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Abstract 

English title: “Which countries may appear in the English books?” An investigation of how 

English speaking countries are represented in textbooks for year three. 

 

This study investigates whether students of year three get the chance to learn about cultures in 

places and contexts where English is used, through textbooks. The focus is whether the 

diversity of the English speaking cultures is shown or if a western centered image dominates. 

Postcolonial theory is the base of the investigation. As an analysis method, content analysis 

has mostly been used but also critical discourse analysis. The results show that Great Britain 

is the country that is most frequently represented in all books, but also that in general few 

cultures are brought up or explained. The purpose of this study is to investigate how English 

speaking parts of the world and contexts are represented in English books for year three. 

 

Keywords: postcolonial theory, west-centrism, World English, intercultural 

competence/understanding, teaching material analysis, discourse analysis 
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1. Introduktion 

Engelskböcker ger eleverna en chans att bekanta sig med andra kulturer, där engelska 

används. Man kan fråga sig vilka kulturer som återges i böckerna och på vilket sätt de återges. 

Det finns inte så mycket forskning på området beträffande böcker avsedda för f-3, däremot 

finns det en hel del när det gäller senare årskurser (Yuen 2011; Tajeddin & Teimournezhad 

2015; Bjon 2016). Det är viktigt att elevernas läroböcker håller god kvalitet för att de ska få 

en så bra utbildning som möjligt. Som lärare har man inte mycket tid till 

läromedelsgranskning trots att det ligger på lärarens ansvar (Stridsman 2014b). Därför ser jag 

det som ett viktigt bidrag att gå igenom böcker som tidigare inte granskats och undersöka om 

de kan användas för att ge eleverna kunskap om engelskspråkiga delar av världen och 

sammanhang där engelska används. 

1.1 Bakgrund 

Det problemområde jag utgår från är att engelskan idag används i hela världen (Crystal 1997) 

men det finns fortfarande spår av det brittiska imperiets kolonialism i samhället (Loomba & 

Söderlind 2005) vilket gör att en skev bild av var engelska används återges. Att engelska 

endast talas i USA och i Storbritannien stämmer inte, dock är det den bild som reproduceras i 

och med att dessa länder har och länge har haft den ekonomiska och politiska makten. 

Dessutom finns en stark koppling mellan språkdominans och kulturell makt (Crystal 1997, s. 

5). Den västcentrerade hegemonin är stark och den reproduceras i både vår närmiljö och i 

skolan (Tesfahuney 1999). Därför finns det anledning att anta att det även är så i läroböcker. 

För att ge en mer nyanserad och även korrekt bild av det engelska språket och de kulturer som 

förknippas med det samt för att eleverna ska kunna utveckla interkulturell kompetens behöver 

olika länder synas. Om olika länder inte får utrymme att synas blir elevernas utbildning 

monokulturell, den vita västcentrerade hegemonin reproduceras ytterligare och det leder till 

en maktförskjutning åt västerländsk kultur (Gagnestam 2003). Frågan är hur elevernas 

läroböcker bidrar till att ge en sådan nyanserad bild.  

 

Språk är tätt sammankopplat med kultur (Tornberg 1997, se Gagnestam 2003, s. 33) därför är 

kulturintryck av olika slag en central del i engelskämnet och ett viktigt inslag i 

undervisningen eftersom nutidens globaliserade värld kräver interkulturell förståelse (Sercu 

2005, s. 1). Det här området har valts eftersom det är viktigt att lyfta frågan om representation 
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av kulturer. Frågan är särskilt relevant att ta upp i just engelskaundervisningen då engelskan 

är ett världsspråk och används dagligen i flera olika områden i världen. Dessutom ligger det i 

linje med läroplanens krav. I läroplanen står det att eleverna genom undervisning i ämnet 

engelska ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att ”reflektera över livsvillkor, 

samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där 

engelska används” (Skolverket 2017, s. 35). De olika kulturerna borde representeras på ett 

rättvist sätt för att undvika stereotyper. En inkluderande och realistisk bild bör ges till 

eleverna av den engelskspråkiga världen. 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur engelskspråkiga delar av världen och sammanhang 

framställs i engelskböcker för årskurs tre. Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats: 

- Vilka länder nämns i böckerna? 

- Vilka länder får mer/mindre utrymme? 

- Vad synliggörs och vad osynliggörs i de olika länderna när det gäller vardagsliv, kulturella 

inslag, sport, nöje, historia, geografi, djur och natur? 

1.3 Teorianknytning  

I det här avsnittet presenterar jag den teori jag utgår från, förklarar centrala begrepp samt 

reflekterar över för-och nackdelar med den valda teorin. 

Postkolonial teori  

Kolonialismen har satt starka spår i hela världen. Ania Loomba menar att kolonialism som 

fenomen, det vill säga att ta över, ta kontroll över samt utnyttja ett annat land har existerat så 

länge det funnits människor. Dock skiljer sig modern europeisk kolonialism i Asien, Afrika 

och Amerika från tidigare kolonialism eftersom européerna inte bara tog för sig av de 

kolonialiserade ländernas tillgångar. Européerna strukturerade även om ekonomierna i 

länderna samt upprättade ett nytt ekonomiskt system, med ett beroendeförhållande, där 

landets tillgångar strömmade i båda riktningarna mellan det koloniserande landet och det 

koloniserade. Det gällde både varor och människor, dock gick all profit till det koloniserande 

landet. De europeiska ländernas kolonialism skapade en ekonomisk obalans som möjliggjorde 

Europas kapitalism (Loomba & Söderlind 2005, s. 24-25).  
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Begreppet postkolonialism är svårt att definiera men skulle kunna förstås som ”ett 

ifrågasättande av den koloniala dominansen och kolonialismens följdverkningar” (Loomba & 

Söderlind 2005, s. 32). Denna formulering inkluderar även människor som förflyttats 

geografiskt på grund av kolonialismen som postkoloniala subjekt. Dessutom gör det här sättet 

att betrakta postkolonialismen att det antikoloniala motståndets historia kan bindas samman 

med kampen idag mot imperialism och den dominerande västerländska kulturen (Loomba & 

Söderlind 2005, s. 32). Många texter generaliserar begreppet postkolonialism, vilket är en 

följd av att det är ett diffust begrepp, men det är viktigt att understryka att olika koloniala 

situationer sett olika ut och dessutom spelar flera faktorer in när det gäller människor som är 

”offer” för kolonialismen som bland annat klass, kön, etnicitet etc. (Loomba & Söderlind 

2005, s. 34). Man bör använda begreppet postkolonial med försiktighet och begreppet ”är 

användbart för att indikera en allmän process som globalt sett har vissa gemensamma 

kännetecken” (Loomba & Söderlind 2005, s. 37).  

Det finns dessutom kritik riktad mot begreppet postkolonial. Idag tillhör kolonialismen 

dåtiden och ättlingarna till de som levde i kolonierna finns över hela världen. Dock finns 

orättvisor kvar från kolonialismen än idag, därför har begreppet postkolonial, som implicerar 

att kolonialismen är helt över, kritiserats. Man kan dela upp fenomenet i två olika begrepp. 

Det första är begreppet postkolonial som betyder att landet är formellt självständigt. Det andra 

begreppet är nykolonial som betyder att ett land är ekonomiskt eller kulturellt beroende av ett 

annat. Begreppet postkolonial är problematiskt då världen inte avkolonialiserades från en dag 

till en annan utan det var en process som ägde rum över hela världen och under tre 

århundraden, från 1700-till 1900-talet. Avkoloniseringen såg dessutom olika ut på olika 

platser (Loomba & Söderlind 2005,s. 28-29). 

Västerländsk, vit hegemoni har reproducerats genom historien och reproduceras fortfarande i 

dagens samhälle. Mekonnen Tesfahuney ger ett exempel på det då han tar upp monokulturell 

utbildning som innebär att endast det västerländska perspektivet ges i utbildningen 

(Tesfahuney 1999). Hegemoni handlar om att makt utövas genom både tvång och samtycke 

(Loomba & Söderlind 2005, s. 47). Begreppet är relaterat till Postkolonial teori. En idé är att 

”tvånget” kommer från polis och militär medan ”samtycket” står skola, media och det 

politiska systemet för (Loomba & Söderlind 2005, s. 49). Det kan exempelvis handla om att 

den klass i samhället som har mest makt sprider sin ideologi till övriga samhället (Loomba & 

Söderlind 2005, s. 47). Göran Bergström och Kristina Boréus tar upp hegemonibegreppet i 
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samband med att de redogör för vad diskursanalys innebär. Bergström och Boréus menar att 

Gramscis begrepp hegemoni innebär att trots att en samhällsklass är underordnad en annan 

utmanas inte den dominerande samhällsuppfattningen, diskursen. De menar att makt inte 

nödvändigtvis innebär våld som utövas av den dominerande klassen utan kan lika gärna 

bedrivas genom de värderingar och föreställningar skolan bidrar med. Därför är meningen 

med diskursanalys att uttolka makt där den inte syns vid första anblick (Bergström & Boréus 

2012, s. 372). Västerländsk utbildning har en historia av att reproducera rasism samt av att 

sprida den vita, västerländska hegemonin och koloniala diskurser (Tesfahuney 1999). Det 

finns en historia av strukturell rasism i samhället och stereotypisering är en del av den. De 

rasistiska stereotyper som skapades och återskapades under kolonialismen och det 

ekonomiska utnyttjandet som ägde rum i kolonierna var tätt sammankopplade och 

möjliggjorde varandra. ”Den andres” påstådda egenskaper ändrades för att passa den 

dominerande maktens behov och dessa egenskaper rättfärdigade hur man behandlade dem 

(Loomba & Söderlind 2005, s. 124). Då ideologierna om skillnad i ras blev en del av 

vetenskapsdiskursen stärktes de ytterligare (Loomba & Söderlind 2005, s. 125).  

Engelska som världsspråk 

Engelska är idag ett världsspråk, ett globalt språk och man kan fråga sig varför det blev just 

engelska. Att ett språk blir ett världsspråk handlar enligt David Crystal om den militära och 

ekonomiska makt de som talar och sprider språket har (Crystal 1997, s. 7-8). Att engelskan 

har en roll som världsspråk idag handlar i första hand om att Storbritannien varit en stormakt 

och kolonialmakt som nådde sin höjdpunkt i slutet av 1800-talet och anledningen till att det 

fortsatt så har att göra med att USA har varit en ekonomisk stormakt under 1900-talet (Crystal 

1997, s. 53). Dessutom har industriella revolutionen i Storbritannien under 1700-1800-talen 

stor del i att engelskan spreds. De nya uppfinningarna bidrog med nya ord och ville man lära 

sig om allt det nya behövde man lära sig engelska. Dessutom bidrog revolutionen med 

arbetstillfällen för utlänningar i England såväl som för engelsmän i utlandet (Crystal 1997, s. 

71-72). 

Engelska har en historia av att vara ett Lingua Franca och idag är det fler personer som 

använder engelska än som har det som modersmål (Crystal 1997, s. 60-61). Engelska talades 

allra först i Storbritannien för att sedan sprida sig till Amerika och Kanada under 1600-1700-

talen (Crystal 1997, s. 26-31). Sedan spreds den till Australien och Nya Zeeland under 1700-

1800-talet (Crystal 1997, s. 35-37). Till södra Asien kom engelskan i och med Ostindiska 
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Kompaniet under 1600-talet och fortsatte vara stark under kolonialtiden (Crystal 1997, s. 41-

42). Engelskan spreds även till Karibien via slavhandeln (Crystal 1997, s. 33-35), till 

Sydafrika och flera afrikanska länder via kolonisering och slavhandeln (Crystal 1997, s. 39-4, 

s. 43-49) samt till Sydostasien och södra Stilla havet via en blandning av amerikansk och 

brittisk kolonisering (Crystal 1997, s. 49-53). Engelskan användes i Amerika som en 

sammanhållande faktor mellan de många invandrarna (Crystal 1997, s. 26-31) och i och med 

slavhandeln i ibland annat Karibien användes engelska som ett kommunikationsmedel mellan 

folk med olika modersmål (Crystal 1997, s. 33). 

Kachru’s circles 

Braj Kachru delar in de engelskspråkiga länderna i tre kretsar: den inre kretsen, den yttre 

kretsen och den växande kretsen. Den första är normgivande, den andra normutvecklande och 

den tredje normberoende (Kachru 1996, s. 138) I den inre kretsen hittar vi länder som USA, 

Storbritannien, Nya Zeeland, Australien och Kanada, i den yttre hittar vi länder som Indien, 

Kenya och Pakistan och i den växande kretsen bland annat Nederländerna, de nordiska 

länderna och Kina (Kachru 1996, s. 137). Inom den inre kretsen är engelska det dominerande 

modermålsspråket (Svartvik 1999, s. 4), inom den yttre har man engelska som andraspråk och 

språket är en del av landets högsta institutioner och inom den växande kretsen lärs engelska ut 

som viktigt främmande språk men språket har varken en officiell status i landet eller har varit 

brittisk koloni (Crystal 1997, s. 53-54). 

Kachru menar att det är komplicerat att dela in de olika länderna i zoner. I och med 

sociolingvistisk komplexitet i vissa länder som Jamaica, Irland och Sydafrika är det svårt att 

säga vilka länder som hör hemma i vilken krets, och i olika texter placeras länderna i olika 

kretsar. Kachru själv placerar Jamaica och Sydafrika i den yttre kretsen och Irland är inte med 

alls i schemat (Kachru 1996, s. 137) medan Svartvik placerar Sydafrika och Irland i den inre 

kretsen (Svartvik 1999, s. 5-6). I min undersökning kommer jag att räkna följande länder till 

den inre kretsen: USA, Storbritannien, Nya Zeeland, Kanada och Australien eftersom att det 

är det Kachru själv gör. Jag kommer även att inkludera Irland eftersom engelska är 

modersmål där och eftersom både Svartvik och Crystal inkluderar Irland (Crystal 1997; 

Svartvik 1999). 
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Språk sammankopplat med kultur och interkulturell kompetens 

I dagens globaliserade värld är det mycket viktigt med språkkunskaper såväl som en väl 

utvecklad interkulturell kompetens eller förståelse. Den interkulturella kompetensen är viktig 

inom alla ämnen men i synnerhet i språkundervisning. Kommunikativ kompetens räcker inte 

idag utan den interkulturella kompetensen behövs också (Sercu 2005, s. 1). Interkulturell 

kompetens kan innebära: 

”the willingness to engage with the foreign culture, self-awareness and the 

ability to look upon oneself from the outside, the ability to see the world 

through the others’ eyes, the ability to cope with uncertainty, the ability to 

act as a cultural mediator, the ability to evaluate others’ points of view, the 

ability to consciously use culture learning skills and to read the cultural 

context, and the understanding that individuals cannot be reduced to their 

collective identities (see e.g Sen Gupta 2002)” (Sercu 2005, s. 2) 

Språk och kultur är tätt sammankopplade. Sapir-/Whorfs teori innebär att det språk vi talar 

påverkar till viss del vårt tänkande och vårt sätt att se verkligheten (Tornberg 2015, s. 66). När 

vi lär oss fler språk tar vi del av olika perspektiv och kommer i kontakt med andra kulturer 

(Tornberg 1997, se Gagnestam 2003, s. 33). Då man lär sig ett nytt språk får man möjligheten 

att se tillvaron med nya ögon. Det ger även nya perspektiv på ens eget språk och ens egen 

kultur och man får chansen att inse att det egna synsättet inte behöver vara det självklara. Man 

får även möjligheten att förstå att människor från andra kulturer ser ens egen kultur som 

främmande och annorlunda (Ehn & Löfgren 1982, se Lundgren 2002, s. 21-22). De här 

insikterna främjar kulturell kompetens och motverkar att man delar in världen i ”vi och dem”.  

Eva Gagnestam påpekar svårigheter med engelskaundervisningen och kulturens roll i den. 

Enligt henne utgår man antingen från majoritetskulturerna USA eller Storbritannien vilket kan 

leda till att innehållet verkar neutralt och ingenting att diskutera, eller så erkänner man 

skillnaderna i kultur och även motsättningarna i de många länder där engelska talas. Hon 

menar att om målet är interkulturell förståelse bör man i engelskaundervisningen synliggöra 

mångfalden och sätta den i relation till majoritetskulturerna samt till den egna kulturen 

(Gagnestam 2003, s. 59). 
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Teorireflektion  

Postkolonial teori är den övergripande teorin i studien men den är komplex. Den är svår att 

definiera eftersom gränsen för vad som ska räknas som postkolonialt diskuteras och en klar 

definition finns inte. ”Postkolonial” är ett komplext begrepp och kan därför vara svårhanterat. 

Dock är postkolonial teori högst relevant i den här uppsatsen eftersom jag undersöker hur 

synliggörandet respektive osynliggörandet av kulturer ser ut.  

Hegemoni och västcentrism är centrala begrepp i undersökningen i och med att de kan 

användas för att förstå diskurser i dagens undervisning samt förklara bilden dagens läromedel 

reproducerar. 

Kachrus teori om de olika zonerna där engelska talas har både för-och nackdelar. Teorin är 

viktig i sammanhanget eftersom den visar de olika statusar engelska har i olika länder. 

Engelskan är visserligen ett världsspråk, men har olika ställning och används både på olika 

sätt och i olika grad på olika platser. Dock ser jag begränsningar med teorin eftersom det är 

otydligt vilka länder som hör hemma var och dessutom har Irland ingen plats i någon zon 

enligt Kachru, trots att landet har engelska som modersmål. Emellertid inkluderar både 

Svartvik och Crystal Irland uttryckligen (Crystal 1997, s. 53; Svartvik 1999, s. 5).  

Kopplingen mellan språk, kultur och interkulturell kompetens är central i studien. Teorin om 

att språk och kultur hör ihop utgår jag från då jag formulerar mitt forskningsproblem, 

eftersom det bygger på att språk och kultur samspelar och på att man inte endast lär sig själva 

språket utan också påverkas av de kulturer som förknippas med språket. Teorin om 

interkulturell kompetens eller förståelse är också central i uppsatsen eftersom det är den jag 

undersöker om eleverna får chansen att utveckla eller inte. 

1.4 Tidigare forskning 

När det kommer till tidigare forskning på ämnet har jag hittat tre texter som jag anser är 

relevanta i sammanhanget, dock är ingen av dem riktad till lågstadiet. De tre 

undersökningarna nedan bidrar med erfarenheter som jag kan ta hjälp av i min studie. I och 

med att läromedelsanalys redan gjorts av andra böcker men på samma tema, kan jag se en 

trend och jämföra min studie med tidigare gjorda. Efter genomgången av de tre texterna tar 

jag även upp en studentuppsats som är relevant i sammanhanget. 
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I magisteravhandlingen Kultur i läroboken undersöker Sandra Bjon på Åbo Akademi 

huruvida läroböcker presenterar olika kulturer för att främja elevers interkulturella kompetens 

(Bjon 2016). Bjon granskar vilka kulturaspekter som förekommer i läroböckerna samt 

huruvida böckerna ger en mångsidig bild av kulturerna. Avhandlingens syfte är att undersöka 

hur aspekterna av kultur skiljer sig över tid. Bjon analyserar tre läroböcker för åk 4-5 i 

Finland. I undersökningen har hon använt sig av kvalitativ text- och bildanalys. Hon kommer 

fram till att Storbritannien är både överrepresenterad och stereotypiserad men största delen av 

böckerna är inte bunden till någon målkultur alls. Hon menar att det därför finns risk för att 

eleverna inte utvecklar sin interkulturella kompetens eftersom de kan tro att det inte finns 

kulturella skillnader mellan hemlandet och andra länder (Bjon 2016).  

 

I den vetenskapliga artikeln The representation of foreign cultures in English textbooks 

undersöker Ka-Ming Yuen på Hong Kong University of Science and Technology huruvida 

representationen av olika kulturer i läroböcker återspeglar engelskans status som ett 

internationellt språk (Yuen 2011). Två bokserier avsedda för åldrarna 12-14 och som är 

vanligt förekommande i Hong Kongs skolor analyseras. Man tittar på fyra aspekter av kultur: 

produkter, praktiker, perspektiv och personer. Yuen har gjort en innehållsanalys och de fyra 

kulturaspekterna har kategoriserats i asiatiska länder, afrikanska länder, engelsktalande länder 

i väst och icke-engelsktalande länder i väst. Resultatet av undersökningen visar en tydlig 

obalans i representationen och en stark överrepresentation av länder i väst. Betydligt fler 

officiellt engelsktalande länder än övriga länder visas och kulturerna stereotypiseras. Yuen 

menar att om syftet är att eleverna ska lära sig engelska som internationellt språk bör flera 

kulturer visas, inte bara engelsktalande.  

I den vetenskapliga artikeln Exploring the hidden agenda in the representation of culture in 

international and localised ELT textbooks, undersöker Zia Tajeddin och Shohreh 

Teimournezhad på Allameh Tabataba’i University i Tehran, Iran vilka kulturer som 

representeras i engelskböcker samt vilka aspekter av kulturer som visas (Tajeddin & 

Teimournezhad 2015). Man analyserar två textböcker som ofta används i vuxenutbildningen i 

Iran, en internationell och en lokal textbok. De kulturella inslag man finner klassas i 

kategorierna: inlärarnas egen kultur, kultur hos målspråksländer, andra länders kulturer eller 

neutral kultur. Sedan sorterar man de kulturella inslagen i estetiska eller sociologiska 

kulturella element. Man gör en innehållsanalys och resultaten visar att i den lokala textboken 

är neutral kultur vanligast, samt en del kultur från målspråket och internationell kultur. I den 
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internationella boken syns mest interkulturella inslag, målspråkets kultur i liten utsträckning 

och mycket lite neutrala inslag. Tajeddin och Teimournezhad pekar precis som Bjon på att om 

neutral kultur återges i böckerna ges eleverna inte möjlighet att reflektera över skillnader 

mellan kulturer och förbättrar då inte sin interkulturella kompetens.  

 

Ovan nämnda artiklar är relevanta för min undersökning eftersom de alla behandlar 

representationen av olika länder i engelskböcker men studierna är gjorda under andra 

förutsättningar än min vilket gör dem intressanta att jämföra med. Bjons undersökning är 

relevant för min studie eftersom den handlar om mångsidighet av kultur i läroböcker vilket 

min också gör även om hennes är mer omfattande. Bjons avhandling är ny forskning som är 

gjord i ett annat land vilket vidgar perspektivet av läromedelsanalys och gör att det finns 

utrymme för jämförelser, hon undersöker dessutom andra böcker än jag. Yuens artikel är 

relevant för min studie trots att den avser böcker för äldre elever eftersom vi har liknande 

forskningsfrågor vilket gör att våra resultat kan jämföras. Dessutom är det intressant att kunna 

jämföra min studie med en undersökning från en annan världsdel, från en plats där engelskan 

har en annorlunda status än i Sverige. Dels har kantonesiska och engelska gemensam officiell 

status där (Crystal 1997, s. 51) och dels har Hong Kong varit brittisk koloni (Crystal 1997, s. 

50). Tajeddin och Teimournezhads undersökning är relevant för min studie eftersom den 

liksom min undersöker representationen av olika kulturer i engelskböcker. Den ger mig 

möjlighet att jämföra resultaten med ett annat land och med böcker för vuxna. 

 

En tidigare gjord svensk undersökning, studentuppsatsen Engelska utanför Storbritannien, 

finns det, av Elin Bylund och Anna Thörn på Uppsala universitet har tjänat som inspiration 

för min undersökning. De har undersökt vilka engelskspråkiga länder som synliggörs och 

inkluderas i läroböcker samt huruvida en mångsidig och nyanserad bild av länderna ges eller 

ej (Bylund & Thörn 2016). Analysmetoden består till störst del av en innehållsanalys och 

även en diskursanalys görs. Bylund och Thörn kommer fram till att länder från alla tre av 

Kachrus kretsar nämns men att Storbritannien, USA och Australien är de mest representerade 

länderna. Jag anser att det finns ett behov av att utöka forskningen, då ingen likande studie 

gjorts av böcker för lågstadiet. Min undersökning skiljer sig dock lätt i syfte, forskningsfrågor 

och tillvägagångssätt och räknas därför inte som parallellstudie. Det är intressant att jämföra 

Bylund och Thörns studie med min eftersom de är mycket lika varandra men behandlar olika 

årskurser och böcker. 



10 
 

2. Material & metod 

De analyser som används i undersökningen är innehållsanalys och kritisk diskursanalys. Jag 

gör först en kvantitativ innehållsanalys för att göra en inventering av hur det ser ut i böckerna 

beträffande den allmänna representationen av länder. Innehållsanalys handlar om att 

kvantifiera olika företeelser i texter, att göra en metodisk mätning på en text och finna 

mönster i större material (Bergström & Boréus 2012, s. 50-51). Innehållsanalysen går till så 

att jag studerar texten i varje bok och undersöker vilka länder som representeras samt i vilka 

sammanhang de olika länderna representeras. Sedan gör jag en kritisk diskursanalys utifrån de 

data jag får av innehållsanalysen. I diskursanalysen undersöker jag vad som synliggörs eller 

osynliggörs hos de olika länderna och reflekterar över vilken bild som ges av engelskspråkiga 

länder och sammanhang. Diskursanalysen är en kvalitativ analys till skillnad från 

innehållsanalysen och de två analyserna kompletterar varandra. Både innehållsanalys och 

kritisk diskursanalys som metoder passar min undersökning och innehållsanalysen är en 

förutsättning för att diskursanalysen ska kunna genomföras.  

Diskursanalysen passar min undersökning eftersom jag vill ta reda på vilka kulturer som 

synliggörs respektive osynliggörs i böckerna. Det har med makt att göra, vilket är vad 

diskursbegreppet handlar om. Bergstöm och Boréus menar att enligt Foucault skapas makt i 

relation mellan människor och makten begränsar vissa och ger andra möjligheter. Begreppet 

utestängningsmekanismer innebär de procedurer genom vilka människor kontrolleras då 

diskurser skapas. (Bergström & Boréus 2012, s. 360-361). Kritisk diskursanalys kan 

illustereras med en modell i tre steg. Det första steget går ut på att man analyserar en text på 

textnivå med lingvistisk utgångspunkt. Andra steget handlar om att man analyserar textens 

diskursiva praktik och då innebär det att man studerar hur texten producerats, distribuerats 

och konsumerats. I tredje steget analyserar man social praktik vilket innebär att sätta in 

diskursen i ett större socialt sammanhang (Bergström & Boréus 2012, s. 375). I min studie 

innebär den kritiska diskursanalysen att jag först analyserar texten och letar efter mönster, det 

vill säga vilka länder som representeras. Sedan undersöker jag vilka kulturer som synliggörs 

respektive osynliggörs. Det visar diskursen kring det engelska språkets kulturer i och med att 

olika kulturer får olika mycket utrymme och visas i olika sammanhang. Slutligen relaterar jag 

mitt resultat till postkolonial teori vilket gör att den diskurs som syns i de läroböcker jag 
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analyserar kopplas till ett teoretiskt perspektiv som gör att den kan förstås i ett större 

sammanhang. 

Analysen görs metodiskt och genom att utgå från forskningsfrågorna. Den börjar med att 

undersöka vilka länder som över huvudtaget nämns i varje bok, sedan hur många sidor varje 

land representeras på. Detta uttrycks även i procent av hela bokens sidor. På vissa ställen i 

böckerna omnämns landet endast medan på andra handlar en hel text om landet. Sedan 

sorteras sammanhangen då länderna tas upp in i sex kategorier: vardagsliv, historia, geografi, 

djur/natur, kulturella inslag/nöje/sport samt övrigt. Jag studerar ett land i taget och undersöker 

hur många texter som representerar varje land i varje kategori. Bilder inkluderas inte alls i 

undersökningen utan den innehåller endast textanalys. Jag inkluderar ett land i min analys när 

landets namn eller ett namn på en stad i landet nämns samt när fenomen starkt anknutna till 

landet nämns, t.ex. en bok av en författare, en typisk rätt eller landets valuta. 

2.1 Presentation av läroböckerna, urval och avgränsningar 

De fyra läroböcker jag valt att analysera är alla ämnade för årskurs tre och de presenteras här. 

Titel Författare Utgivningsår Förlag Antal 

sidor 

Join the Quest. 3, 

Textbook 

Christine Røen Hansen, Tormod 

Lien & Patricia Pritchard 

2017 Stockholm: Liber 91 

What’s up, 3 

Textbook 

Maria Göransson, Pia Kihlman  

& Annamaria Zettermark 

2011 Stockholm: Sanoma utbildning 61 

Good stuff gold. 3, 

Textbook: year 3 

Johanna MacDonald & Ulrika 

Wendéus 

2013 Stockholm: Liber 58 

Happy. Year 3, 

Textbook 

Catarina Hansson 2010 Malmö: Gleerup 40 

 

De böcker studien fokuserar på har valts eftersom de är relevanta i sammanhanget och passar 

undersökningens syfte. Jag valde dessa böcker då de alla är nyutgivna, tre av dem har givits ut 

efter 2011 och är alltså baserade på den nyaste läroplanen Lgr11. En av böckerna är dock 

utgiven 2010 (Hansson 2010). Den boken fick mig intresserad av frågan från början i och med 

att jag kom i kontakt med den i skolan jag arbetar och reagerade på att den inte tar upp länder 

eller kulturer alls. Jag ansåg att det skulle vara intressant att undersöka hur det ser ut i andra 

böcker. Jag valde att analysera just böcker för årskurs tre eftersom att eleverna då är stora nog 
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att använda textböcker. Dessutom finns det absolut största utbudet av textböcker för lågstadiet 

för åk 3, förmodligen av samma anledning. Skälet till att jag valde att analysera just 

textböcker av allt material som finns (lärarhandledning, digitala övningar, övningsbok etc.) är 

att jag ansåg att det material som eleverna möter direkt är mest relevant. Jag valde bort 

övningsböckerna eftersom jag ville analysera texter som eleverna tar del av som en helhet, 

inte som i övningsböcker där texten ofta är mer instruerande och fragmenterad. 

 

De sammanhang jag ska fokusera på i analysen är vardagsliv, kulturella inslag, geografi, 

historia, djur och natur samt sport och nöje. Jag valde dem dels eftersom dessa ämnen är 

vanligt förekommande i läroböcker och dels eftersom de är elevnära då de ofta berörs i 

elevens vardag samt i andra skolämnen dagligen. Det centrala innehållet för åk 1-3 är 

dessutom ”[Ä]mnesområden som är välbekanta för eleverna”, ”Intressen personer och 

platser”, ”Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används” (Skolverket 2017, s. 35). 

 

2.2 Reflektion kring min metod 

Jag anser att validiteten och reliabiliteten är hög i studien, vilket är viktigt för 

undersökningens kvalitet. De analysmetoder jag valt att använda innebär tolkning av text, 

något som är beroende av den förförståelse man som uttolkare har. För att validiteten och 

reliabiliteten i undersökningen ska vara hög behöver uttolkaren vara inläst på området för att 

ha förförståelse. I det här fallet handlar förförståelsen om den tidigare forskningen som tagits 

upp samt postkolonial teori, Kachrus indelning av engelskspråkiga länder i kretsar, engelska 

som världsspråk samt kopplingen mellan kultur och språk. För att stärka validiteten i mitt 

arbete har jag utformat frågeställningar som passar till undersökningens syfte. Dessutom har 

jag valt metoder och teori som är lämpliga för undersökningens syfte och frågeställningar. I 

analysens alla steg har jag varit noggrann, jag har kontrollerat mina mätningar upprepade 

gånger och tillvägagångssättet har noga beskrivits vilket bör ge studien hög reliabilitet. Min 

undersökning uppfyller kraven för intersubjektivitet vilket betyder att undersökningens data 

finns tillgänglig samt tillvägagångssättet är tydligt beskrivet så att andra forskare kan göra om 

studien. 
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3. Resultat & Analys  

Undersökningens resultat samt analysen kommer att presenteras i det här avsnittet. I analysen 

tolkas resultatet och belyses utifrån teorin. Avsnittet inleds med en kort övergripande 

presentation av böckernas handling och upplägg. Sedan kommer två tabeller, den första som 

visar vilka länder som representeras i böckerna och den andra som visar i vilka sammanhang 

länderna representeras. Därefter går jag igenom var och en av de tre kretsar Kachru delar in 

engelskans olika statusar i för att redovisa vilka länder som representeras samt hur och i vilka 

sammanhang de representeras. I avsnittet tar jag även upp likheter och skillnader böckerna 

emellan samt knyter an undersökningens resultat till teorin. 

 

3.1 Övergripande om böckernas handling och upplägg 

De fyra böckerna som är föremål för min analys kretsar alla kring vardagen och elevnära 

ämnen även om de skiljer sig åt sinsemellan ganska mycket. I boken Join the quest finns 

ingen röd tråd utan den innehåller flera kortare texter som exempelvis brev, recept, sånger, 

menyer, tidningsartiklar, dialoger, faktatexter och så vidare. I boken What’s up är 

huvudpersonerna några barn samt deras familj och vänner som befinner sig i olika vardagliga 

situationer som i mataffären, på stranden, på kalas, i klassrummet och på bondgården, ofta 

med dialoger som synliggörs av pratbubblor. När man läser om boken sägs den handla om att 

några barn åker iväg på läger men det är inte särskilt tydligt utifrån bokens handling. Det 

berättas ingenstans uttryckligen i texten utan det är något man kan ana utifrån den miljö 

dialogerna utspelar sig i. Det är oklart var lägret utspelar sig. I Good Stuff Gold är tre barn 

huvudpersoner och de gör vardagliga saker som att hoppa hage, besöka en bondgård, åka 

husbil, fira födelsedag och klä ut sig. Dessa händelser blandas med små rim, spel och serier 

utan att det finns en genomgående handling i boken. Happy handlar om två syskon som gör 

vardagliga saker som att besöka lekparken, bondgården, morföräldrarna med mera. 
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 Join the quest  

(Totalt 91 sidor) 

What’s up? 

(Totalt 61 sidor) 

Good Stuff Gold 

(Totalt 58 sidor) 

Happy  

(Totalt 40sidor) 

LÄNDER Nämns 

direkt*1 

Nämns 

indirekt*2 

Nämns 

direkt*1 

Nämns 

indirekt*2 

Nämns 

direkt*1 

Nämns 

indirekt*2 

Nämns 

direkt*1 

Nämns 

indirekt*2 

Inre kretsen 22 (24%) 20  4 (6,6%) 3 2 (3,4%) 4   

Storbritannien 

 

8 (8,8%) 10
 

3 (4,9%) 2 1 (1,7%) 3   

USA 

 

8 (8,8%) 5       

Australien 

 

3 (3,3%) 3       

Kanada 

 

3 (3,3%) 2       

Irland*
3 

 

  1 (1,6%) 1 1 (1,7%) 1   

Yttre kretsen 1 (1,1%) 1    

Singapore 1 (1,1%) 1       

Växande 

kretsen 

8 (8,8%)  1 (1,6%) 1     

Kina 

 

3 (3,3%)        

Sverige 

 

2 (2,2%)  1 (1,6%) 1     

Egypten 

 

1 (1,1%)        

Frankrike 

 

1 (1,1%)        

Grönland 

(Danmark) 

1 (1,1%)        

Övriga 2 (2,2%)      1 (2,5%)  

Tabell 1. De länder som tas upp i antal sidor och texter. 
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 Join the quest What’s up? Good Stuff Gold Happy 
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Inre kretsen                         

Storbritannien 

 

2 4 2 2   1 4   1   4   1        

USA  3 2 1                     

Australien 1 1 1                      

Kanada   1 2                     

Irland*
3       1          1        

Yttre kretsen 

Singapore 

 

   1                     

Växande kretsen 

Kina   1 2                     

Sverige       1              

 

 

    

Egypten    1                     

Frankrike  1                       

Grönland 

(Danmark) 

    1                    

Övriga     2                 1   

Tabell 2. De sammanhang i vilka länderna tas upp uttryckt i antal sammanhang. 

 

 

 

*
1
 Antal sidor där landet omnämns, även uttryckt i procent av bokens totala sidor.

 

*
2
 Antal texter som antingen handlar om landet, att någon/något är från landet eller att det 

utspelar sig i landet. 

*
3
Det är oklart vilken krets Irland ingår utifrån (Kachru 1996). 
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3.2 Likheter och skillnader böckerna emellan 

Böckerna skiljer sig sinsemellan väldigt mycket i representationen av länder men det finns 

även vissa likheter och generella drag. Totalt sett är det Kachrus inre krets som representeras 

allra mest i böckerna, följt av den växande kretsen. Den yttre representeras endast med ett 

land i en bok, men över lag handlar största delen av böckerna inte om något specifikt land. 

Dessutom framställs inget land i någon bok explicit som engelskspråkigt utan då ett land tas 

upp handlar texten oftast om något annat. Join the quest utmärker sig ordentligt som den av 

böckerna som helt klart representerar flest länder och verkar fokusera på engelska som 

världsspråk, vilket jag kommer att återkomma till senare i texten under rubriken 3.7 Engelska 

som världsspråk. I Join the quest finns 12 olika platser runt om i världen omnämnda och det 

är länder från alla av Kachrus kretsar, dock med mest representation av inre kretsen. I den inre 

kretsen är alla länder representerade utom Irland och Nya Zeeland. Näst mest representerad i 

Join the quest är den växande kretsen med flera olika länder representerade och endast ett 

land från yttre kretsen är med i boken. I de andra böckerna finns inte något land från växande 

kretsen representerat förutom i en där Sverige nämns kort. Böckerna What’s up? och Good 

Stuff Gold representerar få länder, Storbritannien och Irland syns i båda medan Sverige nämns 

i en av dem. En av böckerna, Happy, skiljer sig från de andra i och med att inget land alls är 

representerat. Det enda som skulle kunna förknippas med någon plats är då barnen i boken 

besöker ”Zoo of Nordic animals” men detta nämns bara utan närmare förklaring (Hansson 

2010, s. 30). Detta skulle man kunna anta beror på att Happy skrevs precis innan 2011 då den 

nuvarande läroplanen gavs ut, till skillnad från de andra böckerna som alla är skrivna efter 

2011.  

Dock skiljer sig inte de två läroplanerna från varandra särskilt mycket. I den tidigare 

kursplanen i engelska står det att skolan ska sträva efter att eleven ”utvecklar sin förmåga att 

reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser med egna 

erfarenheter” (Skolverket 2018). Det är mycket likt vad även dagens läroplan säger vilket som 

tidigare nämnts är att eleverna genom undervisning i ämnet engelska ska ges förutsättningar 

att utveckla förmågan att ”reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser 

i olika sammanhang och delar av världen där engelska används” (Skolverket 2017, s. 35). Det 

senare citatet är en aning mer inkluderande eftersom tonvikten där läggs på platser och 

sammanhang och begränsar sig inte endast med att nämna länder. Dessutom antyder det 

senare citatet att en djupare förståelse efterfrågas av eleverna eftersom det utöver kulturella 
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företeelser handlar om att reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor vilket kräver en 

djupare förståelse än att reflektera över levnadssätt. 

 

3.3 Engelska som världsspråk 

I en av böckerna finns en text som jag anser har anknytning till engelska som världsspråk. Det 

gäller boken Join the quest och även om bokens handling inte har en röd tråd utan består av 

flera kortare texter av helt olika slag introduceras på första sidan en liten drake som heter 

Zoom. Jag uppfattar draken som bokens maskot och den finns med i ett hörn på vissa sidor 

genom hela boken. Draken Zoom introduceras med en liten dikt som handlar om att när man 

reser i världen kan man använda sin engelska för att prata med folk över hela planeten: 

 

”The Quest 

When Zoom is flying around the world 

He always meets a boy and girl. 

He likes to hear what they have to say 

They use their English-laugh and play. 

 

North Pole, South Pole, East or West 

Come with Zoom and join his quest 

Learn some English-do your best! 

 

When you are travelling around the world 

Maybe you will meet a boy and a girl. 

Speak to them, hear what they say, 

Use your English-Come on, let’s play!” 

(Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 3) 
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Att boken introduceras med den här dikten tolkar jag som att idén med boken är att lära ut 

engelska som världsspråk. Även om boken sedan inte representerar en rättvisande variation av 

länder för engelska som världsspråk tar den upp fler länder än någon annan av böckerna jag 

studerat i analysen. Att lära ut engelska som ett världsspråk betyder att man ser engelska som 

ett språk som talas över hela världen både som modersmål, förstaspråk, andraspråk samt som 

ett språk som används som ett Lingua franca snarare än som endast ett modersmål och 

förstaspråk i Storbritannien (Crystal 1997). Detta borde då betyda, eftersom språk och kultur 

påverkar varandra och är starkt sammankopplade (Tornberg 2015, s. 66-67), att man inte 

endast kopplar ihop språket med ursprungskulturen utan med alla de kulturer som förknippas 

med språket och i engelskans fall är det länder över hela världen. I kursplanen för engelska för 

grundskolan står det dessutom att eleverna ska utveckla förmågan att ”reflektera över 

livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen 

där engelska används” (Skolverket 2017, s. 35). Här ligger betoningen på sammanhang och 

delar av världen där engelska används och formuleringen kan därför tolkas i vidare mening än 

som exempelvis länder med engelska som förstaspråk vilket är mer begränsat. Enligt den 

analys jag gjort lär ingen av böckerna ut engelska som världsspråk utan det är en ensidig och 

västcentrerad bild av engelska som återges, mer i en del böcker och mindre i andra. 

 

3.4 Inre kretsen 

Storbritannien är det land som är mest representerat i böckerna totalt sett och tas upp i tre av 

de fyra böcker jag analyserat. Övergripande för alla böcker är inte bara att Storbritannien är 

det land som är mest representerat totalt sett utan det är även syns i flest olika sammanhang. 

Landet representeras i alla fem kategorier vilka är vardagsliv, kulturella inslag/sport/nöje, 

historia, djur/ natur och geografi. Med avseende på kulturella inslag, nöje och sport finns flera 

exempel när det gäller Storbritannien i böckerna. Författaren Roald Dahl från Wales och en av 

hans böcker tillägnas ett uppslag i en av böckerna (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 

58-59). I en annan bok nämns det brittiska fotbollslaget Manchester United (MacDonald & 

Wendéus 2013, s. 19) och även den brittiska fotbolsspelaren Wayne Rooney (MacDonald & 

Wendéus 2013, s. 20). Dessutom handlar en av sångerna i en av böckerna om att åka till 

London (Göransson, Kihlman & Zettermark 2011, s. 59). Det finns därtill två texter om två 

olika djurparker i England (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 90-91). I en av böckerna 

handlar det om väder och där nämns de brittiska städerna Edinburgh, Liverpool, Cardiff och 
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London i Storbritannien (MacDonald & Wendéus 2013, s. 50). I en bok berättar en av 

huvudkaraktärerna att hon kommer från Liverpool i England (Göransson, Kihlman & 

Zettermark 2011, s. 8-9) vilket jag räknar som ett exempel på vardagsliv. Det är även ett 

viktigt exempel eftersom det är en huvudkaraktär som har ett tydligt ursprung. Att en av 

bokens viktigaste karaktärer som man får följa i olika situationer har brittiskt ursprung betyder 

att Storbritannien ges betydelse och att perspektivet som ges är brittiskt. 

 

Storbritannien är dessutom det land som flest gånger av alla länder representeras i samband 

med vardagliga situationer vilket kan göra att det ses som normen. Man skulle kunna se det 

som ett exempel på vad Tesfahuney beskriver vilket är att västerländsk hegemoni 

reproduceras i undervisningen (Tesfahuney 1999). Gestaltningen av vardagslivet har stark 

inverkan på läsaren eftersom hen kan känna igen sig i vardagliga situationer och hen kan 

identifiera sig mer med det land som representeras i samband med vardagslivet. Dessutom 

kan den här framställningen i läroböckerna leda till att eleverna ser Storbritannien som 

normen medan övriga länder som till störst del representeras i sammanhang av till exempel 

imponerande berg eller kända artister exotifieras och distanseras från läsaren. Det handlar om 

perspektivet ”Vi- och de andra” och är en del av den monokulturella västcentrerade 

utbildningstraditionen (Tesfahuney 1999). I och med framställningen av väst som det 

vardagliga och normala som ett genomgående tema i de intryck eleverna får kan övriga 

kulturer uppfattas som annorlunda, inte lika lättillgängliga samt svåra att identifiera sig med.  

Det gör i sin tur att man uppehåller de dikotomier som är en del av den här traditionen och 

som reproducerar vit och västcentrerad makt (Tesfahuney 1999, s. 68). 

 

Det land som representeras näst mest i böckerna är USA trots att landet endast syns i en av 

böckerna (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017). Där får det dock mycket utrymme och 

representeras i flera olika kategorier. Exempel från kategorin kultur/nöje/sport är en faktatext 

om basket (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 17) och en text om den tecknade serien 

Calvin & Hobbes (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 63). Ett uppslag handlar om 

påskparader i USA (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 72) och på ett annat förklaras 

högtiden Thanksgiving historiskt och man får veta att den har sitt ursprung i USA och Kanada 

(Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 32). En historisk text handlar om Wilbur Wright från 

USA (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 77). Dessutom finns ett uppslag som handlar 
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om olika geografiska fenomen och då är Lake Superior i Nordamerika inkluderad (Røen 

Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 44).  

 

Kanada, Australien och Irland är tre länder som enligt Kachru hör hemma i inre kretsen men 

som inte är särskilt mycket representerade i de böcker jag analyserat. Kanada och Australien 

tas precis som USA endast upp i boken Join the quest. Australien representeras i kategorierna 

vardagsliv, kultur/nöje/sport samt historia medan Kanada representeras i kategorierna historia 

samt djur/natur. Förutom texten om Thanksgiving samt då Nordamerika nämns, finns en text 

om en djurpark som ligger i Kanada (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 93). En av 

texterna är ett brev till en person som bor i Australien (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, 

s. 27), en annan är en faktatext om påskfirande i Australien (Røen Hansen, Lien & Pritchard 

2017, s. 73) och en faktatext handlar om när Captain Cook kom till Australien (Røen Hansen, 

Lien & Pritchard 2017, s. 77). Irland nämns två gånger i böckerna. Ena tillfället är då vädret i 

Dublin beskrivs (MacDonald & Wendéus 2013, s. 50) och andra tillfället är i en av böckerna 

då bokens huvudpersoner får brev från sin kusin på Irland (Göransson, Kihlman & Zettermark 

2011, s. 54). 

 

Det finns två exempel ur böckerna som är intressanta att analysera eftersom de kan relateras 

till kolonialism, postkolonialism och västcentrism. Ett av exemplen involverar en högst 

tveksam formulering som lyder: “Captain Cook discovered Australia. He met the aboriginal 

people who lived there.”(Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 77). Meningen är en typisk 

formulering för kolonialismen eftersom man använder uttrycket ”discovered” i det här 

sammanhanget när det som i själva verket hände var att Captain Cook anlände till Australien 

där ursprungsbefolkningen redan bodde. Det indikerar att man utgår från ett så kallat ”Vi-och 

De Andra”- perspektiv. Man förminskar de som ursprungligen bor på platsen i och med att 

man kallar den ”oupptäckt” eller ”ny” när det i själva verket fanns ett samhälle redan och 

platsen är långt ifrån ny eller oupptäckt för de som redan bor där (Loomba & Söderlind 2005, 

s. 23). Dessutom ger man Captain Cook mer betydelse än aboriginerna eftersom det är han 

som presenteras som ”upptäckaren”. Att göra det visar på ett mycket etnocentriskt synsätt och 

dessutom handlade sällan européernas ankomst till de koloniserade länderna om att upptäcka, 

besöka eller forma ett samhälle som ofta har påståtts i den västerländska historieskrivningen 

utan om att förstöra och bruka våld på de samhällen som redan finns (Loomba & Söderlind 

2005, s. 23-24). På grund av historien är uttrycket följaktligen mycket respektlöst att använda 
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idag och dessutom inkorrekt. Däremot används på samma sida i boken även en annan 

formulering som i högre grad främjar interkulturell förståelse: ”David Livingstone […] was 

an explorer. He found places in Africa that Europeans had never seen before.” (Røen Hansen, 

Lien & Pritchard 2017, s. 77). Den här formuleringen understryker att det är just Européerna 

som inte sett platserna innan, istället för att antyda att platsen är ”oupptäckt för alla som är 

värda att nämna”. Den senare formuleringen gör att man i klassrummet kan diskutera 

skillnaderna och den ger utrymme för reflektion men är man som lärare inte uppmärksam på 

olämpliga formuleringar i böckerna finns risken att förlegade, västcentriska perspektiv 

reproduceras. 

 

3.5 Yttre kretsen 

Min undersökning visar att länderna i den yttre kretsen får mindre utrymme i läroböckerna än 

länder som hör hemma i andra kretsar. Med avseende på den yttre kretsen i Kachrus modell 

finns det endast ett land därifrån som är representerat i läroböckerna jag analyserat och det är 

Singapore. Det är en text som handlar om Singapores djurpark (Røen Hansen, Lien & 

Pritchard 2017, s. 92) och den är inkluderad i ett uppslag som handlar om olika djurparker 

runt om i världen.  

 

I den yttre kretsen återfinns länder som räknas som postkoloniala subjekt i större utsträckning 

än i de andra två kretsarna i Kachrus modell.  Länder som återfinns här är i många fall forna 

brittiska kolonier som till exempel Indien och Kenya (Crystal 1997). Man skulle alltså kunna 

tänka sig att dessa länder får mindre utrymme på grund av deras lägre status, enligt 

postkolonial teori. Flera av länderna i den yttre kretsen har en relation till det engelska språket 

på grund av sin historiska koppling till Brittiska imperiet och i de flesta fall handlar det om 

utnyttjande och exploatering. Anledningen till att engelska har så pass hög status i dessa 

länder är ofta att Brittiska imperiet haft makt över dem (Crystal 1997). Att länder som har en 

historia av att vara styrda av Brittiska imperiet osynliggörs i störst utsträckning i läroböckerna 

skulle kunna vara ett exempel på kolonialismens fortsatta påverkan på dagens samhälle och 

att det forna Brittiska imperiet än idag har makt över de tidigare koloniserade länderna, om än 

på ett subtilt och relativt dolt sätt. 
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3.6 Växande kretsen 

Från den växande kretsen kan det vid första anblicken verka som att många länder tas upp 

men i själva verket återfinns de flesta exempel i en och samma text som handlar om geografi 

världen över. Texten tar upp geografisk fakta om olika platser på jorden, till exempel världens 

längsta flod och världens högsta berg etc. och de platser som nämns är Egypten, Nordamerika, 

Amazonas, Grönland, Asien, Mount Everest och Kinesiska muren (Røen Hansen, Lien & 

Pritchard 2017, s. 44). Här är det geografi och inte kultur som står i centrum när det gäller 

platserna som är med, så även om boken vid första anblick verkar innehålla flera olika platser 

får eleverna inte ta del av alla engelsktalande länders kultur.  

 

Andra länder som representeras från den växande kretsen är Sverige, Kina och Frankrike. 

Sverige är det land från den växande kretsen i Kachrus modell som är mest representerat. I 

What’s up finns exempel på hur man säger att man kommer från Motala eller Falköping i 

Sverige (Göransson, Kihlman & Zettermark 2011, s. 8-9), i Join the quest omnämns 

Stockholm (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 25) och i en text jämförs engelska och 

svenska ord (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 39). Att Sverige är representerat i 

relativt stor utsträckning är inte särskilt förvånande då alla fyra böckerna är utgivna i Sverige. 

Kina och Frankrike tas endast upp kort i böckerna. I analysen räknar jag det som att Kina tas 

upp tre gånger men då ska sägas att det i själva verket är Mount Everest som nämns två 

gånger (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 44, 46) och Kinesiska muren en gång (Røen 

Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 44). Frankrike nämns då ett recept på ”French bread” ges 

(Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 40). I dessa exempel är det således inte heller en 

särskilt nyanserad bild som ges där man får chansen att ta del av de olika länderna och 

jämföra dem sinsemellan och med det egna landet. Det är trots allt värt att nämna att det finns 

ett värde i att ta del av all möjlig kunskap om världens länder då man utvecklar sin 

interkulturella kompetens. Dock kan det finnas en risk för att en stereotypiserad bild ges av de 

olika länderna då samma fakta tas upp gång på gång och inte en nyanserad bild ges. 
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3.7 Neutral kultur & 

Kulturella uttryck utan anknytning till land 

Böckerna jag analyserat är övervägande neutrala i sin kulturrepresentation, till den allra 

största delen av de olika texterna i böckerna kan inget speciellt land kopplas. Till exempel 

finns sånger som ”First Day of School Rap” (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 12), 

tecknade serier som handlar om veckans schema på ett läger (Göransson, Kihlman & 

Zettermark 2011, s. 18-19), texter om vardagen där man får lära känna bokens huvudpersoner 

(Hansson 2010, s. 6) samt spel om kläder (MacDonald & Wendéus 2013, s. 37) som inte är 

kopplade till någon särskild plats. I och med att en så liten del av läroböckerna handlar om 

olika länder får eleverna i engelskaundervisningen inte så stor tillgång till andra kulturer via 

dem. Det är otroligt viktigt att tillägna sig interkulturell kompetens eller förståelse i dagens 

samhälle eftersom man på grund av globaliseringen kommer i kontakt med andra kulturer i 

större omfattning än tidigare (Sercu 2005, s. 1). Det är i mötet med andra kulturer samt då 

man ges chansen att reflektera över likheter och skillnader mellan både olika kulturer 

sinsemellan samt mellan andra kulturer och den egna som man utvecklar interkulturell 

kompetens (Gagnestam 2003, s. 59). I och med att de läroböcker jag analyserat brister här, ges 

eleverna inte genom dem den möjligheten i särskilt stor utsträckning. 

 

I läroböckerna finns texter som framställs som de inte vore kopplade till något land trots att de 

i själva verket är det. Det finns exempel från böckerna där kulturella uttryck som är typiska 

för en viss plats tas upp utan att det finns en förklaring till det och det framställs som att det är 

en självklarhet som inte behöver kommenteras. En av böckerna tar upp brittiska högtider som 

exempelvis Guy Fawkes night (MacDonald & Wendéus 2013, s. 60) men varken högtidernas 

ursprung eller var de firas förklaras, endast fakta om själva högtiden behandlas. Dessutom 

finns en översikt över årets högtider, men man får inte veta var dessa högtider firas 

(MacDonald & Wendéus 2013, s. 59). Högtiderna som omnämns är bland annat St. Patricks 

day, Påsk, Midsommar, Alla hjärtans dag, Jul etc. som är västerländska högtider och tydligt 

kopplade till bland annat Irland, Storbritannien, USA, Sverige och till kristendomen. Högtiden 

Halloween tas också upp i en annan av böckerna men helt utan anknytning till en särskild 

plats (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 28-30).  
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Utifrån dessa exempel drar jag paralleller till den typen av makt som utövas i en hegemoni, 

makt som influerar på ett subtilt sätt (Bergström & Boréus 2012, s. 372). Att ta upp 

västerländsk kultur utan att kommentera och förklara den är ett exempel på hegemonisk 

västcentrerad undervisning och det bidrar till att eleverna förknippar det engelska språket med 

västerländska högtider och västerländsk kultur. Detta kan kopplas till vad Tesfahuney skriver 

om monokulturell utbildning, nämligen att utbildningen genom historien har använts för att 

reproducera västerländska ideal och världsbilder (Tesfahuney 1999, s. 70). Böckernas 

exempel visar att det fortfarande till viss del ser ut så i skolans undervisning. 

 

Två andra exempel då ett fenomen är tydligt kopplat till en viss plats utan att det påpekas eller 

förklaras finns i en bok där två olika dialoger utspelar sig på en djurpark (Røen Hansen, Lien 

& Pritchard 2017, s. 82) respektive i en mataffär (Røen Hansen, Lien & Pritchard 2017, s. 

19). Där används pund men det kommenteras inte i boken. Detta är ytterligare ett exempel på 

västerländsk hegemoni eftersom man på ett subtilt sätt visar Storbrittaniens valuta utan 

förklaring. Att det inte kommenteras och förklaras kan göra att det ses som en självklarhet att 

pund är valutan man använder där engelska talas. Det kan leda till att eleverna endast 

förknippar det engelska språket med Storbritannien trots att det talas över hela världen. 

Gagnestam menar att om man endast ägnar sig åt att låta eleverna möta majoritetskulturer 

som den brittiska och amerikanska ger man dem inte förutsättningar att utveckla interkulturell 

kompetens (Gagnestam 2003, s. 59), vilket jag anser att det även finns risk för i ovan nämnda 

exempel. 
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4. Diskussion  

Det här sista avsnittet inleds med en summering av undersökningens resultat och en 

presentation av de slutsatser som dragits i och med att de fyra läroböckerna analyserats. Jag 

återvänder till undersökningens syfte och dess frågeställningar, redogör för vad jag kommit 

fram till och diskuterar det utifrån teorin samt tidigare forskning. Därefter diskuteras 

didaktiska implikationer och slutligen följer en diskussion av förslag på vidare forskning. 

 

4.1 Summering 

För att summera undersökningen kan man säga att det finns en förskjutning mot väst i 

representationen av länder samt att det i största delen av böckerna inte finns någon särskild 

kultur representerad utan de situationer som gestaltas är neutrala i sitt kulturuttryck. I min 

analys har jag kommit fram till att böckerna inte representerar olika länder i särskilt stor 

utsträckning alls utan att det är neutral kultur som är övervägande vanligast. De länder som 

får mest utrymme i läroböckerna är främst länder från den inre kretsen i Kachrus modell och 

bland dem är Storbritannien allra vanligast, följt av USA och sedan andra länder i väst. Med 

avseende på Storbritannien är landet representerat i alla kategorier av sammanhang i min 

analys, vilka är vardagsliv, kultur, nöje, sport, historia, djur, natur och geografi. Övriga länder 

är mestadels representerade i kategorierna geografi och natur och i princip inte alls när det 

gäller vardagsliv. Resultatet i undersökningen stämmer överens med det förväntade utifrån 

den tidigare forskningen även om skillnaderna i representation mellan böckerna varit väldigt 

stor vilket gör det svårt att generalisera och se en trend. 

 

4.2 Diskussion utifrån tidigare forskning  

 

Många faktorer skiljer sig mellan den tidigare forskningen och min studie och de skiljer sig 

även åt sinsemellan. All tidigare forskning jag tagit upp handlar om andra åldrar än min 

undersökning, de behandlar läroböcker riktade till mellanstadiet, högstadiet och till 

vuxenutbildningen. Den tidigare forskningen har dessutom sitt ursprung i flera olika länder. 

En av undersökningarna är också från Sverige, en är från grannlandet Finland, en är från Iran 

som liksom Sverige och Finland tillhör den växande kretsen i Kachrus modell men ligger i en 
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annan världsdel och en av undersökningarna är från Hong Kong som ligger i Asien precis som 

Iran men har till skillnad från de andra länderna en historia av att vara Brittisk koloni och nu 

har engelskan där officiell status.  

 

Trots att den tidigare forskning jag tagit upp skiljer sig från min undersökning på flera sätt 

kan man se en trend i alla de fem undersökningarna och den är att västvärlden dominerar i 

böckerna när det kommer till representation av länder. I Bjons avhandling är Storbritannien 

det mest representerade landet, vilket också är vad jag kommer fram till i min undersökning.  

Däremot är det enligt Bjon även en stereotypiserad bild av landet som ges (Bjon 2016), vilket 

jag inte ser i min analys med avseende på något av länderna. Dock menar Yuen också att 

stereotypiseringar hittats i de analyserade böckerna när det gäller flera länder. I Yuens 

undersökning visar resultatet en överrepresentation av länder i väst i allmänhet och av 

officiellt engelsktalande länder i synnerhet (Yuen 2011). I Bylund och Thörns undersökning 

är det Storbritannien, USA och Australien som är de mest representerade länderna (Bylund & 

Thörn 2016). Den tidigare forskningen är från flera olika länder med olika relationer till det 

engelska språket, behandlar olika läroböcker och är inriktad på olika åldrar. Min studie ligger 

i linje med tidigare forskning och jag kommer fram till liknande resultat vilket bekräftar de 

rön som framkommit tidigare. Detta betyder att den tidigare forskningens upptäckter är 

aktuella även i en svensk kontext samt när det gäller lågstadiets läroböcker i engelska. 

 

När det gäller representation av situationer som är neutrala i sitt kulturuttryck finns likheter 

med resultatet av min undersökning att hitta i tidigare gjorda studier. Både Bjons och 

Tajeddin och Teimournezhads undersökningar visar liksom min studie att neutral kultur har 

stor utbredning i böckerna och de menar att när så kallad neutral kultur dominerar finns risken 

att eleverna tror att det inte finns skillnader mellan det egna och andra länders kulturer. Man 

ger dem dessutom inte möjlighet att reflektera över likheter och skillnader mellan länder och 

kulturer vilket hindrar dem från att utveckla interkulturell kompetens eller förståelse 

(Tajeddin & Teimournezhad 2015; Bjon 2016). 
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4.3 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av studien handlar båda om att böckerna inte ger eleverna särskilt 

stor möjlighet till att utveckla interkulturell kompetens eller förståelse. En av de slutsatser 

som kan dras är att de här läroböckerna visar spår av att dagens samhälle fortfarande är 

postkolonialt eller nykolonialt i och med att västvärlden och de före detta kolonial- och 

stormakterna tar upp störst plats i dem. Den andra slutsatsen som kan dras utifrån min 

undersökning är att läroböckerna inte ger eleverna speciellt stor möjlighet att ta del av och få 

chansen att reflektera över andra kulturer då större delen av böckerna inte är kopplade till 

någon särskild kultur. I och med att eleverna inte ges möjligheten att se olika kulturuttryck 

kan de tro att det inte finns skillnader mellan den egna kulturen och målspråkets kulturer 

vilket är vilseledande och hindrar dem från att kunna göra jämförelser. Med andra ord är det 

en snäv och inte kulturellt berikad bild som ges av läroböckerna i engelska. 

 

4.4 Didaktiska implikationer 

Som lärare har man en mycket viktig roll i elevernas möte med olika läromedel. Det faktum 

att eleverna i dagens skola har tillgång till engelska läroböcker som inte är särskilt berikade 

med intryck från olika kulturer och att dagens läroböcker är starkt influerade av 

västsamhällets hegemoni och även bidrar till att reproducera den kan ha negativ påverkan på 

deras utbildning och skapande av världsbild. Om en ensidig bild av det engelska språket och 

de kulturer som sammankopplas med det ges i undervisningen kan det bli konsekvenser i 

lärandet, i och med att det finns en stark koppling mellan språk och kultur. Följderna kan dels 

bli att eleverna inte utvecklar interkulturell kompetens som är en nödvändig del av den 

kommunikativa kompetensen i ett språk och dels att de får en snedvriden världsbild när det 

gäller det engelska språkets utbredning och användning. Det kräver att man som lärare tar 

ansvar över situationen och är aktiv i sitt val av läromedel. Som lärare behöver man alltid ha 

ett kritiskt öga och en medvetenhet gentemot läroböcker och det räcker inte med att lita på det 

intryck man får vid första anblicken. Det gäller naturligtvis även engelskböcker i allra högsta 

grad, i synnerhet med tanke på den makt det engelska språket har och har haft genom 

historien. Ett exempel är en av böckerna i min undersökning som ger sken av att behandla 

engelska som världsspråk och av att handla om länder runt om planeten men vid närmare 

analys visas det att den är ytterst västcentrerad. Därför är det mycket viktigt att man är kritisk 
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och ifrågasätter vad böckerna faktiskt representerar. De maktstrukturer som finns i samhället 

och i närmiljön är ofta dolda och verkar på ett subtilt plan.  

 

Utöver ett kritiskt öga till vilka läromedel man som lärare använder i undervisningen är det 

även mycket viktigt att man berikar elevernas utbildning med fler intryck än de böckerna ger 

och inte litar på att de innehåller allt eleverna behöver för sin utbildning och sitt lärande. Som 

lärare är det viktigt att granska och utvärdera utbildningsmaterialet och komplettera det vid 

behov för att ha chansen att kunna ge eleverna en mångsidig, icke monokulturell utbildning 

och även kunna visa dem en reell och nyanserad bild av omvärlden. I och med att jag funnit 

brister i kulturrepresentationen i läroböckerna anser jag att läraren bör arbeta aktivt för att 

bidra med kunskap om en mångfald av kulturer med hjälp av andra typer av material utöver 

läroböckerna. Det innebär att läraren bör vara välinformerad och öppensinnad. Om så är fallet 

får eleverna chansen att utveckla interkulturell kompetens vilket är centralt i 

engelskaundervisningen i och med att språkkunskaper inte är tillräckliga om de inte även 

inkluderar interkulturell kompetens. Interkulturell kompetens behöver eleverna inte bara i sitt 

språkanvändande utan det är även något som krävs av dem som samhällsmedborgare i dagens 

globaliserade värld. 

 

Rörande vad Läroplanen säger, alltså att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla 

förmågan att ”reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 

sammanhang och delar av världen där engelska används” (Skolverket 2017, s. 35), anser jag 

inte att läroböckerna bidrar i tillräckligt hög grad till det. Skolinspektionen granskar inte 

läromedel regelbundet (Stridsman 2014a) utan läromedlen publiceras och sedan är det upp till 

lärarna att avgöra vilka böcker som ska köpas in och användas. Skolverket och 

Skolinspektionen kan dock granska läromedel som redan givits ut men det händer inte ofta 

(Stridsman 2014b). I och med att det inte är reglerat hur innehållet i de läromedel som ges ut 

ska se ut kan man inte kräva att de ska följa läroplanen. Däremot skulle man kunna föreslå att 

läromedel granskas innan de ges ut, dels för att minska arbetsbördan för lärarna och dels för 

att kvalitetssäkra undervisningen, så att den blir mer likvärdig. 
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4.5 Vidare forskning 

Representation i läroböckerna är ett enormt stort område som kan studeras utifrån otroligt 

många olika vinklar. Interkulturalitet är ett aktuellt och viktigt ämne idag och kan appliceras 

på flera olika kontexter i skolans värld. Även postkolonial teori och representation av länder 

som varit utgångspunkter i min undersökning är stora områden med många möjliga 

angreppssätt. Min studie omfattar endast ett litet antal böcker och tidigare forskning har inte 

gjorts för skolans lägsta åldrar alls i stor utsträckning, därför skulle det vara intressant att 

fortsätta arbeta med att utvidga och fördjupa forskningen när det gäller läroböcker för 

lågstadiet. Jag anser att det är forskningsområdet som ligger näst på tur att utvidga eftersom 

behovet av forsking är allra starkast där. Ytterligare skulle det vara intressant att genomföra 

en bildanalys med utgångspunkt i de forskningsfrågor jag använt här för att komplettera den 

studie jag gjort. Vidare skulle man utifrån ett perspektiv av vithetsnormen och rasism kunna 

studera hur representationen av böckernas karaktärer ser ut och undersöka vilka som får större 

eller mindre utrymme och även där koppla till västcentrism och postkolonial teori. 
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