av människors vardag. Det innebär att kulturen på ett sätt definierar människan 

och hennes livsval, därför blir begreppet också laddat. Kritik av kulturer eller kulturella 

fenomen uppfattas som personlig kritik. Vi anser att kultur i språkundervisningen bör syfta till 

att skapa förståelse och öppenhet gentemot andra. Då läroböckerna har en central roll i 

undervisningen är det intressant att granska hur kulturbegreppet tar sig uttryck däri. Denna 

diskussion kring kultur tillsammans med vårt teoretiska perspektiv skapar den tolkningsram vi 

använder i analysen.  

  

Syfte  
Utifrån ovanstående resonemang är vårt syfte med detta examensarbete att undersöka hur 

kulturella inslag med betoning på etniska stereotyper och schablonmässiga föreställningar 

presenteras i två läroböcker i engelska framtagna för skolår nio i grundskolan.  
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Avgränsning 
I examensarbetet har begreppet lärobok valts framför det vidare begreppet läromedel. 

Läromedel kan i regel vara vad som helst, allt från böcker till levande djur i gymnasieskolans 

naturbruksprogram (Englund, 1999). Som ovan nämnts och inom ramen för examensarbetets 

storlek har två läroböcker av olika författare och förlag avsedda för skolår nio i grundskolan 

valts ut och därför gör analysen inga anspråk på att vara representativ. Skälet till att just dessa 

båda läroböcker valdes ut är att vi kommit i kontakt med dem tidigare i rollen av 

lärarstudenter och lärarvikarier. Analysen tar inte hänsyn till lärarhandledning eller eventuella 

arbets- eller aktivitetsböcker som hör till läroböckerna. Vissa texter och uppgifter kan 

fördjupas eller förklaras utifrån lärarhandledningar men dessa används inte alltid i 

undervisningen och kommer således inte alltid eleven till hands. Vi analyserar följaktligen 

enbart vad eleverna ser och läser i de utvalda läroböckerna. Lärare är inte heller skyldiga att 

följa den handledning som finns vilket innebär att läroböckerna kan användas på helt andra 

sätt än författarna tänkt sig. Då läroböckerna som analyseras riktar sig till elever i skolår nio 

är det också enbart den åldersgrupp vi syftar till när vi använder oss av ordet elev. 

Undersökningen tar inte heller hänsyn till i vilken utsträckning eleverna tar till sig kunskap i 

engelska. Ett allmänt resonemang om hur kulturinslag kan påverka språkinlärningen förs i 

slutdiskussionen.  

 

Metod och forskningsfrågor 
I vår ambition att uppnå vårt syfte har vi valt att genomföra en analys av två läroböcker i 

engelska. En av dessa två är Good Stuff D (2004) skriven av Coombs, Bayard och Hagvärn. 

Läroboken ges ut av Liber och vänder sig till elever i skolår nio. Den andra läroboken som 

valts ut är Wings Base Book 9 (2004) av Glover, Glover, Hedberg och Malmberg som utges 

av Natur och Kultur. Liksom Good Stuff D vänder Wings sig till elever i skolår nio. Vår 

analys omfattar både text och bild. Kulturbegreppet kan förstås på olika sätt (se t ex 

Gagnestam, 2003; Lundgren, 2002; Tornberg, 2000) och genom detta kommer olika uttryck 

för kultur fram i läroböckerna. Vi har valt att fokusera på kulturuttryck som vi benämner 

”realiakunskap”, ”personporträtt” samt ”dialog- och diskussionsövningar”
10

. Utifrån nämnda 

syfte utgår vi ifrån följande frågor i vår analys av utvalda texter och bilder: 

 

- Hur skildrar respektive lärobok kulturella inslag?   

- Förekommer etniska stereotyper och schablonmässiga föreställningar och i så fall på 

vilket sätt?   

- Vilka attribut ges till de nationaliteter och grupper av människor som förekommer i 

inslagen? I vilka sammanhang förekommer exempelvis etniska minoriteter?  

- Vilka bilder t ex illustrationer, foton etc inkluderas i inslagen som behandlar kultur? 

Kompletterar och fördjupar dessa bilder textens budskap? Följs bilderna av en bildtext 

och i så fall vad nämns i den?   

 

                                                 
10

 Realia ger eleverna kunskap i länders geografi, historia och samhällsförhållanden. Personporträtt innefattar 

framställningar av enskilda individer, deras liv och levnadssätt. Dialog- och diskussionsövningar är inslag av 

olika sorters konversationsövningar som också finns i läroböckerna. 
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Urval och bearbetning av material 

I de läroböcker som studeras har vi valt ut de sidor som skildrar ovannämnda kulturuttryck, 

dvs realiakunskap, personporträtt samt dialog- och diskussionsövningar. Good Stuff D 

omfattar totalt 157 sidor varav 45 är intressanta med hänsyn till vårt syfte. Wings innefattar 

136 sidor av vilka 40 är relevanta för undersökningen. Ur dessa 45 respektive 40 sidor har vi 

valt ut ett antal inslag vilka är mest intressanta för vår analys. Urvalet gjordes också med 

hänsyn till examensarbetets omfång samt med beaktande av dess tidsram. Vår tanke är ej att 

böckerna skall jämföras sinsemellan. Vad som är kultur kan diskuteras med tanke på 

begreppets mångtydighet. Olika definitioner ger olika svar på vad som är kultur. De som 

anser att kultur endast innefattar högkultur menar att t ex konkreta fakta om landet inte hör till 

begreppet, medan de som har ett sociokulturellt perspektiv menar att kulturen finns i allt runt 

omkring oss (rubrik ”Kulturbegreppet”). Då kultur är ett omfattande begrepp har vi varit 

tvungna att begränsa oss till kultur som överensstämmer med vårt syfte. Det totala antal sidor, 

som vi anser behandlar kultur i Good Stuff D respektive i Wings Base Book 9, är således i 

enlighet med vårt syfte som är att undersöka hur kulturella inslag presenteras med betoning på 

etniska stereotyper.  

 

För att tydliggöra vad vi anser vara etniska/kulturella inslag, som kan ge upphov till 

stereotypisering, har vi kategoriserat innehållet i de för analysen utvalda sidorna från 

läroböckerna i nedanstående tabell. Vi vill poängtera att gränserna mellan de olika 

kategorierna är vaga och skiljelinjerna svårdragna. Vissa inslag är dessutom 

gränsöverskridande och innehåller flera kategorier. Vi har trots detta valt att göra en grov 

indelning för att ge en bild av hur vårt utvalda analysmaterial kan se ut.   

 
Tabell 1. Kategorisering av kulturinslag i läroböckerna 

 

Lärobok Realia 

 

Personporträtt  Dialog- och 

diskussionsövningar 

Totalt 

antal sidor 

 n procent n procent n procent  

Good Stuff 

D 

22  49 % 21  47 % 2  4 % 45 (157) 

Wings Base 

Book 9 

17  43 % 15  38 % 8  19 % 40 (136) 

 

I analysen använder vi oss till viss del av vad Hellspong och Ledin (1997) kallar värderande 

analys eller granskning. Vi väljer sålunda att inte använda en specifik analysmodell då vi inte 

vill riskera att analysmaterialet anpassas till en specifik modell. Genom att undvika en modell 

låter vi istället materialet tala för sig själv och tillräknar inte materialet något det inte 

innehåller (Bergström & Boréus, 2005). Hellspong och Ledin upplyser att en värderande 

granskning undersöker interaktionen mellan text och kontext. Den syftar inte till att vara 

avslöjande på något sätt. Kunskap söks om hur texten dels utformas av de sociala premisser 

den omges av, dels hur den i sin tur understödjer och förändrar dessa sociala förutsättningar. 

Den syftar till att undersöka om textens egenskaper leder fram till de tänkta kursmålen. Dessa 

mål avser i vårt fall läro- och kursplanens direktiv vad gäller kultur i språkundervisningen. I 

den sorts analys vi utför kan praktiskt taget vilket material som helst användas som 

tolkningsunderlag (Ehn & Löfgren, 2001).  

 

I vår analys har vi tagit hjälp av Hellspongs (2001) förslag över frågor att utgå ifrån i en 

värderande analys. Vi har även inspirerats av frågor som Skolverket (2006a) använt sig av i 
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samband med läroboksgranskningar. Vid genomförandet av analysarbetet har vi granskat 

texter och bilder i läroböckerna. Utifrån vårt teoretiska perspektiv (rubrik ”Tidigare forskning 

och teoretiskt perspektiv”) och vår förförståelse kring kultur och vad som kan uppfattas som 

stereotypiserande har vi sedan tolkat vad vi observerat. För att styrka våra argument refererar 

vi till forskning inom området (rubrik ”Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv”). I 

tolkningsarbetet har vi strävat efter att beakta hur människor och platser framställs, vilka 

attribut dessa tillskrivs samt vilka eventuella associationer framställningarna kan leda till. Vi 

har dessutom uppmärksammat språket, dvs särskilda termer som förekommer i texter och 

bildtexter.  

 

Studiens tillförlitlighet 

Då vi även tolkar vad vi ser utifrån vår kulturella förförståelse och skapar olika sammanhang 

finns risken att felaktiga slutsatser dras. Vårt intresse driver oss att exempelvis söka efter 

mönster, konnotationer och stereotyper. Precis som Ehn och Löfgren (2001) framhåller kan 

detta leda till att vissa tolkningar blir långsökta. Eftersom tolkningar är subjektiva vill vi 

framhålla att vi i våra tolkningar och resonemang strävat efter giltighet för våra uttalanden. En 

annan fallgrop är att även våra tolkningar kan förstås som fördomsfulla och tidsbundna. Dock 

kan vår metod också upptäcka fenomen som annars lätt förbises. Skiljelinjen ”mellan 

empirisk vetenskap och subjektiva resonemang” (Ehn & Löfgren, 2001, s. 168) kan vara oklar 

och svår att dra. Däremot kan det granskas hur väl motiverade våra tolkningar är samt om 

dessa är befogade och förnuftiga.  
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Analys 
I vår analys har vi valt att dela upp de olika läroboksinslagen på samma sätt som i tabell 1 

ovan. Vi använder oss sålunda av kategorierna realia, personporträtt samt dialog- och 

diskussionsövningar. Under samtliga kategorier analyseras texter ur Wings Base Book 9 först 

och sedan texter ur Good Stuff D med undantag för realiaavsnittet. Där vävs de båda 

läroböckernas inslag ihop eftersom Good Stuff D inte rymmer samma mängd realia som 

Wings. Vi vill återigen påpeka att analysen inte syftar till att läroböckerna skall jämföras 

sinsemellan. Inledningsvis beskrivs varje inslag därefter följer analysen där olika teorier vilka 

är aktuella för studien vävs in. Beroende på hur inslagen är utformade beskrivs stundom text 

och bild tillsammans för att sedan följas av en analys. Vissa gånger beskrivs och analyseras 

text och bild separat. Med anledning av inslagens längd och innehåll är analysernas 

omfattning av olika storlek. Med anledning av upphovsrättslagen inkluderas inte de 

analyserade bilderna i Good Stuff D (rubrik ”Metoddiskussion”). Bilderna i läroboken Wings 

finns däremot som bilaga (bilaga 1) och numreras med W1, W2 osv. 

 

Realia 

Enligt Tornberg (2005), Byram och Morgan (1994) och Secru (2004) kan den form av kultur 

som presenteras nedan benämnas realia vilket ger kunskap i landets geografi, historia och till 

viss del samhällsförhållanden. Stycket som följer inleds med en analys av texterna kring 

Kanada och Irland. Därefter följer en analys av ett inslag om Sydafrika. Med anledning av att 

nedanstående analys behandlar tämligen många bilder avslutas stycket med en reflekterande 

återkoppling till bilders betydelse. 

 

Kanada, Sydafrika och Irland 

I ett avsnitt om Kanada, vilket omfattar tre sidor i Wings Base Book 9, presenteras på första 

sidan faktauppgifter om landet, såsom area, befolkningsmängd, huvudstad, stora städer, 

officiella språk samt valuta. Den efterföljande texten beskriver landet utifrån dessa inledande 

uppgifter. Här görs jämförelser vad gäller yta och befolkningsmängd med Europa och 

Storbritannien, allt i enlighet med direktiven i kursplanen för engelska i skolår nio. En kort 

historisk tillbakablick förklarar på denna sida att namnet Kanada härrör från en språklig 

missuppfattning mellan indianer och kolonisatörer. Stycket illustreras med en tecknad karta 

över Kanada (bilaga 1, bild W1) samt landets flagga. Andra och tredje sidan innehåller totalt 

fem bilder med tillhörande bildtexter samt en punktlista med förslag på vidare studier om 

Kanada. Efter stycket om Kanada har Wings ett avsnitt om Sydafrika vilket följer exakt 

samma mall som det tidigare med undantag av en extra bild. Här finns också ett stycke kallat 

”Democracy after 1996” (s. 125) som mycket kort (åtta rader) beskriver hur Sydafrika framtill 

1996 endast haft vita rasistiska regeringar trots att endast 20 % av befolkningen är vit. Texten 

meddelar därtill hur Nelson Mandela valdes till den förste svarte presidenten samt att med 

honom inleddes en tid av hopp om förbättring. I Good Stuff D behandlas Irland i ett kapitel 

som omfattar totalt tio sidor varav en sida utgörs av realia. Sidan innehåller en kortfattad text 

som beskriver Irlands geografiska läge och historia vilken innefattar relationen till 

Storbritannien. Texten avslutas med en redogörelse för emigrationen till Amerika och 

illustreras av en tecknad karta över Irland. Kartan är tom sånär som på landsnamn och 

namnen på de omringande haven. Längst bak i boken finns ytterligare en tecknad karta över 

Irland där de största städerna också finns angivna.  
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Som tidigare nämnts finns en tradition inom språkundervisningen att begreppet kultur tolkas 

som geografiska och historiska fakta. De faktauppgifter som finns med i avsnitt som 

behandlar olika engelsktalande länder ger eleverna geografiska kunskaper. Texterna är 

mycket kortfattade och ytliga vilket gör att det som författarna valt att ta upp i avsnitten kan 

förmodas vara betydelsefullt och specifikt för Kanada, Sydafrika och Irland. Byram och 

Morgan (1994) respektive Tornberg (2000) anser att denna typ av bakgrundskunskap är av 

vikt för eleverna men inte tillräcklig för att leda till interkulturell förståelse. Enligt Tornberg 

är det dock ett mer realistiskt mål att eleverna lär sig bakgrundskunskap genom dessa texter 

än att sträva efter interkulturell förståelse. Lundgren (2002) menar att elever kan sakna den 

mognad som krävs för att erhålla interkulturell förståelse, även om hon också finner det 

eftersträvansvärt.  

 

Efter faktauppgifterna följer i Wings Kanadaavsnitt en sida med tre bilder. Här handlar det om 

två fotografier och en illustration, med tillhörande bildtexter varav två är intressanta för vår 

analys. Den första är ett fotografi av en inuitfamilj (mor och barn) som poserar i traditionella 

kläder framför sin bostad (bilaga 1, bild W2). Bostaden ligger ensam, delvis översnöad och 

kan sägas vara torftig med svenska mått mätt. Portera (2004) hävdar att porträtteringen av 

inuiter framför sina enkla hem iförda traditionella klädesdräkter är stereotypiskt och tämligen 

vanligt förekommande. Bildtexten inleds med ”This Inuit family…” vilket enligt Parsons 

(1982) är en positiv aspekt i jämförelse med ”this Eskimo family”. Ibland används termen 

eskimå vilket betyder köttätare (a. a.). Det är en beteckning vilken inuiter uppfattar som 

motbjudande. Texten beskriver att familjen bor 150 km från närmaste samhälle. Bilden är 

tagen i maj månad och temperaturen är -20° Celsius. Det påpekas att trots detta har familjen i 

fråga tillgång till TV, video och dataspel tack vare en generator. Portera diskuterar även 

fenomenet ”främlingsdyrkan” (s. 288, vår övers) som innebär att främmande kulturer 

framställs överdrivet positivt. Därmed kan en missvisande bild av kulturer föras fram. 

Specifikt belyser Portera hur främlingsdyrkan ofta tar sig uttryck i framställningen av inuiter 

som skickliga på att anpassa sig till ogästvänliga villkor. Fenomenet som Portera beskriver 

återfinns således i Wings avsnitt om Kanada. Enligt Washington (1996) presenteras ofta 

minoritetsgrupper utefter majoritetsgruppens ideal. Det kan tas för givet att alla grupper av 

människor vill leva som majoritetsbefolkningen. I slutet av bildtexten finns att läsa: ”The 

children learn the skills and way of life of the Inuit people. They do not speak English” (s. 

123). Det lämnas ingen förklaring till vad det inuitiska levnadssättet innebär eller vilka 

färdigheter som avses. Intressant är att texten anger att barnen lär sig detta. Att barn i sin 

uppväxt påverkas och formas av sina föräldrar, sin omgivning och kultur är inte specifikt för 

de inuitiska barnen eller kulturen. Enligt vår åsikt kan bildtexten genom att inkludera denna s 

k fakta insinuera att detta är något som är karakteristiskt för inuitisk kultur. Beteckningen ”the 

Inuit people” (det inuitiska folket) är enligt Portera en generell rubricering som lätt associeras 

till ”folkstam”, vilket är en stigmatiserande och stereotypisk benämning. I slutet av bildtexten 

möts läsaren av tre frågor som lyder: hur många är inuiterna idag samt var och hur lever de 

idag? Boken uppmanar härmed elever att utföra en fördjupande forskning om inuiterna. 

Wirtenberg m fl (1980) framhåller vikten av att minoriteter, i detta fall inuiter, presenteras i 

nutida sammanhang. Dock hävdar Selander m fl (1990) att en lärobok skall kunna stå för sig 

själv, vilket inte blir fallet här då eleven själv uppmanas att söka information om dagsläget.  

 

Bild två, i uppslaget om Kanada i Wings, är en illustration som föreställer hur två europeiska 

sjömän köpslår med två indianer under 1500-talet (bilaga 1, bild W3). Termen 

”Indians”(Wings, s. 123) påstår Parsons (1982) och Wirtenberg m fl (1980), vilka gjort 

liknande studier av hur indianer framställs i läroböcker, är inkorrekt eftersom den har sitt 

ursprung i en språklig missuppfattning och är inte något indianerna själva har valt. Ett bättre 
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alternativ kan enligt Washington (1996) vara att använda termen Native Americans. 

Européerna på bilden bär tidsenliga klädedräkter med rock och hatt, medan indianerna är 

iklädda skynken och smycken. Det anas en krigsmålning i ansiktet på en av indianerna. 

Parsons menar att framställningen av indianer utan kläder eller bara iklädda skynken och 

krigsmålning som attribut kan göra att läsaren drar slutsatsen att de är primitiva och krigiska. 

Européerna står båda upp. Den ene europén lutar sig mot en tunna och röker pipa den andra 

tar emot en päls från en av indianerna som står upp. Beträffande indianerna så sitter den andre 

ned på huk, och röker en s k fredspipa. Wirtenberg m fl belyser att framställningen av en 

indian rökandes en pipa är stereotypisk. Att endast tala om indianer som om de vore en 

enhetlig grupp kan, enligt Parsons och Wirtenberg m fl, leda till att de avpersonifieras och att 

olikheterna mellan grupperna trivialiseras. En annan aspekt i diskussionen är att det i 

läroboken inte finns information om indianer i dagsläget. Wirtenberg m fl hävdar att när 

minoriteter, här indianer, inte presenteras i nutida sammanhang kan läsaren tolka det som att 

de inte längre existerar eller att deras kultur inte längre särskiljer sig från majoritetens. Portera 

(2004) anser också att det är vanskligt att förbise förändringar och omvandlingar som är en 

ständigt pågående process inom kulturer.  

 

På den tredje och sista sidan i Wings avsnitt om Kanada finns förslag på ämnen som eleverna 

kan undersöka vidare. En punkt handlar om ”many brave men…tried to find the Northwest 

Passage” (s. 124). Parsons (1982) påstår att när läroböcker, medvetet eller omedvetet, påstår 

att platser, land och dylikt ”upptäckts” av ”stora vita män” (s. 13, vår övers) är de rasistiska 

eftersom de osynliggör och förminskar den inhemska befolkningen. Enligt Ajagán-Lester 

(2000) antyder termen upptäckare att dessa män kom till ett obebott land eller plats som ingen 

upplevt förut. Verkligheten såg dock inte ut så utan det här är ett sätt för människor med makt 

(exempelvis kolonisatörer) att göra anspråk på andra delar av världen. Att även ge 

upptäckarna attributet modiga, vilket enligt Ajagán-Lester är ett positivt laddat ord, leder till 

en förstärkning av den felaktiga bilden.  

  

Wings avsnitt om Sydafrika innehåller sex bilder på två sidor. Samtliga bilder är i form av 

färgfotografier tagna i vår samtid. Vid en första anblick ter sig fem av fotografierna vara 

bilder som likväl kan återfinnas i resekataloger. En bild visar en vy över en sandstrand med 

höga vågor och badande sydafrikaner (bilaga 1, bild W6), en annan är ett flygfotografi över 

delar av Kapstaden (bilaga 1, bild W7), en närbild av ett lejon (bilaga 1, bild W8), ett 

flygfotografi över Drakbergen (bilaga 1, bild W9) och till sist ett fotografi av diamanter 

(bilaga 1, bild W10). Bilderna ger en i hög grad positiv bild av landet eftersom de kan liknas 

vid ett semesterparadis.  

 

Inte någonstans i texten eller bildtexterna kring Sydafrika nämns exempelvis landets koloniala 

historia. En del bildtexter ger dock en något mer nyanserad bild. Bildtexten till 

strandfotografiet förtäljer att stränderna fram till 1991 var reserverade för vita men idag har 

alla människor, oavsett hudfärg, tillträde dit. Texten till flygfotografiet över Kapstaden 

beskriver hur sjöfarare som rundade Afrika på 1600-talet kunde lägga till där för att 

proviantera. Det uppges att många av sjöfararna stannade i Kapstaden och att det var så staden 

uppstod. Det saknas information om att dessa sjöfarare var kolonisatörer, företrädelsevis 

holländare, som anlände med skepp tillhörande det Ostindiska kompaniet (McKay, 2007). 

Den inhemska befolkningen trängdes undan och förslavades medan kolonisatörerna spred ut 

sig och nyttjade landets naturresurser, exempelvis diamanter. Bildtexten till fotografiet över 

Drakbergen förtäljer att i inlandet finns små byar där den inhemska zulubefolkningen 

fortfarande lever enligt gamla traditioner. Det anges inte vilka de gamla traditionerna är. Som 

tidigare nämnts menar Portera (2004) att uttryck såsom ”the Zulu people” och ”traditions” (s. 
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127) kan leda tankarna till gammalmodiga, och då ofta ociviliserade och förlegade sedvänjor 

som enligt den västerländska normen är förtryckande.  

 

Den sjätte bilden föreställer en sydafrikansk pojke som heter Mwandile och är 17 år (bilaga 1, 

bild W5). Han bor i en kåkstad eller ett slumkvarter kallat Thokoza. Mwandile porträtteras i 

vad vi kan förmoda är hans rum, sittandes på sin säng hållandes ett par fotbollsskor i händerna 

och statyetter och/eller pokaler framför sig på golvet. Texten avslöjar att dessa föremål är 

hans favoriter. Mwandile är ”tokig i fotboll” (Wings, s. 126) och hans största dröm är att bli 

professionell fotbollsspelare. Enligt Eilard (2008) är det vanligt att etniska minoriteter 

synliggörs inom områden som sport och musik. Ofta är det endast inom dessa arenor som de 

så att säga tillåts vara framgångsrika, vilket också kan leda till att dessa människor uppfattar 

sport eller musik som sina enda karriärmöjligheter (Sherwood, 1999, för ett liknande 

resonemang). Detta kan kallas ”stereotypisering genom attribut” (Parsons, 1982, s. 16, vår 

övers). Människor tilldelas vissa attribut, exempelvis ”färgade människor är duktiga på idrott” 

eller ”skottar är snåla”, som så småningom kan förvandlas till sanningar även för de 

människor som tilldelas attributen. Föreställningarna eller fördomarna blir då fakta som 

cementeras i människors medvetande. Genom att endast presentera Mwandiles dröm om att 

bli fotbollsproffs bekräftas och förstärks dessa vanföreställningar ännu en gång. 

 

Samtliga bildtexter i Wings Sydafrikainslag avslutas med uppmaningar som ”Find out about 

apartheid in South Africa”, “Find out about the discovery of diamonds and gold” eller ”Find 

out more about the Zulu people” (s. 126-127). Detta innebär inte att eleverna får ytterligare 

information om företeelserna eftersom instruktionerna eller anvisningarna inte alltid följs. 

Återigen kan nämnas att läroboken skall kunna står för sig själv vilket medför att eleverna 

inte skall behöva söka sig till ytterligare källor som de i detta fall blir tvungna att göra
11

. Att 

utelämna viktiga fakta som exempelvis att landet varit en holländsk koloni kan göra det 

svårare att förstå varför Sydafrika ser ut som det gör idag. Enligt Portera (2004) kan sådan 

försummelse leda till felaktiga slutsatser och stereotypisering. Portera uppger att många 

läroböcker kritiserats för att endast nämna främmande kulturer i samband med att de genom 

kolonisering och erövring kommer i kontakt med den västerländska världen. Möjligtvis kan 

detta vara en anledning till att Wings inte tar upp Sydafrika utifrån dess koloniala historia. 

Värt att observera är också det faktum att avsnittet om Sydafrika enbart tar upp historiska 

fakta som rör landet efter koloniseringen. Information om historiska händelser eller hur landet 

såg ut innan de kom i kontakt med västerlandet saknas också. Enligt Sherwood (1999) kan en 

sådan framställning ge intryck av att landet tidigare var obebott. Hon hävdar att detta i 

kombination med upplysningar om landets naturrikedomar kan leda till att landet framstår 

som en källa till rikedomar vilka (i detta fall) kolonisatörerna hade rättigheter till. I vårt 

exempel nämns Sydafrika som rikt på guld och diamanter. Sherwood hänvisar här till en 

undersökning utförd redan under 1940-talet. Trots att det nu är nästan 70 år sedan den 

undersökningen gjordes återfinns fortfarande samma mönster i Wings. Vidare påstår 

Sherwood att skildringar som denna inte är ovanliga och att genom dem ignoreras eller 

förvrängs Afrikas historia. Hon menar också att Afrika i allmänhet många gånger ”reduceras 

till ett antropologiskt zoo” (s. 189, vår övers). Så är inte fallet i vårt exempel även om 

avsnittet innehåller viss information om Zulufolket samt bilder på djur- och naturliv. 

Gagnestam (2003) och Kramsch (2000) hävdar att interkulturell förståelse aldrig kan komma 

till stånd om inte den kulturella kontexten klargörs och förklaras för eleverna. Sydafrikas 

historia som kolonialstat har naturligtvis påverkat dagens sydafrikanska samhälle och kultur 

vilket eleverna eventuellt inte kan få förståelse för eller få inblick i om de utestängs från 
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denna i sammanhanget betydelsefulla information. Bilderna som visar upp ett semesterparadis 

förstärker uppfattningen av landet som okomplicerat och fritt från problem. 

 

I detta sammanhang gör vi en återkoppling till Petterson (1991) som hävdar att bilder ger 

läsaren mycket information. Bilder är som färskvaror och kan förstås olika i olika 

tidsperioder. Det gör att det kan bli svårt att tolka bilder ur andra kulturer och tidsepoker. 

Läsaren kan tolka bilden på annat sätt än vad som avsetts. Sett ur detta perspektiv är det 

positivt att Wings enbart inkluderat moderna fotografier i avsnittet om Sydafrika. Att 

inkludera illustrationen av indianer i Kanadaavsnittet kan medföra feltolkningar och oriktiga 

associationer hos eleverna. Selander m fl (1990) hävdar att bilder som används i läroböcker 

har kommit till av andra skäl, dvs bilderna är ursprungligen avsedda för andra sammanhang 

än lärobokstextens. När läsaren sedan ser dessa bilder i läroboken kan de tolkas annorlunda 

eftersom de inte är i sitt ursprungliga sammanhang.  

 

Personporträtt 

Personporträtt är inslag som handlar om enskilda individer, deras liv, levnadssätt, traditioner 

och samhället runt dem. Här förekommer såväl verkliga som uppdiktade personer. Stycket 

består av fem porträtt, två ur Wings och tre ur Good Stuff D. Först analyseras texterna ur 

Wings och därefter texterna ur Good Stuff D.  

 

I’m not getting married at seventeen! 

”I‟m not getting married at seventeen!”
12

 heter en text om fyra sidor i Wings som handlar om 

Manjit (Manny). Manny är en brittisk pojke med rötter i Punjab (Indien). Läsaren får i ett 

inledande stycke veta att tre av Mannys syskon är gifta och att en är förlovad. Alla barnen är 

gifta med partners som valts av föräldrarna. Manny beskrivs som en typisk tonåring som 

spenderar det mesta av sin tid tillsammans med sin vän Ady från Jamaica. Allra sist i 

inledningen uppges att idag har Manny besök av sin kusin som heter Ekbal. Efter denna 

inledande text i kursiv stil övergår berättelsen till nutid och jagform. Manny befinner sig i sitt 

rum och Ekbal kommer in och frågar om det är sant att Manny skall gifta sig. I dialogen som 

följer får läsaren veta att Mannys pappa har bestämt att Manny skall gifta sig med en av 

honom utsedd flicka samt att detta är något Manny motsätter sig. En del av dialogen lyder 

som följer: 

 
„I ain‟t doing it anyway, I said with false bravado.‟ 

„Yeah, like he‟s gonna let you. Come on Manny, even my old man is wary of him.‟ 

„He‟s just traditional, that‟s all.‟  

(Wings Base Book 9, 2004, s. 51) 

 

Ekbal fortsätter att påstå att Manny till slut kommer att lyda sin far och gifta sig som sina 

syskon medan Manny protesterar. Manny yttrar följande om sin far: ”He wouldn‟t listen, Eky. 

He‟d just give me all that crap about being a good Punjabi” (s. 52). Ekbal nämner att hans far 

inte är som Mannys far. När Ekbal åkt hem funderar Manny över sin situation och inser att 

hans far menar allvar eftersom han tydligen har berättat det för gemene man. Manny 

framhåller att heder är mycket viktigt för hans far. I slutet av första stycket bestämmer sig 

Manny för att bli så olämplig som möjligt för rollen som blivande svärson. Manny bestämmer 

sig för att bli både tjuv och rökare. 

 

                                                 
12

 Texten är ett utdrag ur boken (Un)arranged Marriage av Bali Rai. 
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I nästföljande stycke i texten om Manny har ett år passerat. När läsaren återser honom sitter 

han på polisstationen efter att han tillsammans med en vän blivit arresterad för snatteri. Väl 

hemma får brodern Bilhar (Harry) ett utbrott. Brodern ger Manny två örfilar, svär och skriker 

åt honom på punjabi med ord som Manny menar att han aldrig skulle våga använda inför 

fadern. Harry frågar Manny varför han var tvungen att gå ut och stjäla ”with that black 

bastard!” (s. 53). Manny vägrar foga sig varpå Harry utbrister: ”you ain‟t going out any more, 

not with that bloody kalah or anyone” (s. 53). Harry slår honom igen men Manny låter läsaren 

förstå att han inte bryr sig eftersom han blivit slagen så många gånger förut att han inte ens 

känner smärtan längre. Under tiden bråket utspelar sig får läsaren veta att Jas (en kvinna eller 

flicka som vi förmodar är Mannys syster) och Baljit, Harrys fru, har iakttagit Manny och 

Harry storögt men utan att säga något. Jas försöker lugna ned Harry men han lyssnar inte på 

henne. Mannys andre bror, Ranjit, går emellan och bryter bråket genom att skicka upp Manny 

på sitt rum. En kort stund senare kommer Ranjit in till Manny och lägger armen om honom 

och Manny berättar för läsaren att Ranjit visade honom en sorts tillgivenhet hans föräldrar 

inte visat honom sedan han var ett litet barn. Texten avslutas med att Manny skriker ut att han 

bara är 15 år och att hans far hellre får döda honom än gifta bort honom.  

 

I texter om andra kulturer som inte anses tillhöra de västerländska anas ofta en eurocentrisk 

syn. Enligt Bhatia (2002) ansåg vetenskapsmän som Darwin att ickevästerländska folk hade 

en medfödd underlägsenhet i förhållande till de högre anglosaxiska folken. Said (1978) 

hävdar att den eurocentriska synen på orienten innebär att den förstås som primitiv, 

bakåtsträvande och ociviliserad. De olikheter som togs upp var enligt Bhatia kulturella, men 

resultaten presenterades som biologiska skillnader. Bhatia tar upp indier som ett exempel på 

människor européer ville ”hjälpa”. Hjälpen skulle ske genom civilisation av indiern, vilket 

skedde genom att göra honom västerländsk. Indiern kunde fortsätta se ut som en indier, men 

skulle ha åsikter, kläder och moral som en västerlänning. Detta blir märkbart i denna text då 

de västerländska idealen beträffande giftermål anses överlägsna den bakåtsträvande indiska 

kulturens.  

 

Enligt Kurien (2006) tvingas indier i väst ständigt tackla de negativa uppfattningar som 

florerar angående indisk kultur och religion. Kurien upplyser också om att indier försöker 

frigöra sig från västerlandets fördomar angående exempelvis kastsystemet och hinduism som 

en polyteistisk och patriarkal religion. Här förstärks och befästs dessa negativa intryck genom 

att fokus ligger på Mannys föräldrars åsikter vilka i väst anses vara traditionella, 

gammalmodiga och patriarkala. Medan amerikanska läroböcker reformerat sin framställning 

av hinduism och den indiska kulturen som förtryckande och patriarkala ger texten om Manny 

läsaren en känsla av förtryck. 

 

Lingvistiskt innehåller texten också en del sociolektiska uttryck, dvs språkliga varianter av 

ord som beror på sociala faktorer, vanligtvis klass, religion och etnicitet (Wardhaugh, 2006). 

Exempelvis ”you ain’t making sense, man” och ”innit” (Wings, s. 51, 53-54, vår kursivering). 

Genom att förse personer med attribut som dessa uttrycker texten att de tillhör en lägre 

samhällsklass, har sämre ekonomi och utbildning (Wardhaugh, 2006; Yule, 2006). Värt att 

tillägga är också att ”ain‟t”, ”man” och ”innit” i regel kännetecknar ”African American 

Vernacular English” (även kallat ”AAVE”, ”Black English” eller ”Ebonics”) som oftast 

precis som det låter är förknippat med Afroamerikaner eller svarta amerikanare. AAVE är 

kraftigt stigmatiserande, dvs många anser att det är ett dåligt och inkorrekt språkbruk. 

 

Parsons (1982) gör gällande att när texter är skrivna i jagform uppfattas de som mer 

trovärdiga och äkta vilket då förstärker gamla stereotyper och fördomar. Generellt menar 
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Eilard (2008) att syd, i motsats till nord, ofta associeras med fattigdom och primitivitet och 

öst, i motsats till väst, förknippas med diktatur, orientalism och kommunism. Utifrån 

textavsnittet i Wings kan läsaren associera indier och indisk kultur till diktatur med hänsyn till 

skildringen av fadern. Framställningen av fadern kan ifrågasättas eftersom den enligt Eilard är 

postkolonial och stereotyp. I texten positioneras fadern som den starke och Manny som den 

svage. Till följd av att maktrelationen mellan Manny och hans far synliggörs och får en 

central funktion i berättelsen förstärks den negativa bilden av fadern ytterligare. Eilard 

beskriver hur det individuella beteendet kan etnifieras eller kulturaliseras. Som tidigare 

påpekats kan porträtt i läroböcker representera hela kulturer då eleven inte erfar ytterligare 

skildringar av samma fenomen. Denna text riskerar då att befästa och sprida uppfattningen av 

framförallt den indiske fadern, men även av indiska män i allmänhet med tanke på brödernas 

våldsamma beteende och humör, som diktatorisk, traditionell och patriarkal. Att även lägga 

till Mannys erfarenheter av att bli systematiskt misshandlad samt bristen på ömhetsbevis från 

föräldrarna ökar förnimmelsen av en otidsenlig och grym barnuppfostran. Texten positionerar 

kvinnorna som passiva deltagare vilkas åsikter inte männen lyssnar till. Den ene brodern, 

Harry, ges också rasistiska attribut i och med hans uttalanden om Mannys vän. Slutligen, 

genom avsluta detta textavsnitt med Manny som abrupt skriker att han hellre blir dödad av sin 

far än bortgift kan läsaren lämnas med uppfattningen att detta är ett möjligt framtidsscenario. 

Huruvida det är så eller ej klargörs inte av texten eftersom Manny står oemotsagd i slutet. 

Fenomenet föräldrar som hellre dödar sina barn än låter dem leva sitt liv på det sätt de själva 

önskar associeras med s k hederskultur vilket ofta kopplas till islam och anses i Sverige vara 

fel och orätt. Kurien (2006) hävdar att efter 11 september 2001 dras ofta främmande (läs 

österländska) religioner över samma kam. Hinduism eller indisk kultur blandas ideligen ihop 

med islam, vilket är en felaktig föreställning som denna text, om Manny, bidrar till. 

 

The Olympic Games 

Detta porträtt ingår i ett uppslag om två sidor i Wings som tillägnas de Olympiska spelen. Den 

första sidan rymmer en historisk redogörelse för evenemanget och den andra visar två bilder 

med bildtexter om spelen i modern tid. En av bilderna föreställer Cathy Freeman, en av 

Australiens största idrottskvinnor, när hon tänder den olympiska elden i Sydney år 2000. 

Intressant att analysera här är hur bildtexten uttrycker känslan som uppstod när hon tände 

elden. Inledningsvis informeras läsaren om att Cathy “is an Aborigene”, och sedan står att 

läsa: ”It was a proud moment for her and her people” (s. 65). Cathy introduceras först som en 

av Australiens största idrottsstjärnor och senare som aborigin, inte som australiensiska. Att 

sedan använda formuleringen ”det var ett stolt ögonblick för henne och hennes folk” kan 

framstå som förvirrande. För vem var det ett stolt ögonblick, var det för australiensarna eller 

aboriginerna? ”Hennes folk” kan här rimligtvis uppfattas som aboriginerna. Skall detta då 

tolkas som att det inte var ett lika stort ögonblick för australiensarna, eller avses egentligen 

båda? Återigen kan vi också läsa benämningen ”her people” som är stigmatiserande och 

stereotypiserande.  

 

Ricardo 

Denna skildring ingår i ett kapitel i Good Stuff D som heter ”That‟s Life!” Titeln på texten är 

”Ricardo”, vilket också är namnet på huvudpersonen i berättelsen. Ricardo berättar om sig 

själv och sitt bostadsområde. Han börjar med att berätta om sin ålder, sitt 

spanskdominikanska ursprung samt om sina intressen. Vidare talar Ricardo om sitt 

bostadsområde, som är stadsdelen Brooklyn i New York, USA. Läsarna får veta att området 

är tufft, då Ricardo säger ”it‟s a kind of rough neighbourhood there, where I live” (s. 34). Det 
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säljs mycket droger och det finns många vapen i Brooklyn. Emellertid är Ricardo inte rädd 

längre för han har vant sig vid det liv han lever. Ricardo berättar att även han hade ett vapen 

förut, men det var i självförsvarssyfte. Han talar därefter om respekt och i synnerhet hur 

läsaren (eleverna) kan erhålla respekt i Brooklyn.  

   

Människor kan inte ens gå längs efter en gata eftersom rädslan för att bli slagen ständigt är 

närvarande. Ricardo beskriver det såsom: ”It‟s not like you can just walk down the street. In 

my block if you get beat up you‟re a pussy, man” (s. 35). En människa som blir nedslagen 

räknas därmed som en ynkrygg. Ricardo säger dessutom att hot är vanliga i hans hus som 

består av flera hyresgäster trots att det är en enligt honom ordinär lägenhet. Slutligen säger 

Ricardo att han inte kan bo i ett bättre område pga hans mammas låga inkomst. Brooklyn är i 

hans ögon ändå ett hem, där allting finns.  

 

Ricardo beskriver hopplösheten i att försöka lösa problem som kan uppstå. Han beklagar sig 

över att människorna som vill bråka inte går med på att resonera om problemen istället. Ett 

försök åt det hållet leder till att andra förlorar respekten för Ricardo. Ricardo berättar däremot 

att hans skolgång är väl fungerande. Han skolkar aldrig och vill något med sitt liv. Ricardo 

vill fortsätta till universitet för att sedan komma tillbaka till sin hemstad. Där vill han hjälpa 

barn till en bra uppväxt, till skillnad från den situation som barnen i Brooklyn upplever i 

nuläget. Texten avslutas med Ricardos dröm om att han skall kunna förbättra den dåliga miljö 

som han befinner sig i till det bättre.  

 

Texten är skriven i jagform och med talspråk där Ricardo är berättaren. Jagformen förstärker 

känslan av autenticitet och verklighet. Talspråket medför att texten innehåller mycket slang 

och inhemska uttryck. Texten har korta meningar som mer liknar uttalanden. Den tillhörande 

gloslistan innehåller många amerikanska slanguttryck. Som vi nämnt i diskussionen angående 

texten ”I‟m not getting married at seventeen!” är s k sociolekter eller slanguttryck 

stigmatiserande och stereotypiserande. Exempelvis upprepas ideligen ”man”, vilket är typiskt 

för AAVE, en sociolekt som placerar Ricardo i en lägre samhällsklass.  

 

Texten om Ricardo utgör tre sidor. En svartvit bild täcker mer än hälften av den första sidan
13

. 

Den visar två mörkhyade pojkar. Den ena håller en kamphund i kopplet medan den andre 

sitter på en back och håller upp ett flertal sedlar som täcker hans ansikte. En annan kamphund 

står bredvid honom. Väggen bakom pojkarna är fylld med klotter och marken under dem 

består av betong som är fläckig och trasig. Eilard (2008) hävdar att föreställningen av ”den 

svarte machokillen” (s. 412) är en utpräglad stereotyp som liksom den beslöjade muslimska 

flickan härstammar från gamla koloniala och orientala diskurser. Eilard anser också att 

svartvita fotografier kan ge läsaren associationer till gammalmodiga och omoderna tider. 

Texten beskriver en negativ miljö som förstärks av den svartvita bilden med de två pojkarna.  

Ingen av dem tittar in i kameran eller ler. Inkluderandet av kamphundar vilka ofta associeras 

med kriminalitet, aggressivitet och våld befäster den destruktiva uppfattningen ytterligare. 

Bilden kan således påstås komplettera och fördjupa textens budskap, dock på ett negativt sätt. 

Läsaren lämnas ensam med sina tolkningar då bilden inte följs av en bildtext. 

 

Användningen av etniska benämningar kritiseras av Mercado (2001). Etnicitet är mer 

komplext än att bara namnge människors ursprung. Då människor inte lever i ett vakuum 

påverkas de av sin omvärld vilket leder till att etnicitet inte behöver betyda att personen i sig 

har ett visst beteendemönster. Att använda sig av etniska benämningar kan, enligt Mercado, 
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förstärka etniska stereotyper. Här hänvisar hon bl a till forskare som hävdar att ras är en social 

konstruktion. Mercado befarar att etniska benämningar även kan användas i värderande 

syften. Vissa etniska grupper har av olika skäl högre status än andra. Ricardo tillhör gruppen 

spanskdominikaner som är en minoritetsgrupp i USA. Om läsaren inte informeras om 

Ricardos etniska ursprung kan sådan vanförförståelse undvikas. Mercados påstående styrks av 

Sherwood (1999) som beskriver hur lärare i USA många gånger uppfattar elever med 

spanskdominikanskt ursprung som ”högljudda, störande, genomlata, aggressiva och 

färgmedvetna” (s. 196, vår övers). Dessa lärare samt några rektorer uppfattade det också som 

att eleverna tog in kunskap långsammare, saknade koncentration samt var i behov av extra 

stöd. Att mötas av negativa attityder och förväntningar kan för övrigt även enligt Sherwood 

leda till att personer lever upp till dessa.    

 

Teenager under the Taliban 

Porträtt nummer två ur Good Stuff D heter ”Teenager under the Taliban” och ingår liksom 

”Ricardo” i kapitlet ”That‟s Life!”. Inledningsvis frågar texten om läsaren kan tänka sig att bli 

av med och vara tvungen att gömma undan alla tidningar, posters och böcker osv. Om läsaren 

är av kvinnligt kön skall denna även försöka föreställa sig hur det skulle vara att slänga alla 

kjolar, skor och makeup. Vidare skall läsaren tänka sig in i sig ett liv utan bio, simning, skola 

och universitet. Slutligen skall den kvinnliga läsaren också begrunda hur ett liv i en varm 

burka kan te sig samt hur det skulle vara att åskåda allmänna avrättningar.  

 

Texten kommer sedan in på en flickas skildring av sitt liv i Afghanistan under 

Talibanregimen. Vi får veta att flickan heter Latifa och är 16 år. Hon bevittnade presidentens 

avrättning och bestämde sig då för att starta en hemlig skola och för att skriva dagbok.  

 

Det andra stycket vilket har titeln ”Goodbye to freedom” (s. 33) inleds med en berättelse om 

Latifas kanariefågel. Fågelns flykt blir en symbol för Latifas försvinnande frihet. Därefter 

förtäljer texten att Talibanregimen förbjudit husdjur, musik osv. Vidare står det att Latifa 

tvingas bära burka utomhus och att hon numera måste vända sig helt om för att kunna se åt 

sidan. Längre fram berättas det om hur flickor blir slagna och misshandlade av olika 

anledningar. I det sista stycket som har titeln ”Escape” (s. 33) kan läsaren lära om Latifas mor 

som är läkare i hemlighet. Modern fick en inbjudan till Frankrike för att tala om problemen 

för kvinnorna i Afghanistan och lyckades stanna där. Senare i Good Stuff D kan eleverna läsa 

ett utdrag ur boken som Latifa skrev. Boken heter My forbidden face – growing up under the 

Taliban – a young woman’s story. Den tillhörande gloslistan med svenska och engelska ord 

vid kanten av uppslagets andra sida innehåller flera negativt laddade ord. Texten är i 

berättande form där skildraren är okänd. Latifa talar inte direkt i denna text. Det kan 

emellertid uppfattas som hennes ord då texten inspirerats från Latifas bok. Att texten påstås 

vara verklighetsförankrad gör den trovärdig. Textens innehåll förstås som fakta och inte en 

persons uppfattning om hennes omvärld. Språket är formell engelska med relativt enkla fraser 

och uttryck. Texten illustreras av en bild som täcker större delen av första sidan. Bilden visar 

flertalet tätt stående kvinnor bärandes burkor. Bland dem tittar en yngre flicka fram som 

dragit upp sin burka. Hon ser åt sidan med rädda ögon. Den andra sidan innehåller en bild på 

den bok Latifa skrivit.  

 

Texten frågar inledningsvis hur läsaren skulle känna om denne var tvungen att leva utan 

posters och musik, som är två inslag vilka förknippas med västerländsk kultur. Det är för 

många svenska ungdomar en helt omöjlig situation att tänka sig ett liv utan dessa saker. Här 

synliggörs det Bhatia (2002) talar om, dvs att den västerländska kulturen förstås som normen. 
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Detta förstärker den negativa aspekten av livet under Talibanregimen. Även om 

Talibanregimen i sig är grym på många sätt, beträffande bl a människors 

samhällsförhållanden, ifrågasätter vi varför just denna och enbart denna bild av exempelvis 

Afghanistan och islam visas upp. Vanligtvis, menar Kurien (2006), behandlar framställningar 

av andra religioner än kristendomen i västvärlden den mest förekommande tolkningen av 

religionen eller de tolkningar som har flest anhängare. ”Teenager under the Taliban” gör 

tvärtom. Genom att Afghanistan och islam endast presenteras här och alla andra muslimer 

osynliggörs kan elever tolka Talibanregimen som den allmängiltiga normen för hur en 

muslimsk stat ser ut. Kurien ifrågasätter i vilken grad västerlänningar generellt kan sätta sig in 

i och förstå regimer som inte separerar politik och religion. Med religion åsyftas 

Talibanregimens tolkning av islam vilken inte är den vedertagna tolkningen hos majoriteten 

av muslimer i världen. I västvärlden särskiljs oftast de religiösa och ickereligiösa sfärerna och 

den allmänna uppfattningen är att detta är fullt möjligt att göra. Det kan vara svårt för elever i 

den svenska grundskolan att förstå dels hur ett diktatoriskt styre genomsyrar hela samhället 

och dels att politik och religion är samma sak. En stor skillnad är att människor i diktaturer 

inte har valfrihet att rösta fram sitt styre, att ha politiska åsikter eller att utöva religion på ett 

självvalt sätt. Dessutom är religionsutövning i Sverige något personligt medan den i många 

andra länder är offentlig, vilket också kan vara svårt för en elev i skolår nio att förstå.  

 

Såsom påpekats innan är ickevästerländska folkgrupper ofta presenterade i negativa ordalag. 

Said (1978) påstår rentav att muslimer presenteras uteslutande i negativa miljöer. Människor 

visas oftast i folkmassor, där ingen individualitet kan särskiljas. Said påstår vidare att det inte 

finns någon annan religiös minoritet vilken kan beskrivas i nästintill vilka ordalag som helst 

utan att det kritiseras. Ord som används i texter som behandlar islam är i hög grad 

förknippade med våld. Eilard (2008) beskriver som nämnts ovan hur det individuella 

beteendet ”etnifieras eller kulturaliseras” (s. 365). Här kan Talibanregimens beteende förstås 

som sådant. Regimens politiska och religiösa tvång får representera hela kulturen. Kurien 

(2006) hävdar att en förändring skett efter 11 september 2001 som innebär att större fokus 

sätts på muslimer i Europa än tidigare. Innan negligerades religioners roll i samhället medan 

den nu tillskrivs en större betydelse vilket kan vara en orsak till att inkludera texten. Dock 

vidhåller vi att den tolkning som inkluderas bör vara mer allmängiltig än Talibanregimens.  

 

Läsaren får veta hur tacksam Latifa blir över att hon funnit frihet i Frankrike vilket är i 

enlighet med Douglass och Dunns (2003) påstående om att den ”andre” bör känna tacksamhet 

om denne kan leva i väst enligt västerländska regler. Eilard (2008) för ett liknande 

resonemang och yttrar sig i sammanhanget enligt följande: ”den ‟hjälplösa‟ utländska kvinnan 

positioneras som i behov av ‟den vite mannens‟ hjälp och undsätts” (s. 366). Ojämställdhet 

likställs med uppfattningen om den andre. Västerländsk (läs svensk) jämställdhet blir då den 

utländska förtryckta kvinnans enda väg ut ur den patriarkala kulturen. I denna process 

framställs och stigmatiseras den utländske mannen automatiskt till ”en ojämställd förtryckare” 

(s. 366). En enligt Eilard synnerligen vanlig stereotyp som härrör från gamla koloniala och 

orientala resonemang är just den beslöjade muslimska flickan, något som den här texten 

bekräftar och cementerar. Den muslimska, beslöjade flickan får symbolisera ”ojämställdhet, 

förtryck och patriarkal kultur” (Eilard, s. 421). 

 

Antropologer menar att ” ‟vi‟ ” (s. 435) kan lära oss om andra kulturer genom att studera dem 

uppger Said (1978). Enligt antropologer sker detta genom att den andres röst blir hörd. Den 

andres röst får emellertid endast höras under vissa villkor. Latifa i texten kan förnimmas som 

den andres röst, det är däremot inte säkert att hennes talan skulle ha hörts om den inte 

kritiserade styret. Douglass och Dunn (2003) hävdar att muslimska kvinnor ofta presenteras i 
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utrymmet mellan det traditionella och det moderna. Flickan lämnar här det traditionella för ett 

liv i det moderna. Hierarkiska motsatspar, exempelvis modern/traditionell eller ljus/mörk drar 

lätt till sig uppmärksamhet och kategoriserar människor i olika fack där modern och ljus är 

positivt medan traditionell och mörk är negativt (Eilard, 2008). Said förundras vidare över att 

inslag som har något med islam att göra alltid är nyhetsinslag och aldrig litteratur eller 

liknande. Vi håller för troligt att detta sker i ett försök att framlägga innehållet som fakta och 

inte som en persons uppfattning av exempelvis en situation.  

 

Som tidigare nämnts kan bilder i läroböcker bli normgivande för hela länder eller kulturer. 

Eftersom den här texten är den enda i boken som behandlar islam och Afghanistan kan 

således den här framställningen framstå som representativ för samtliga muslimer och 

muslimska afghaner. Enligt Eilard (2008) förstärks den västerländska överlägsenheten genom 

bilder där icke västerländska porträtteras som ledsna och/eller lidande trots att tanken är att 

bilderna skall leda till empati och medlidande. Här är bilden ett modernt fotografi, något som 

i viss bemärkelse är positivt då den i jämförelse med äldre bilder enligt Pettersson (1991) är 

mer lättolkad. Bilden fungerar som bilder i läroböcker bör, dvs den verkar förstärkande av 

texten. Dock leder det i detta fall till en förstärkning av den negativa föreställningen texten 

skänker.  

 

Birthdays in Kiribati 

Det sista porträttet som analyseras i Good Stuff D ingår i kapitlet ”Extra Good Stuff”, vilket är 

ett extramaterial för elever som är klara med de övriga uppgifterna i boken. Textavsnittet 

heter ”Birthdays in Kiribati”. Avsnittet handlar om en flicka vid namn Gina Beyer som är 

ifrån USA. Gina berättar hur hon varit volontärarbetare i Kiribati i två år. I texten beskriver 

hon hur kiribatifolket firar sina födelsedagar.  

 

Inledningsvis berättar Gina att det endast är den första födelsedagen i en persons liv som firas. 

Hon frågar läsarna om de kan föreställa sig hur det skulle vara att endast fira sin första 

födelsedag. Hennes elever kunde inte med exakthet tala om när deras födelsedag var. Gina har 

en förklaring till varför människorna bara firar en födelsedag. Förr var det dålig sjukvård på 

öarna så folket på Kiribati var glada om barnet överlevde första året. Hon berättar vidare om 

den mängd mat som förbereds och tillagas. Bland maten som tillagas finns hund vilket gjorde 

Gina spyfärdig. Det finns ingen glass på ön eftersom det saknas elektricitet till en frys.  

 

Längre fram i texten kan vi läsa att Gina befarar att hon kommer att bli fet då maten som 

serveras är i mängder. Det berättas att kvinnorna och barnen äter sist, dvs efter män och 

pojkar. Här vänder sig Gina direkt till läsare av kvinnligt kön och betonar att de också skulle 

äta sist, med orden: ”Yes, girls, you would be eating last.” (Good Stuff D, s. 116). Läsarna får 

veta att det inte finns MTV
14

. En generator ordnar så att det går att se på TV, men TV:n visar 

enbart filmer. Vilka slags filmer det är får vi inte veta. Gina påstår att kiribatifolket älskar att 

skratta och dansa, så det är ofta roligt där. Gina uttrycker att hon snart spricker eftersom hon 

är så mätt då det ständigt serveras mat. Hon är däremot så pass artig att hon ändå tackar ja till 

mer mat. Slutligen skriver hon att det inte finns någon bantning på Kiribati, utan hon får vänta 

tills hon kommer tillbaka till USA. Texten är indelad i korta stycken och skriven på formell 

engelska. Texten innehåller vissa meningar med kiribatiska ord såsom: ”Mauri and hello” (s. 

114). Varje stycke har en egen rubrik.  

 

                                                 
14

 Förkortningen MTV avser TV-kanalen Musik Television. 
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Bilderna i texten ”Birthdays in Kiribati” är fem till antalet. Det är färgbilder med motiv som 

liksom bilderna i Wings Sydafrikaavsnitt ser ut att vara tagna ur en resekatalog. Det första 

uppslaget har en bild som täcker mer än halva första sidan. Där ser vi Gina sittande på marken 

tillsammans med tre kiribatiska kvinnor. De sitter runt en gryta som de alla hjälps åt att 

tillaga. De ler mot läsaren. Omkring dem finns palmer och det är dag. I bakgrunden skymtas 

trähyddor med halmtak. Övriga bilder som hör till nästa uppslag är fotografier lagda snett 

över varandra. På den första bilden ser vi en kvinna med en liten flicka som båda två har 

blommor i håret och ler mot kameran. De sitter på en stråmatta på marken. Bakom dem finns 

ett färgglatt skynke. Den andra bilden visar en kvinna som lagar mat i ett fat medan hon sitter 

på marken. Kvinnan tillagar en slags exotisk grönsak och bredvid henne finns stora dunkar. 

Även hon ler men inte mot läsaren. Den tredje bilden illustrerar en man som står i havet med 

sin båt. Han håller i en stor fisk och även han ler. Slutligen ser vi en kvinna som dansar iklädd 

olika dekorationer. Hon är koncentrerad och tittar rakt fram. Bakom henne står flera män som 

ser ut att också deltaga i dansen.    

 

Rubrikerna till textens olika stycken är negativt laddade, som t ex ”Getting fat”, ”Women 

last!” och ”No MTV, help!” (Good Stuff D, s. 116). Läsaren får härmed intryck av att den 

kiribatiska kulturen är kvinnoförnedrande i jämförelse med Ginas amerikanska kultur. Enligt 

Cudd (2005) har volontärarbetare kritiserats för efterlikna missionärsarbetare i deras önskan 

om att förändra människor efter sina egna ideal. Texten tar upp företeelser i den kiribatiska 

kulturen, exempelvis som att kvinnorna får äta sist och att det finns risk att bli fet då det 

serveras mängder med mat. Genom att ta upp sådana aspekter kan läsaren få negativa 

uppfattningar om kiribatisk kultur. Cudd hävdar att volontärarbetare från västerländska länder 

ofta har en önskan om att hjälpa befolkningen i landet de besöker även på det kulturella 

planet. I denna text tas bristen på MTV och andra TV-kanaler upp. Gina beklagar sig då över 

att endast diverse filmer finns till hands. Cudd skriver vidare att eurocentrism, eller i Ginas 

fall amerikanism, ofta är osynlig för tillämparen, då denne uppfattar det egna synsättet som 

det självklara. Hon menar att företeelser som denna bör kritiseras även om det sker i all 

välmening. Bristerna som påtalas i texten kan enligt Eilard (2008) leda till att eleverna ömkar 

den kiribatiska befolkningen samtidigt som de kan få eleverna att uppfatta sin egen kultur som 

överlägsen. När en text kan ge upphov till dessa känslor är den etnocentrisk hävdar Eilard.  

 

Dialog- och diskussionsövningar 

Ovan har vi analyserat inslag som innebär att eleverna tränar sin läsförståelse samt tillgodogör 

sig fakta om länder och kulturer. Dialog- och diskussionsövningar är inslag som innebär att 

elever samtalar med varandra runt givna teman eller ämnen. Övningarna syftar till att utveckla 

elevers kommunikativa förmåga. I de två följande styckena analyseras först tre övningar ur 

Wings och därefter en övning ur Good Stuff D. 

 

Övningar ur Wings 

Wings Base Book 9 (2004) innehåller totalt åtta sidor som syftar till att eleverna skall 

genomföra olika samtalsövningar. Tre avsnitt innehåller dialogövningar medan ett avsnitt 

innehåller ett antal påståenden om ungdomars rättigheter där eleverna skall gissa vad som är 

sant eller falskt. Dialogerna inleds alla på samma sätt med en hörövning där eleverna i klassen 

skall lyssna på ett samtal mellan två eller flera personer. Hörövningen i Wings kallas för 

”Listen and learn”. Därefter följer ”Practice speaking” som radar upp ett antal påståenden som 

eleverna skall diskutera i grupp huruvida de instämmer eller inte med de påståenden övningen 

föreskriver. Till detta presenteras olika användbara fraser. Nedan kommer vi enbart att 
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analysera två av dialogerna eftersom vi anser att dessa är mest relevanta för undersökningens 

syfte. De två dialogerna som analyseras heter ”I could eat a horse” (s. 18-19) och ”You‟ve 

nothing to lose!” (s. 48-49). Diskussionsövningen kallas för ”Do you know your rights?” (s. 

42-43). 

 

”I could eat a horse” inleds med en hörövning där Jane, Marvin och Gayle diskuterar huruvida 

det är bra att äta kött eller inte. Eleverna skall sedan själva diskutera tre andra ämnen eller 

påståenden enligt följande:  

 

(1) ”parents should never argue in front of their children” 

(2) ”a child who has several brothers and sisters is more responsible than an only child”  

(3) ”parents should help their children with their homework” (Wings, 2004, s. 18).  

 

Till hjälp får eleverna ett antal fraser att använda sig av. I ”You‟ve nothing to lose!” 

introduceras två tonåringar och deras respektive dilemman. Meg har ”stulit” sin bästa väns 

pojkvän som nu vägrar prata med henne när Meg försöker be om ursäkt. Jo är stormförtjust 

över att tillbringa ett år som utbytesstudent i Los Angeles. Hon får sedan besked om att 

han/hon tilldelats plats i det nationella ungdomslaget i fotboll vilket alltid varit en önskedröm. 

Eleverna som läser detta avsnitt skall diskutera dessa problem och argumentera för olika 

lösningar i rollen av vänner till Meg respektive Jo. ”Do you know your rights?” innehåller sex 

korta texter som alla tar upp olika situationer där amerikanska ungdomars rättigheter står i 

fokus. Texterna är autentiska och hämtade ur ett ungdomsmagasin. Eleverna skall gissa 

huruvida påståendena är sanna eller falska och sedan jämföra med svensk lagstiftning.  

 

Övningar som ”I could eat a horse”, ”You‟ve nothing to lose!” och ”Do you know your 

rights?”, innebär att eleverna skall uttrycka åsikter, argumentera och diskutera, 

problematiseras av Kramsch (2000). I första hand påverkar val av ämnen elevernas 

möjligheter att förstå den främmande kulturen. Här handlar det om den brittiska och 

amerikanska. Kramsch håller för sant att om inga förklaringar till den kulturella kontexten ges 

kan elever anta att amerikanska och brittiska värderingar är desamma som svenska sådana. 

Här skiljer sig oftast svenska och amerikanska värderingar åt avsevärt vad gäller ämnen som 

sexualitet och religion. Vissa ämnen kan också vara helt främmande i specifika kulturer. Ett 

annat problem som Kramsch lyfter fram är hur etiska minoriteter i klassrummet tystas ned i 

dylika diskussioner. Om flertalet elever i klassen är av en åsikt kommer andras åsikter oftast 

inte fram. För att detta skall förhindras måste läraren först och främst vara medveten om 

dilemmat. Läraren måste även uppmärksamma alla elever och se till att alla som vill kommer 

till tals. Kramsch tar upp ett exempel där amerikanska elever skulle diskutera företeelsen ”att 

rymma hemifrån”. I klassen fanns förutom infödda amerikanare elever från Pakistan, Japan 

och Kina för vilka detta fenomen är helt främmande. Våra exempel är inte lika påtagliga 

beträffande tabubelagda områden. De tre påståendena i dialog 1, ”I could eat a horse”, liknar 

mer vad som kallas mainstream culture. Dessa är kanske medvetet designade för att undvika 

denna typ av dilemma. Kramsch hävdar att elevernas sätt att diskutera och argumentera inte är 

desamma som målspråkets sätt att göra detsamma. I Sverige innebär detta att svenska elever 

för en svensk konversation med svenska värderingar och manér fast på engelska. Kramsch 

menar att detta följaktligen blir en rent lingvistisk övning som inte torde leda till större 

interkulturell förståelse. ”Do you know your rights?” innehåller den jämförande faktorn vilket 

i kursplanen skall leda till interkulturell förståelse. Här är det den amerikanska ungdoms- och 

skolkulturen som presenteras. Paralleller kan dras till språkundervisning som förberedelse på 

utlandsvistelse och kommunicerande med främmande människor. Eleverna får exempel på 

skillnader i amerikanska och svenska ungdomars rättigheter. Inga kontroversiella ämnen 
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behandlas utan tämligen slätstrukna sådana som vi uppfattar vara mainstream culture. Det 

finns t ex förbud mot vissa klädesplagg i svenska skolor. Det är också förbjudet att störa 

grannar med hög musik. Rektorn har även i vissa fall rätt att söka igenom en elevs skåp vid 

misstanke om innehav av narkotika. Skillnaderna mellan Sverige och USA är inte så stora vad 

gäller just de ämnen som tas upp. Varken den svenska eller den amerikanska 

ungdomskulturen eller skolkulturen problematiseras på något sätt vilket Tornberg (2000) 

liksom vi anser skulle vara positivt. 

 

Kramsch (2000) diskuterar vilka kulturella konsekvenser val av diskussionsämnen i 

läroböcker kan få. Hon hävdar att det finns en länk mellan språket och de kulturvärden det 

förmedlar. Interaktion eller konversationer som innebär att eleverna skall låtsas vara en annan 

person, och då ofta från en annan kultur, blir onaturlig och konstlad. Med dagens 

mångkulturella klassrum i åtanke kan det ibland också innebära att elever tvingas bete sig 

tvärtemot vad de tycker är rätt eller blivit uppfostrade till. Läroboken tar för givet att alla 

elever känner igen sig i dilemmat som förevisas i ”You‟ve nothing to lose!”. Det innebär att 

alla elever anammar den ungdomskultur som innebär att ungdomar har pojkvänner eller 

flickvänner. Här exkluderas exempelvis muslimska ungdomar i vars kultur detta fenomen inte 

finns.  

 

Övningar ur Good Stuff D 

Varje kapitel i Good Stuff D innehåller en dialog. I ett av kapitlen med benämningen ”Body & 

Soul” finns dialogen ”Didn‟t It Hurt?” (s. 16). Dialogen är mellan två personer, Debs och 

Lukas. I dialogen diskuteras Debs nya piercingar och tatuering. Hon blir tillfrågad om det 

gjorde ont och om det var dyrt. Dialogen slutar med att Lukas också tänker pierca sig. 

Dialogen är relativt kort och sidan pryds av en bild på en ung kvinna. Hon har en liten 

tatuering vid axeln och är klädd i svart. Den unga kvinnan sträcker ut sin tunga som hon också 

piercat. 

 

Språket i ovanstående dialog är standardengelska
15

 med inslag av talspråk. Texten har en 

positiv ton som kan uppmuntra eleverna till tatuering och piercing. De enda nackdelarna som 

beaktas är eventuell smärta samt att ingreppen är relativt dyra. Texten kan anses eurocentrisk 

med hänsyn till att dessa fenomen är vanliga inom ungdomskulturen i Europa trots att 

fenomenen även är vanligt förekommande i andra kulturer, exempelvis i Indien, vissa delar av 

Afrika och Sydamerika. Eftersom andemeningarna i fenomenen skiljer sig åt menar vi att 

texten kan hävdas vara eurocentrisk. Det finns även många kulturer, även inom Sverige, där 

företeelserna inte anses vara korrekta. Elever från dessa kulturer kan känna sig åsidosatta 

eftersom det tas förgivet att detta är något ungdomar eftersträvar.  

 

Dialogen är sluten, dvs replikerna och rollerna är på förhand givna vilket inte skapar något 

utrymme för elever att uttrycka egna åsikter eller samtalsmönster (Tornberg, 2000). Som 

tidigare nämnts blir konversationer där elever låtsas vara en annan person konstlade och 

tillgjorda (Kramsch, 2000). För en elev i vars verklighet fenomen som piercingar och 

tatueringar inte förekommer blir dialogen än mer tillgjord och svår att förstå om inte den 

kulturella kontexten förklaras.    

 

                                                 
15

 Standardengelska är jämförbart med rikssvenska. Med andra ord förekommer således inga dialektala uttryck 

eller slanguttryck.  
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Sammanfattningsvis måste dialog- och diskussionsövningar som de vi analyserat ovan inte 

nödvändigtvis avlägsnas helt från språkundervisningen. Det är däremot angeläget att den 

kulturella kontexten i vilken problemen eller konversationerna förekommer förklaras och 

klargörs för eleverna (Kramsch, 2000). Gagnestam (2003) anser också att koderna, dvs 

språket i ren lingvistisk form, endast får en mening om de ingår i ett kulturellt sammanhang. 

På detta sätt minimeras tillgjordheten och ytligheten, eleverna förstår omständigheterna och 

får en större inblick i och ökad förståelse för situationen och kulturen. Kramsch hävdar att 

elever inte blir skickliga konversatörer genom att enbart lära sig fraser och uttryck. Den 

kulturella kontexten och sammanhanget måste förklaras för att elevernas interkulturella 

förståelse och kommunikativa färdigheter skall utvecklas. Här har läraren ett övergripande 

ansvar vad det gäller att förse eleverna med kulturell kontext och sammanhang, dvs om detta 

inte framgår i läroboken. 
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Diskussion 
Vårt syfte har varit att undersöka hur kulturella inslag med betoning på etiska stereotyper och 

schablonmässiga föreställningar presenteras i två läroböcker i engelska framtagna för skolår 

nio i grundskolan. Nu närmast följer en metoddiskussion samt en sammanfattande diskussion 

av vår analys av de utvalda inslagen. Därefter avslutas examensarbetet med en allmän 

slutdiskussion samt förslag till vidare arbete och hur detta arbete kan användas.  

 

Metoddiskussion 

Den metod vi använt oss i vårt analysarbete har föranlett oss att gå in i texten och försöka 

tolka det som står skrivet. Det har lärt oss att se på texter i allmänhet och läroböcker i 

synnerhet på ett nytt sätt. De verktyg vi använt oss av i analysen kan vi sedan förhoppningsvis 

använda i vår kommande yrkesroll. En kritisk syn på läroböcker och ett försök till att förstå 

vad de egentligen innehåller och vilken betydelse detta innehåll kan få är troligtvis 

nödvändigt i alla skolans ämnen.  

 

Vi har hela tiden haft för avsikt att inkludera bilderna som ingår i avsnitten som analyserats. 

Den upphovsrätt som finns gällande bilder kräver ett godkännande av antingen utgivande 

förlag eller respektive fotograf innan de tillåts återges eller publiceras. För att få detta 

godkännande skickade vi e-post till Liber (Good Stuff D) och Natur och Kultur (Wings Base 

Book 9) med en förfrågan om att använda deras respektive bilder (bilaga 2). Natur och Kultur 

svarade att det gick bra såvida vi var noga med att ange varifrån vi erhållit bilderna. Liber 

svarade att vi var tvungna att vända oss till respektive fotograf. Följaktligen kontaktades 

respektive fotograf varpå vi fick till svar att vi kunde köpa bilderna. Detta ansåg vi ligga 

utanför ramen för detta examensarbete och därför valde vi att endast använda oss av bilderna 

ifrån Natur och Kultur. Dessa bilder bifogas som bilaga då vi anser att examensarbetet kan 

förefalla obalanserat om endast bilderna från Wings är inkluderade i löpande text. Då en 

inkludering av bilder inte kunde tas för given nödgades vi till att beskriva bilderna utförligt 

för läsaren och sätta ord på vad vi observerar. Detta har medfört att vi trängt djupare in i 

bilderna vilket vi anser har gynnat vår analys. När nu vissa bilder finns tillgängliga för läsaren 

i form av bilagor samtidigt som de beskrivs utförligt i löpande text ökar analysens 

tillförlitlighet. Läsaren kan lättare granska hur väl underbyggda våra tolkningar är samt om 

dessa är befogade och förnuftiga. Utan tillgång till bilderna blir läsarna tvungna att förlita sig 

enbart på våra beskrivningar av dessa. 

 

Analysdiskussion  

Nedan följer en sammanfattande diskussion av analysen. Den har samma struktur som 

analysen, dvs först kommer ett diskussionsavsnitt om realia, sedan personporträtt och 

slutligen en diskussion om dialog- och diskussionsövningar. 

 

Realia 

Gagnestams forskning visar att eleverna främst tänker på realiakunskap när de tillfrågas om 

vad som kan vara mest användbart i lärandet om kultur. Eleverna menade att det kan ge bättre 

förståelse för andra kulturers tankesätt och värderingar, vilka ansågs viktiga för förståelsen 

om andra kulturer. Lärarna poängterade dock att konkreta kunskaper om andra kulturer är 

viktigare för att förståelse skall uppnås. Texterna och bilderna som analyseras i realiaavsnittet 
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ger eleverna viss kunskap om Kanada, Sydafrika och Irland. Texterna är kortfattade och 

ytliga. Informationen begränsas till geografiska och historiska fakta. I analysmaterialet 

påträffades stereotypiska framställningar av de kulturer som inkluderats. Bilderna förstärker 

det budskap respektive text vill förmedla. Exempelvis får läsaren ett positivt intryck av 

Sydafrika när texten undviker landets koloniala historia. Tillhörande bilder ser ut att vara 

hämtade ur en resekatalog.  

 

Vi menar att detta inte ger en korrekt och rättvis bild av landet då problemet i landet 

fortfarande är aktuellt, om än inte på samma sätt som innan demokrati infördes. 

Realiakunskap är betydelsefullt men vi ifrågasätter huruvida den leder till en ökad förståelse 

för dessa länders kulturer och levnadssätt. Kursmålet anger att eleven skall ha kunskap om 

några engelsktalande kulturer. Undervisningen syftar till att förbereda för vistelser utomlands 

och skall leda till att eleven utvecklar en kommunikativ förmåga som fungerar internationellt. 

Med hänsyn till dessa ställer vi oss skeptiska till om eleverna lär sig detta genom exempelvis 

Kanadaavsnittet i Wings. Vi håller inte för troligt att den sortens realiakunskap leder till 

kunskap om den kanadensiska kulturen på det sätt som behövs för att en person skall fungera 

socialt och yrkesmässigt i Kanada. Bakgrundskunskap är inte heller ett entydigt koncept men 

känns i sammanhanget rimligare för en elev i skolår nio att sträva efter i jämförelse med 

interkulturell förståelse. Med hänsyn till elevernas förförståelse och ålder samt begreppet i sig 

och dess mångtydighet instämmer vi med Lundgren (2002), Byram och Morgan (1994) samt 

Tornberg (2000) i deras påståenden att målen kan vara något orealistiska. Vår uppfattning är 

således att problemet snarare beror på hur kursmålen i engelska är utformade än på 

läroböckernas innehåll. 

 

Personporträtt 

I den andra kategorin kring personporträtt gestaltas människor i olika kulturer och sociala 

sammanhang. Generellt anser vi att presentationerna av respektive människa och dennes 

kultur är något extrema. Med hänsyn till att dessa är de enda framställningar läroböckerna 

innehåller om respektive kultur kan läsaren tolka skildringarna i läroböckerna som generella 

för hela kulturen. Vi anser liksom Mercado (2001) att etnicitet kan förstås som en social 

konstruktion. Vår uppfattning är att minoritetsgrupper i regel har en lägre status än 

majoritetsgrupper. De analyserade texterna om Ricardo i Good Stuff D och Manny i Wings 

Base Book 9 kan utveckla elevens förståelse för dessa enskilda fiktiva personer men vi hävdar 

att den inte utvecklar elevens förståelse för hela kulturen eller ens en del av kulturen vilket är 

målet i skolämnet engelska. Vi menar dessutom att personerna i texterna inte ens kan sägas 

representera en större del av ungdomskulturen i den kontext de återfinns. Intressant att 

reflektera över är varför just dessa personer återfinns i texterna och varför de har tilldelats sina 

respektive attribut. Det är stereotypiserande att framställa spanskdominikaner som fattiga och 

kriminella. Exempelvis kan elever efter att ha läst om Ricardo få intrycket av att alla 

spanskdominikaner i Brooklyn är kriminella och våldsbenägna. Vår tanke är att läsaren 

genom att inledningsvis bli varse om Ricardos etniska ursprung kan bilda en förutbestämd 

uppfattning om hans personlighet. Av den orsaken menar vi att utelämnandet av etniska 

tillhörigheter kan vara att föredra eftersom vi håller med Mercado i hans påstående att 

etnicitet är något dynamiskt och föränderligt. Vidare är det intressant att de analyserade 

personporträtten i Good Stuff D emotsäger Tornbergs (2000) påstående att kulturinslag i 

språkundervisning ofta presenterar en slags mainstream culture. Tornberg menar att 

språkundervisningen generellt lyft fram representationer av majoriteter inom kulturer. Vi 

uppfattar inte personporträtten i Good Stuff D som representativa för majoriteten i respektive 

kultur.     



36 

 

Även om flera personer med olika inställning till äktenskap bland unga inkluderas i texten om 

Manny står hans föräldrars inställning i fokus. Denna inställning kan uppfattas som gängse 

bland indier i Storbritannien såväl som i Indien. Beträffande ”Teenager under the Taliban” 

bekräftas Härenstams (1993) påstående att fokus fortfarande ligger på det annorlunda och 

negativa angående islambilden i läroböcker. Då det finns en risk att elever som känner sig 

kränkta eller uppfattar framställningen av den egna kulturen som orättvis presterar ett sämre 

studieresultat presenterar Hambleton och Rodgers (1995) olika lösningar för att undvika 

stereotypisering. De nämner att etniska minoriteter inte bör positioneras med schablonmässiga 

sysslor och i stereotypa miljöer och situationer. Vi menar att Ricardo är ett exempel på detta 

som då kan undvikas. Vidare skriver Hambleton och Rodgers att det är angeläget att etniska 

minoriteter inte enbart gestaltas i traditionella roller utan även i andra sammanhang. Eilard 

(2008) anser att detta kan undvikas genom att läroböckerna inkluderar etniska minoriteter 

utan att fokusera på just etnisk tillhörighet. Att inkludera utan att nämna normaliserar 

meddelar Eilard. Liknande resonemang förs av Washington (1996) som förespråkar inslag av 

minoriteter i vardagliga sammanhang.  Vår tolkning av Hambleton och Rodgers respektive 

Eilard och Washington är att exempelvis Latifa istället skulle kunna positioneras i ett 

medelklasshem i Storbritannien. Fokus skulle kunna placeras på något annat än förtryck samt 

vad som är negativt och annorlunda.   

 

Dialog- och diskussionsövningar 

I den tredje kategorin, dialog- och diskussionsövningar, finner vi tendenser till 

stereotypisering, dock inte etniska sådana. Exempelvis kan dialogen ”Didn‟t It Hurt?” 

uppfattas som eurocentrisk. Diskussionsövningen ”Do you know your rights” uppfattar vi 

som ett exempel på mainstream culture. De ämnen som behandlas här är okontroversiella. 

Dialogövningarna ”I could eat a horse” och ”You‟ve nothing to lose!” kan vara svåra att 

förstå för en del elever. De beteenden och mönster som dessa uppvisar och följer stämmer 

kanske inte alltid överens med hur eleverna blivit uppfostrade eller de samtalsmönster de är 

vana vid. Sammanhanget och situationen känns främmande vilket kan leda till att eleverna 

inte känner igen sig. Eleverna kommunicerar med varandra med målspråkets terminologi och 

grammatik men kommunikationsmönstret förblir svenskt. Eleverna blir inte bra 

kommunikatörer genom att lära sig en lista med ”nyttiga” idiomatiska fraser. Enligt Kramsch 

(2000) uppnås pragmatisk kunskap genom observation och analys, dvs genom att hela den 

sociala kontexten synliggörs. Övningar som syftar till att elever skall utveckla sin 

konversationsförmåga i exempelvis engelska måste följas av en förklaring i hur engelsmän 

eller andra engelsktalande personer konverserar. Därför hävdar Kramsch att det är av vikt att 

lärare alltid klargör den kulturella kontexten för eleverna. En positiv sida av Wings dialoger är 

att de är öppna, dvs eleverna får inga givna svar utan diskuterar fritt kring ämnena. Det 

innebär att eleverna inte påtvingas ett samtalsmönster de inte känner sig bekväma med.  
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Slutdiskussion 

Dagens alltmer mångfacetterade svenska samhälle har nästintill omöjliggjort definitioner av 

svenskar eller andra nationaliteter. Lundgren (2001) påstår att samhällets förändring påverkar 

skolan. Gagnestam (2003) hävdar att rasismen som kan uppstå beror på okunskap och rädsla 

för det okända. Skolan får här en viktig funktion då den bör lyfta fram och göra det okända till 

det kända samt introducera nya och fler perspektiv (a. a.). Vår uppfattning är att om elever får 

tillfälle till att diskutera även sådant kanske de kan anpassa sig bättre till det mångkulturella 

samhälle som Sverige är idag. Språkklassrummet kan vara en plats för sådana diskussioner 

eftersom elever kan erhålla kunskap om andra kulturer genom språkundervisningen. Då vi 

idag inte kan ta för givet att det existerar en enhetlig kultur någonstans (Kramsch, 2000), leder 

detta till att språkundervisning inte går att genomföra efter gamla mallar.  

 

Det är inte oproblematiskt att undervisa om kultur i språkundervisningen. Kunskap om och 

förståelse för en kultur som vi aldrig upplevt eller levt i, utan bara kommit i kontakt med 

genom böcker, kan påstås vara tolkningar av den kulturen (Thavenius, 1999). Den kunskap 

som eleverna kan tillgodogöra sig genom skolans språkundervisning är således konstruerad 

och inte en absolut sanning. Om vi håller Sapir/Whorf-hypotesen för sann kompliceras 

kulturundervisningen ytterligare (rubrik ”Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv”). Det 

innebär att lärare skall kunna förmedla en oklanderlig bild av kulturer fastän det rent 

lingvistiskt sett är omöjligt att tränga in i. Det är dessutom svårt att förstå och språkligt 

beskriva en främmande kultur. Tornberg (2000) föreslår att benämningen kultur ersätts med 

exempelvis bakgrundskunskap eftersom det är ett rimligare mål för eleverna att sträva efter. 

Kanske är det bättre menar vi att som Tornberg (2001) tala om ”internationell orientering” 

eller ”internationell medvetenhet” (s. 188) i styrdokumenten, än kultur eftersom begreppet i 

sig har blivit alltför komplicerat. Tornberg (2000) argumenterar också för att kultur i 

språkundervisningen helt skall avskiljas från nationalitet och istället fokusera på fenomen 

samt hur kulturer skapas när människor från olika kulturer kommunicerar med varandra.  

 

Förutom att lärare bör reda ut kulturbegreppet för sig själva, måste de också vara medvetna 

om elevernas kultur samt den kultur de själva bär med sig in i klassrummet eftersom den 

kommer att påverka eleverna och elevernas syn på kultur (Sowden, 2007). Vidare påstår 

Sowden att lärarens personliga inställning och sätt att närma sig ämnet är det som betyder 

allra mest för att eleverna skall utveckla en interkulturell kommunikativ kompetens. Vilken 

teknik eller metod som används är av mindre vikt. Tornberg (2001) poängterar att läraren kan 

förväntas göra eleverna medvetna om kulturella förtryck som förekommer i alla kulturer, även 

inom den egna. Tornberg hävdar också att om lärarstyrningen är undermålig kan eleverna få 

gamla stereotyper och fördomar bekräftade, men om den är för stark kan eleverna ta över 

lärarens åsikter och tankescheman. Vår tolkning av Tornbergs uttalanden är att det gäller att 

hitta en balansgång mellan boken, läraren och eleven i kulturundervisningen. Gagnestams 

(2003) och Lundgrens (2002) forskning visar dock att lärare sällan vänder sig till läroplanen, 

snarare är det lärarens intressen som formar underlag för undervisningen. Deras forskning 

visar också att innebörden av interkulturell förståelse i undervisningen inte är tydlig, vilket 

försvårar lärares arbete kring detsamma. Lundgren hävdar att lärare arbetar under stor stress 

och att tid inte ges till reflektion. Gagnestam påpekar även hon att det blir svårt för lärarna att 

veta vad de konkret skall inkludera i undervisningen för att nå målen. Vi håller för troligt att 

det kan vara väsentligt för lärare att vara medvetna om hur de själva påverkar och styr 

undervisningen när det gäller kultur. Valet av lärobok och hur denna används blir således 

också viktigt. Vi instämmer med Kramsch (2000) som framhåller att när språklärare inte 

ifrågasätter eller reflekterar över sin undervisning är det detsamma som att okritiskt acceptera 



38 

 

den dominerande synen på hur undervisningen skall se ut i den egna kontexten, och inte om 

att det saknas alternativa tillvägagångssätt.  

 

Tornberg (2001) menar att kulturskillnader som har sin grund i nationell, etnisk eller religiös 

bakgrund ofta är enkla att observera men har likväl ingen generell giltighet sinsemellan. 

Ingenting säger heller att dessa skillnader är de betydelsefullaste eller största mellan 

människor eller kulturer. Eftersom kursplanen i engelska gör gällande att jämförelser skall 

förekomma är det ändå dessa företeelser som ofta kommer till uttryck i läroböcker då de är 

enklast att iaktta. Vi ställer oss frågande till hur tillförlitliga jämförelserna blir när eleverna 

oftast bara får tillgång till s k mainstream culture. Jämförelserna torde sannolikt kunna bli 

vilseledande och banala, precis som kulturerna framställs. Sett utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv är det alltid komplicerat att göra jämförelser mellan kulturer då det ständigt finns 

en risk för etnocentrism i själva jämförelsemomentet som genererar en ”vi- och de-känsla” 

(Säljö, 2000). Säljö ser hellre att olika former av kommunikationsvanor studeras än att det 

studeras allmänna skildringar av olika kulturer. Vi håller med Kramsch (2000) som påpekar 

att elever som befinner sig på mer avancerad nivå än nybörjare bör få kännedom om vilka 

konsekvenser olika ordval, samtalsmönster och slanguttryck får. Eleverna kan förväntas få 

möjligheter att lära sig känna igen vilka exempelvis sociala konsekvenser olika språkbruk kan 

leda till samt hur kulturell verklighet konstrueras genom språk.  

 

Nästa steg 

Gagnestam (2003) menar att hennes egen forskning liksom andras visar på behovet av en 

reform i språkundervisningen. Hon ger olika förslag på hur kulturundervisningen kan se ut. Vi 

instämmer med Gagnestam som hävdar att undervisningen bör utgå ifrån elevernas 

förförståelse, erfarenheter och intressen. Det innebär också att elever som rest utomlands och 

elever med utländskt ursprung får tillfälle att berätta om sina upplevelser. Genom dessa 

berättelser får övriga elever insyn i främmande kulturer. Skolan kan förväntas följa tiden 

beträffande betoningen i kulturundervisningen. Betoningen bör enligt Gagnestam gå ifrån ren 

faktainformation till att istället problematisera kultur och ta upp ämnen för diskussion. Kultur 

bör genomsyra undervisningen i stort och även inkludera flera nationers kulturer än de 

traditionella, USA, Storbritannien osv. Slutligen bör kommunikationen mellan människor 

sättas i fokus. Kramsch (2000) uppfattar språkundervisning som detsamma som 

kulturundervisning, dock är hon övertygad om att kulturen och kulturundervisningen blivit 

osynlig för lärare eftersom de befinner sig i den (jfr antropologisk kultursyn). Vi är beredda 

att instämma med Kramsch i hennes påstående och hävdar också att i och med att denna 

situation förekommer kan undervisningen också bli osaklig och otillförlitlig. Det kan innebära 

att lärare använder läroböcker på ett okritiskt sätt utan att reflektera över kulturer och hur de 

framställs. Kramsch frågar sig också om det verkligen är nödvändigt att förstå en kultur för att 

kunna möta den. Hon ser också hellre att det undervisas om problem och skiljelinjer 

människor emellan än att undervisningen skall försöka bygga broar mellan människor då hon 

anser att det senare är mer realistiskt. Det är möjligt att få förståelse för ett problem men det 

går inte att lära ut lösningar argumenterar Kramsch. Vår övertygelse är att kommunikation 

underlättas av förståelse vilket kan erhållas genom exempelvis bakgrundskunskap om 

varandras kulturer.  

 

För att elever skall få en bättre eller djupare förståelse av målspråkslandets kultur förespråkar 

Kramsch (2000) liksom Tornberg (2000) utvecklingen av ett tredje perspektiv vilket Kramsch 

titulerar ”en tredje plats” och Tornberg benämner ”mellanrummet”. Utifrån detta perspektiv 

skall eleverna kunna inta både ett ”insiderperspektiv” och ett outsiderperspektiv” vilket 
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möjliggör interkulturell förståelse och kompetens. Insiderperspektivet stöds även av Sowden 

(2007) och Byram och Morgan (1994). Emellertid bör insider- och outsiderperspektivet på 

kulturella fenomen introduceras för eleverna i tid, kanske redan inledningsvis i 

språkundervisningen.  

 

Enligt Kramsch (2000) bör lärare reflektera över hur elever som befinner sig i en onaturlig 

och likriktad miljö kan få tillgång till kärnan i en främmande kultur. Ett tänkbart 

tillvägagångssätt kan vara att använda autentiskt material i undervisningen (Byram och 

Morgan, 1994; Kramsch; Lundgren, 2002; Sowden, 2007). Enligt Lundgren kan materialet 

bestå av nyhetsinslag från CNN, BBC eller internationella tidningar. Kramsch exemplifierar 

detta genom att ta upp användandet av menyer
16

 i språkundervisningen. Menyerna är 

autentiska men i klassrumsundervisningen blir de artificiella därför att de används på ett 

annorlunda sätt och i en annan miljö än vad de är avsedda för. För att menyerna skall bli 

autentiska i ett klassrum måste enligt Kramsch läraren ge eleverna redskap att använda dem 

på rätt sätt, dvs klargöra den kulturella kontexten då elevens förmåga att uppföra sig som både 

en insider och en outsider i en språkgemenskap beror på elevens förståelse av det kulturella 

förhållandet. På så sätt kan eleverna lära sig koden för restaurangbesök men det innebär inte 

att eleverna sedan kommer att använda sig av den koden
17

 när de senare i livet befinner sig på 

en förslagsvis engelsk restaurang. Eleverna kan välja att uppträda som de ”utlänningar” de 

egentligen är. Båda sätten är autentiska men på olika vis menar Kramsch. Att använda koden 

är autentiskt för en infödd talare och ”utlänningskoden” är autentisk för en utlänning. Med 

hänsyn till kursplanemålen för engelska som betonar ”allsidig kommunikativ förmåga” 

(Skolverket, 2000, s. 13) torde kanske just elevernas förmåga att kunna alternera mellan de 

två tillvägagångssätten vara det optimala. Det ger eleverna fler alternativ vad gäller 

kommunikation.    

 

Genom att göra kommunikationen mer autentisk hoppas Kramsch (2000) att eleverna lättare 

skall förstå och lära sig språkbruket och kulturen i målspråkslandet för att därmed underlätta 

en för situationen lämplig kommunikationsstrategi. Här kan då användandet av autentiska, 

icke-pedagogiska texter vara av nytta. Dock har studier visat att även genomsnittliga elever 

har svårt att begripa sådant material och att det inte enbart beror på svårighetsgraden i språket 

utan även på samtalsmönster och ämnesval. Det påpekas också att eleverna ”tvingas bli läsare 

de inte kan bli” (Kramsch, s. 185-186, vår övers.). Förespråkare för bruk av autentiskt 

material menar emellertid att problemen med förståelse har sin grund i människors svårigheter 

att uppfatta världen ur ett annat perspektiv. Förespråkarna hävdar att det inte handlar om svåra 

termer eller komplicerad grammatik. Om detta hålls för sant förefaller vikten av en god 

kulturundervisning än mer betydelsefull. Emellertid bör det påpekas att även ett autentiskt 

material är ett resultat av urval och begränsning samt att detta inte behöver vara allmängiltigt 

för hela målspråkslandet. En fördel med sådant material är att när eleverna trängt in i och 

tillgodogjort sig det kan det leda till en känsla av framgång och goda framsteg (Kramsch). Vi 

håller till viss del med om autentiska materials positiva sidor men ställer oss samtidigt 

frågande till huruvida det är möjligt att någonsin få kommunikation i ett klassrum autentisk. 

Det ligger oss närmare att anta som Sowden (2007) att det är något som möjliggörs först 

genom vistelse i kulturen. Om det autentiska materialet dessutom kan inverka negativt på 

lärandet torde beslutet att använda det i undervisningen övervägas. Språkundervisningen skall 

ge eleverna färdigheter att kommunicera på ett så lämpligt sätt som möjligt i den främmande 

kulturen. Paradoxalt nog kanske detta uppnås bäst genom användandet av autentiska material 

samtidigt som detta material är bland det svåraste för elever att tillgodogöra sig.  

                                                 
16

 Med menyer avses här sedvanliga restaurangmenyer som presenterar de maträtter restaurangen serverar. 
17

 Med kod avses här uttryck (språkbruk) och beteenden som används i specifika sammanhang och/eller platser. 
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För att återknyta till frågan hur stereotypisering kan undvikas instämmer vi med Eilard 

(2008), Hambleton och Rodgers (1995) samt Washington (1996) i deras diskussion om att 

inkludera utan att nämna. Mångkulturalitet kan inkluderas utan att etnisk tillhörighet för den 

skull står i fokus. Emellertid bedömer vi att det föreligger en risk i detta. Om etniska attribut 

undviks i alltför hög grad kan den mainstream culture som Tornberg (2000) belyser uppstå. 

Därmed kan en förvrängd bild av kulturen infinna sig i läroböckerna. Vi menar liksom 

Tornberg respektive Kramsch (2000) att även om inslag i läroböcker kan förstås som 

stereotypa eller kränkande måste dessa inte nödvändigtvis undvikas (såvida de inte är rent 

rasistiska). Istället kan inslagen lyftas fram för diskussion i klassrummen. Genom detta 

förfaringssätt kan eleverna bli medvetna om problematiken. Som vår analys visar kan det inte 

förutsättas att läroböckerna inrymmer ett oklanderligt material. Utan djupare 

bakgrundsinformation och problematiserande kan vissa inslag uppfattas som 

stereotypiserande och i värsta fall kränkande. Lärarna får här en betydelsefull roll eftersom 

det visat sig att ”fel” undervisning kan leda till att människor utvecklar fördomar gentemot 

andra. Våra förhoppningar är att detta examensarbete kan verka som en inkörsport till ett 

medvetet tänkande kring läroböcker samt om hur kulturinslag kan se ut i 

språkundervisningen.  
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