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Abstract 

Traces of colonialism in English textbooks 

 English is often considered an international language that facilitates meetings and understanding 

between different cultures. The reason that English is such a language is mainly Great Britain’s 

history of colonial and imperial expansion. Everything that is taught in the Swedish school should 

have a historic perspective and according to the syllabus, the subject of English is supposed to treat 

“everyday life, the way of living and social relations in English speaking areas”.  

This essay explores what traces of Colonialism and Postcolonialism can be found in English 

textbooks for Swedish. schools today. The questions asked are what areas are mentioned in the 

books, if it says why these are the chosen areas, and how those areas are described? As theory, the 

postcolonial concepts of Stereotyping, Othering and Ethnocentrism have been used to build an 

analysis model that explains the meaning of different occurrences in the textbooks. 

The results show that the books mainly include the same English-speaking countries, especially 

when it comes to the countries were most people speak English. The variation is larger when it 

comes to countries with smaller English-speaking populations.  

The majority of the analyzed books contain historical explanations about why English is spoken 

in these areas, but not all of them have facts or reflection as to what consequences that history has 

left with the indigenous people in these areas and on culture today.  

 

Nyckelord: Engelska, Textanalys, Postkolonialism, Läromedelsanalys 
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1.Inledning 

Engelska brukar ofta räknas som ett så kallat lingua franca: ett internationellt språk med syftet att 

underlätta för människor med olika modersmål att kunna kommunicera (Seidlhofer 2005). Att 

kunna mötas och dela erfarenheter utvecklar individens sociokulturella kunskaper, det vill säga 

kännedomen och kunskapen om andra kulturer och deras värderingar. Dessa möten kan öka 

tolerans och förståelse för olika kulturer samt skapa interkulturell medvetenhet (Skolverket 2017). 

Denna tolerans är anledningen till att läroplanen i det centrala innehållet för ämnet engelska årskurs 

4–6 nämner att undervisningen skall behandla ”Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i 

olika sammanhang och områden där engelska används” (Skolverket 2010).  

Ett problem med ovanstående formulering är dock att mycket lämnas öppet för tolkning. Det står 

ingenstans vilka engelskspråkiga områden som skall tas upp eller vad som räknas som ett 

engelskspråkigt område, samt vad lärarna skall behandla gällande dessa. Vilkas vardagsliv, 

levnadssätt och sociala relationer ska lyftas och hur ska dessa beskrivas?  

Kenneth Nordgren skriver att det vid en granskning av ett ämnes interkulturella status är 

betydelsefullt att kartlägga vilka områden läroböckerna belyser. En global representativitet är dock 

inte nödvändigtvis ett mått på en interkulturell måluppfyllelse. Det som i en lärobokstext skapar 

förståelse för kulturer är mer en kvalitativ än en kvantitativ fråga (Nordgren 2006 s.187). 

Emellertid inflikar Nordgren att för att få en förståelse för olika kulturer måste en på ett eller annat 

sätt möta dem, för att se hur ”rummet faktiskt är möblerat” (Ibid). En mätning kan säga något både 

om den grundläggande attityden samt om hur kunskaper om olika kulturer värderas (Ibid s.186). 

Engelska talas i flertalet länder för att de historiskt varit under brittiskt styre under kolonialismen. 

Då all undervisning skall genomsyras av ett historiskt perspektiv (Skolverket 2010) bör 

läromedelsböcker inkludera ett brett urval av engelskspråkiga områden samt presentera dessa på 

ett sätt som är interkulturellt och inkluderande. Denna uppsats ämnar undersöka huruvida de 

utvalda läromedlen har ett sådant perspektiv, samt vilka rester av kolonialism som kan urskiljas än 

idag.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att få svar på vilken bild av engelskspråkiga områden som eleverna möter 

i tre engelska textboksserier för mellanstadiet gällande det i läroplanen uttryckta ämnet ”områden 

där engelska används”. Uppsatsen ämnar även påvisa vilka eventuella koloniala spår som går att 

finna. För att uppnå detta har följande frågor formulerats: 

• Vilka engelskspråkiga områden behandlar ett urval engelskaböcker för 

mellanstadiet? 

• Nämns varför människor i dessa områden talar engelska, och vad det har gett 

för konsekvenser historiskt? 

• På vilket sätt beskrivs dessa områden?  

3. Bakgrund 

Nedan behandlas frågan om vad som räknas som ett engelskspråkigt område och vad läroplanen 

säger om hur de ska hanteras. I kapitlet förklaras även varför det finns ett behov av att som lärare 

granska sina läromedel samt vad de didaktiska frågorna innebär. 

3.1 Engelskspråkiga områden  

Definitionen av ett ”engelskspråkigt område” är svår. Beroende på om en tittar på länder där flest 

talar engelska eller där flest har engelska som modersmål så får en olika resultat. I Sverige till 

exempel talar väldigt många engelska (EF 2017), men det är inget officiellt språk, och få har det 

som modersmål. USA är det land där flest människor talar engelska, oberoende om det är ett 

förstaspråk eller inte, med 283 miljoner engelsktalande (U.S. Census Bureau, 2016), följt av 

Indien, 125 miljoner (Office of the Registrar General & Census Commissioner, India) och på tredje 

plats kommer Pakistan med 108 miljoner som talar engelska (Kroulek 2017). En kan även fokusera 

på de länder där engelska räknas som förstaspråk och då ser siffrorna annorlunda ut. USA är 

fortfarande först med 234 miljoner med engelska som förstaspråk, vilket är 79% av befolkningen 

(U.S. Department of Commerce). Detta följs av Storbritannien med 54 miljoner människor eller 

92% (Office for National Statistics 2011). Trea på listan är Kanada där 19 miljoner eller 56% av 

befolkningen har engelska som förstaspråk (StatCan 2016).  
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Jan Svartvik har en förklaringsmodell för engelskspråkiga områden som han kallar för engelskans 

olika kretsar (se figur 1). Det är en beskrivning av engelsktalande länder där de delas in i tre cirklar. 

I ”den inre kretsen” är engelska det enda språket eller det dominerande modersmålet/förstaspråket. 

Till denna krets räknas bland annat USA, Storbritannien, Sydafrika, Kanada och Australien. Till 

”den yttre kretsen” ingår länder där engelska inte är förstaspråk, men används som andraspråk 

inom till exempel administration, undervisning, radio och tv. I flera av dessa länder är engelska ett 

officiellt språk. Till den yttre hör bland annat Indien, Malaysia, Jamaica och Kenya. Längst ut 

bland de engelsktalande finns den växande kretsen, där engelska talas, men är ett främmande språk. 

Hit räknas en stor del av världens länder, bland annat de nordiska länderna samt Frankrike, Japan 

och Kina (Svartvik 1999, s.4–6).  

 

Figur 1. Svartviks inre och yttre kretsar (fritt från Svartvik 1999, s.4–6). 
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Enligt det kommentarmaterial som tillhör kursplanen i engelska är valet av ordet område istället 

för land ett medvetet val.  

Att kursplanen använder uttrycket sociala och kulturella företeelser i områden och i 

sammanhang där engelska talas i stället för länder, kan ses mot bakgrund av engelskans 

ökande närvaro i allt fler sammanhang, även digitala. Språkområden sammanfaller inte 

heller alltid med nationsgränser. Språk ska ses i ett socialt perspektiv – det är 

tillsammans med andra människor det används och lärs (Skolverket 2017).  

Med andra ord skulle olika länder, ”internet”, ”universitetsvärlden” eller ”Europa” alla kunna ses 

som områden. I den här uppsatsen är det geografiska länder som ligger i fokus.  

3.2 Engelskspråkiga områden i läroplanen  

En relativt stor del av läroplanen tillägnas ämnet ”engelskspråkiga områden”. Det omnämns i 

syftesdelen, det centrala innehållet, i betygskriterierna samt i ämnets kommentarmaterial. I 

syftesdelen av läroplanen kan läsas att eleverna ska utveckla kunskaper i engelska språket och få 

kunskaper om, förståelse för, samt reflektera över områden och sammanhang där engelska 

används. Undervisningen i engelska ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer 

(Skolverket 2010). Det centrala innehållet fastlår att engelskämnet i årskurs 4–6 ska behandla just 

”Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska 

används” (Skolverket 2010). Slutligen, enligt kunskapskravet för betyget E i årskurs 6 skall eleven 

kunna kommentera ”i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska 

används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper” 

(Skolverket 2010).  

Även det kommentarmaterial som finns som stöd till läroplanen behandlar engelskspråkiga 

områden och kopplar ihop det ämnesdidaktiska med värdegrundsdelen av läroplanen och skolans 

demokratiska uppdrag: interkulturella erfarenheter och möten utvecklar individens sociokulturella 

kunskaper om vad som är accepterade koder och värderingar i andra kulturer. Förhoppningen är 

att sådana möten ska leda till ökad tolerans och förståelse för olika kulturer och en interkulturell 

medvetenhet (Skolverket 2017). Studier av språkområden syftar till att väcka frågor om det egna 

samhället jämfört med målspråkets (Ibid). Syftet är att lära eleven att sätta innehållet i relation till 

sina egna erfarenheter och livsvillkor. Detta ska skapa förutsättningar för att eleverna ska förstå 
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nyanser, referenser och även underförstådda betydelser av språket i möten med människor. 

Eleverna ska dessutom ges möjlighet till nya perspektiv samt att reflektera över likheter och 

skillnader i språkområdena, utan att för den sakens skull direkt värdera dem (Ibid).  

Det finns inga krav i läroplanen på att undervisningen i engelska ska behandla det engelska 

språkets historia och ursprung. Däremot klargör Lgr11s värdegrundsdel hur all undervisning skall 

genomsyras av ett historiskt perspektiv (Skolverket 2010). Detta historiska perspektiv är 

utgångspunkten till uppsatsens postkoloniala tema. 

3.3 Granskning av läromedel  

Läroboken har en central roll i skolan då den är dominerande i undervisningen (Ammert 2011: 

Calderon 2015). Särskilt i mellanstadiet har läroboken ett stort inflytande på undervisningens 

utformning i ämnet engelska (Ds U 1980:4). Många lärare upplever att så länge en följer läroboken 

så kan en vara säker på att undervisningen följer läroplanens mål, innehåll och principer. 

Läroböcker har därför en huvudroll när det gäller att konkretisera styrdokumenten (SOU 2006:40). 

En sådan huvudroll och stor exponering ställer krav på att läromedlens innehåll följer de ramar 

regeringen och Skolverket presenterat. 1991 kom ett beslut som fastslog läraren som ytterst 

ansvarig vid val av läroböcker (Långström 1997, s. 201–202). För att eleverna ska få en nyanserad 

och allsidig undervisning är det därför viktigt att lärare kritiskt granskar läromedel (SOU 2006:40). 

3.4 De didaktiska frågorna 

Inom didaktiken finns det tre klassiska frågor: “Vad?”, “Varför?” och “Hur?”. “Vad?” handlar om 

en specificering på vad som ska undervisas om, med andra ord det som undervisningen ska 

innehålla och vad som anses vara målet med den. “Varför?” fokuserar på anledningen till att ett 

ämne valts ut istället för ett annat. “Hur?” behandlar tillvägagångsättet och är beroende av de 

tidigare frågorna för att nå det mål en satt upp. Det finns även fler didaktiska frågor, som till 

exempel ”Vem”, vilket kan handla om vem som ska lära sig, men det kan också vara en fråga om 

vem det är som ska undervisa eller vem som bestämmer svaret på de andra frågorna (Bengtsson 

1997).  
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Beroende på ens definition av begreppet didaktik får de didaktiska frågorna olika tyngd. Om en 

fokuserar på en snäv förståelse så handlar begreppet främst om en tillämpning av utvecklings- och 

lärandepsykologisk teori om hur undervisningen bör förmedlas, vilket innebär ett fokus på ”Hur”-

frågan. Fokuserar en istället på de teorier om bildning och kunskap som bestämmer hur 

utbildningen organiseras så blir ”Vad-” och ”Varför?”-frågorna de viktiga. För att komma ifrån 

det som anses snävt och därigenom vidga begreppet bör fokus ligga på fler än en av dessa frågor 

(Ibid). I den här uppsatsen har de didaktiska frågorna hjälpt till att formulera frågeställningarna. 

“Vad?” handlar om vilka länder som tas upp i läroböckerna, “Varför?” om huruvida läroböckerna 

tar upp frågan om varför engelska talas i respektive område och “Hur?” på vilket sätt läroböckerna 

behandlar dessa områden.  

4. Teori 

Anledningen till att det pratas engelska på just de platser det görs idag beror på att det engelska 

språket spreds i och med att England erövrade kolonier runt om i världen. Den tidseran när det 

skedde kallas kolonialismen och strävan efter herravälde kallas imperialismen. De effekter av 

kolonialismen som kan urskiljas än idag kallas postkolonialism och valdes som teori till denna 

uppsats på grund av kolonialismens historiska påverkan på språkets spridning. Nedan följer 

kortfattat om kolonialism, samt imperialism, med syftet att skapa en introduktion till den i 

uppsatsen använda teorin postkolonialism och dess tillhörande begrepp. I uppsatsen används de 

postkoloniala begreppen ”etnocentrism”, ”andrafiering” och ”stereotypisering”. 

4.1 Kolonialism 

Kolonialismen var en tid då västvärlden exploaterade kolonier och påtvingade andra kulturer bland 

annat sin civilisation, sitt språk och sin religion (Elmeroth 2009, s.13). Under slutet av 1700-talet 

och stora delar av 1800-talet pågick Industrialismen i Europa, varpå nya behov av varor och 

material uppstod. Detta ledde i huvudsak till tre saker: a) ockupering av områden, kallade kolonier, 

rika på dyrbar metall, slavar och andra produkter, b) etablering av vita nybyggarkolonier och c) 

upprättande av handelsportar och militära utposter (Encyclopedia Britannica 2008). På platser runt 

om i världen, som till exempel USA och Kanada, dödades eller fördrevs ursprungsbefolkningar 

till reservat för att ge plats åt nybyggare som sedan brukade landets tillgångar. På andra ställen, 
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som till exempel Australien, skedde en erövring av ursprungsbefolkningar och förändringar av 

deras redan existerande kulturer för att bättre passa västerländska behov (ibid). 

4.2 Imperialism 

Imperialism är strävan efter att bygga herravälden och bilda stora imperier med många kolonier 

för att på så sätt utöka sin nation. En stormakt under kolonialismen var Storbritannien. Motiverade 

dels av den industriella revolutionen, och dels av sin seger över Frankrike i sjuåriga kriget 1763, 

där det sistnämnda lämnade över merparten av sina kolonier, inledde Storbritannien det som skulle 

kallas Brittiska imperiet. England erövrade mellan 1600-talet och 1900-talet ett stort antal länder 

och flera är fortfarande medlemmar i det som idag kallas ”The Commonwealth” (Encyclopedia 

Britannica 2008).  

En hel del problem, förutom ett enormt orättvist tekniskt övertag och själva koloniseringen följde 

med det rådande minoritetsstyret, till exempel rasism, arrogans och snedvriden maktfördelning. 

Exakt vilka spår kolonialismen och imperialismen har lämnat i världen idag är svårt att precisera 

och debatteras flitigt mellan forskare, men brist på ekonomisk utveckling, kulturella klyftor och 

rättmätig bitterhet är ett faktum (Ibid).  

Inte heller tillbakalämnandet av kolonier har varit problemfritt. Många områden saknar ännu 

självständighet eller möjlighet till självförsörjning och många områden har fått en geografisk 

indelning utan hänsyn till etniska grupper. Många av världens före detta kolonier är platser där 

våldsamma konflikter utspelat sig. Än i dag kan en se eftermälen av kolonialismen, inte minst när 

det gäller det engelska språkets starka ställning i världen (Ibid). 

4.3 Postkolonialism  

Den postkoloniala teorin baseras på en idé om att kolonialismen inte försvann helt trots att 

ockupanterna lämnade koloniområdena, samt att en fortfarande kan känna av effekterna av 

kolonialismen i hur maktrelationer konstrueras idag (Nationella sekretariatet för genusforskning 

2016). Väst är ”Vi”, civiliserat, modernt och utvecklat, medan öst är ”De”, mystiska, omoderna 

och irrationella (Fanon 2008). Postkolonialistisk teori lyfter fram skillnader mellan öst och väst 

genom annorlundahet och kulturellt avstånd (Elmeroth 2009, s.13). 
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Som kritik mot Postkolonialism skriver Lena Andersson att teorin genom att peka ut ”dem” 

riskerar att göra ”dem” till en homogen grupp. Förutsättandet att ”de” är annorlunda och maktlösa 

reproducerar den bilden av dem (Andersson 2012). Andersson nämner ”arvsynden”, och tycker att 

det är dags att lämna den bakom sig (Ibid). Elisabeth Elmeroth hävdar dock att de postkoloniala 

maktstrukturerna fortfarande påverkar hela västvärlden och därför bör lyftas. Sverige har i sig en 

jämförelsevis liten kolonial historia, men det betyder inte att den postkoloniala strukturen inte 

märks av här (Elmeroth 2009, s.14).  

Till den postkoloniala teorin följer ett antal begrepp. Nedan förklaras Etnocentrism, Andrafiering 

och Stereotypisering, vilka används i uppsatsen:  

4.3.1 Etnocentrism  

En av grundtankarna i den postkoloniala teorin är att kolonialismen har lett till att det västerländska 

har blivit norm i stora delar av världen. Etnocentrism kallas detta monokulturella perspektiv där 

majoriteten är de som skapar normen. Majoritetens kultur och förhållningssätt blir per automatik 

det normala. Om en lever inne i normen med sitt eget perspektiv som mall ser en det som inte 

passar in i den egna kulturen som avvikande. Detta leder till att en nervärderar andras kulturer och 

ser sin egen som överlägsen (Elmeroth 2009, s.28 & s.31). Begreppet etnocentrism används i 

uppsatsen för att påvisa eventuell brist på det internationella perspektiv som läroplanen nämner 

där främlingsfientlighet och intolerans inte får accepteras (Skolverket 2010). 

4.3.2 Andrafiering  

Föreställningen om ”de andra” uppkom under kolonialismen. Västvärlden såg sig som ett 

kollektivt ”Vi”. Människorna i ”vi-et” tillskrev sig själva positiva egenskaper. De såg sig själva 

som bildade, civiliserade och rationella. I motsats sattes de som tillhörde ”De andra”. De ansågs 

irrationella, orena och icke-civiliserade (Said 1993). Vid en konstruktion av ”de andra” med 

utgångspunkt i den egna kulturen skapas andrafiering. ”De andra” är vad vi inte är (Elmeroth 

2009, s.28; Börjeson 2003, s.35). Andrafieringen är en föreställd tanke om kulturell överlägsenhet 

som utgår från ett monokulturellt perspektiv (Elmeroth 2009, s.28). Icke-vita blir per automatik 

”den andre” vilket leder till ett skapande av ett ”oss” (SOU 2006:40, s.5). Förekomsten av 

andrafiering undersöks i uppsatsen för att påvisa huruvida skillnader förstärks och 
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maktförhållanden bibehålls mellan olika kulturer via konstruktionen av ”de andra” som det annars 

kan göra (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016). 

4.3.3 Stereotypisering 

I den sociala verkligheten krävs någon form av kategorisering av intryck för att en ska lyckas skapa 

ordning. Personer en möter sorteras och kategoriseras hela tiden och en skapar därmed förenklade 

bilder av dem, som kallas stereotyper. När en beskriver individer från olika grupper förenklat och 

fördomsfullt utifrån att de ingår i just den gruppen så bidrar en till stereotypa förställningar 

(Elmeroth, 2008, s.31). Vid ett möte med en ny person kopplas den människas yttre, dess etnicitet 

och språk, till en rad tillskrivningar om dennes egenskaper. Lär en sedan känna personen kan en 

bortse från kategoritillhörigheten och istället se individen. Stereotyper gör ofta människor 

ofrivilligt till representanter för sina länder/områden. Huruvida den bilden av individen är korrekt 

eller inte bedöms inte i ett monokulturellt perspektiv (Ibid, s.33). I sin egen grupp eller tillhörighet 

ser en variationen eller individerna, medan ”de andra” kan vara personer från till exempel hela 

Afrika, med fördomar hopslagna till ett enda folk, icke-européer i stort eller till exempel alla i 

USA. Stereotypa föreställningar är något en har socialiserats in i (Ibid, s.31). I postkolonialistisk 

teori är grundtanken att kulturer som inte är västerländska förminskas och beskrivs med stereotypa 

föreställningar på grund av fördomar (Said 1993).  

Huruvida stereotyper enbart är dåligt är ett omtvistat ämne. Robert Lado menar att ett villkor för 

att kunna identifiera och jämföra olika kulturer med varandra är att hitta kriterier för de olika 

kulturtypiska beteenden som utmärker människorna i en viss kultur. Det viktiga är dock enligt 

Lado att för den skull inte värdera den ena kulturen över den andra (Lado 1957 i Tornberg 2009, 

s.67). Ulrika Tornberg argumenterar i motsats att den mångkulturalitet som finns idag, med 

migration mellan länder och den kommunikation och det kulturutbyte som internet har medfört 

emellan länder gör att det blir allt svårare att hålla fast vid den föreställningen om ”nationella 

identiteter” och om en enhetskultur. Med ett pluralistiskt perspektiv ser en att det finns mer än ett 

sätt att vara inom en och samma kultur (Tornberg 2009, s.71). Uppsatsen utgår dock från 

kursplanen i ämnet engelska i LGR11, där det står att eleverna måste kunna se och förstå mönster, 

men samtidigt undvika kollektiva stereotyper (Skolverket 2017). 
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I uppsatsen används teorin om postkolonialism och de postkolonialistiska begreppen 

”Etnocentrism”, ”Andrafiering” och ”Stereotypisering” som en teoretisk ram och 

förklaringsmodell till att bygga analysmodellen och urskilja mönster i läroböckerna. 

5. Tidigare forskning 

Det finns ett flertal studier som har behandlat läromedel och kulturers framställning i dessa, många 

av dem med post-kolonial inriktning. Granskningar av läroböcker i ämnena svenska, geografi och 

historia, samt av läroböcker i stort, presenteras här: 

Angerd Eilard är författaren bakom Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska 

skolan (2011). Eilards syfte är att visa hur en kan granska en läromedelstext för interkulturella 

undervisningskontexter genom att analysera dess diskursiva innehåll. Hennes teoretiska bas är 

postkolonial teori, kritisk diskursanalys samt genusperspektiv. Hon dekonstruerar texten i syfte att 

belysa på vilket sätt genus och etnicitet har konstruerats av implicita ideal och värderingar. 

Analysens resultat visar en rekonstruktion av redan etablerade normer och stereotyper. Utåt sett 

försöker boken hon granskat skildra skolvardagen både när det gäller etnisk mångfald och enligt 

modern svensk genusordning, men Eilard kommer fram till att den på djupet istället reproducerar 

traditionella mönster i form av rådande andro- och eurocentrisk hegemonisk ordning. Slutsatsen 

blir att diskurserna på många sätt står i direkt konflikt med läroplanens budskap, speciellt gällande 

jämställdhet (Eilard 2011).  

Den kritiska diskursanalysen återkommer i ”De andra” i pedagogiska texter -Afrikaner i svenska 

skoltexter 1768–1920 av Ajagán-Lester. Undersökningen fokuserar på hur befolkningen i det så 

kallade ”mörka Afrika” har blivit gestaltade i pedagogiska texter, och främst i geografiböcker. 

Ajagán-Lester finner att läromedlens fokus ligger på skillnader istället för likheter. Beskrivningar 

i texten sker i ett eurocentriskt perspektiv med ett genomgående dikotomiskt tänkande där de vilda 

ställs mot de civiliserade, eller de hedniska afrikanerna mot de kristna européerna. En viss kritik 

mot människohandel går visserligen att finna men bitvis legitimeras koloniala praktiker och en 

kolonialistisk mentalitet förmedlas och återskapas. Ajagán-Lester menar att texterna blev officiell 

ideologi i det att de blev skolinnehåll och att de dessutom under flera decennier upprepades utan 

särskilt stora förändringar (Ajagán-Lester 2001). 
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I Othering and the construction of the West: The description of two historical events in Finnish 

school textbooks analyserar Pia Mikander förekomsten av andrafiering och konstruktionen av 

”väst” i historieböcker. Med diskursanalys har hon jämfört finska skolböckers beskrivningar av 

historiska händelser. Resultatet visar att böckerna genomsyras av ett synsätt där västerländska 

värden försvaras och anses mer värdefulla än andras. Ett annat fynd är att det våld som utförs av 

”väst” i böckerna framstår som mindre våldsamt än det våld som begås av folk från ”öst”. 

Mikander finner även en beskriven fiendskap mellan västvärlden kontra muslimer och araber. I 

slutsatsen konstaterar hon även en mängd postkoloniala drag och hennes rekommendation är att 

läsaren måste närma sig böckerna kritiskt om de värden som återfinns i den finska skolans 

värdegrund ska tillgodoses (Mikander 2012). 

Opening the Mind or Drawing Boundaries? History Texts in Nordic Schools (Helgasson & Lässig 

2009) granskar skandinaviska läroböcker. Även här har författarna fokuserat på konstruktionen av 

jag-et och skapandet av det i förhållande till ”de andra”. I boken undersöker de även lärarens roll 

och hur denne använder sig av materialet och tolkar skolböckernas innehåll. Författarna diskuterar 

frågor om nationell identitet, multikulturalism, jämställdhet och olikheter. I kapitlet “Us and 

Others in Nordic Textbooks” granskar Kristín Loftsdóttir textböcker med utgångspunkten i att 

skolböcker skapar samhället och skapas av samhället på samma gång samt att elevernas världsbild 

skapar identiteter via stereotyper. Vikten i undersökningen ligger på framställningen av ”vi” och 

”de andra” i nordiska textböcker. Resultatet visar på en stor Eurocentrism. Loftsdóttir menar att 

hur en ser på de andra påverkar hur en ser på sig själv (Loftsdóttir 2009, s.27) och understryker 

vikten av mångfald inom en och samma kultur (ibid). 

Anne Hickling-Hudson utforskar I Cultural Complexity, Post-colonialism and educational 

change: Challenges for comparative educators om svårigheterna med omformningen av de 

nationella identiteterna i ett postkolonialt samhälle. Hon har främst undersökt hur olika 

förhållanden ser ut när det gäller ras och makt i bland annat Australien och Karibien. Hickling-

Hudson menar att utbildare kan gagnas av kännedom om förekomsten av postkolonialism när det 

gäller förståelsen av hur komplexa kulturer är och om hur en förändrar utbildningen till det bättre 

genom medvetenhet (Hickling-Hudson 2006).  
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5.1 Rapporter 

Det finns också ett flertal rapporter som har granskat läromedels innehåll. Utbildningens dilemma 

-Demokratiska ideal och andrafierande praxis. Utredningen om makt, integration och strukturell 

diskriminering syftar till att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell 

diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Masoud Kamali konstaterar att ”Vi-

känslan” ligger i fokus och visar på många fall av andrafiering. Rapportens slutliga 

rekommendation är att läromedel granskas kontinuerligt, samt att området prioriteras i forskning 

(SOU 2006:40).  

I enlighet med skolans värdegrund? är en rapport från Skolverket där totalt 24 läroböcker i olika 

skolämnen analyseras av forskare med specialkompetens. Rapporten utgår från fem sociala 

kategorier: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och annan trosuppfattning samt 

sexuell läggning. Syftet är att jämföra med, och se om böckerna avviker ifrån, dåtidens rådande 

styrdokument, LPO94s värdegrund. En annan viktig fråga är huruvida det finns uttryck för 

diskriminering eller andra former av kränkningar. Resultatet av rapporten påvisar kontraster med 

värdegrunden, både implicit och explicit. Texterna förmedlar inte människors lika värde och ger 

en alltför ensidig bild av vissa samhällsgrupper (Skolverket 2006). 

Granskningen gällande etnicitet i ovanstående rapport är gjord av Harald Runblom. Runblom letar, 

men hittar inga schablonbilder med ensidigt innehåll som på något sätt vidhåller fördomar. Inte 

heller finner han explicita uttryck för diskriminering på grund utav etnisk tillhörighet. Runblom 

anser att vissa texter ”balanserar på gränsen till det passabla” men väljer att inte klassa det som 

stereotyper. En brist är enligt Runblom att ingen av de granskade läroböckerna innehåller något 

avgörande resonemang om effekterna av erövring, kolonisation eller migration (Runblom 2006, 

s.19). Runblom kommenterar Kamalis ovanstående nämnda undersökning och styrker Kamalis 

resonemang om att europeiska kulturer beskrivs utförligare och får större utrymme än andra 

kulturer. Dock håller Runblom inte med Kamali om att det finns ett normerat etnocentriskt synsätt 

och anser att Kamali är ”för svepande” i sin analys (Runblom 2006, s.22). 
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5.2 Studentuppsatser på högskolenivå 

Det är även värt att nämna två studentuppsatser på högskolenivå som behandlar snarlika 

forskningsfrågor. Den första c-uppsatsen har granskat det postkoloniala perspektivet i läromedel i 

historia på gymnasienivå. Resultatet visar att samtliga läromedel i undersökningen innehar ett 

västerländskt perspektiv (Tornberg 2008). Den andra har undersökt läromedel i ämnet tyska för 

grundskolan och fokuserat på hur den tyska kulturen förmedlas, och huruvida den är stereotyp eller 

inte. Undersökningen visar att resultatet varierar från läromedel till läromedel, utgivningsår och 

mellan olika förlag (Kihm Dernegård 2010). 

Som sammanfattning av forskningsläget kan en konstatera att det gjorts flertalet textanalyser på 

läromedel i olika ämnen. Gemensamma fynd för i stort sett alla undersökningar är förekomsten av 

andrafiering och andra postkoloniala spår. Denna uppsats ämnar undersöka om dessa spår även 

återfinns i engelska läroböcker för mellanstadiet. Just postkolonialismen i engelska är extra 

intressant då många av länderna de facto talar engelska för att de en gång varit kolonier. 

6. Metod 

Den valda metoden är textanalys, eftersom det är just den skrivna texten i en lärobok som ska 

undersökas. Genom textanalyser kan en få kunskap om värderingar (Säfström & Östman 1999).  

Hur frekvent (hur ofta) något förekommer, och även hur stort utrymme detta något får visar 

tillsammans på centralitet och viktighet (Esaiasson et.al. 2012, s.197), därför undersöks hur 

frekvent förekommande de olika länderna är i läroböckerna genom delanalys 1, och presenteras i 

en tabell, se figur 3.  

Kvalitativ innehållsanalys är en form av textanalys där det en analyserar inte räknas eller mäts. 

Den som utför analysen gör istället ingående tolkningar av den text som analyseras (Bergström 

och Boréus 2012, s.50). Delanalys 2 genomförs via en intensiv läsning av texten (Esaiasson et al. 

2012, s. 210). Den som analyserar ställer frågor till texten, för att systematisera och/eller kritiskt 

granska den (ibid, s.211). Frågorna i denna uppsats presenteras i den följande analysmodellen som 

används i delanalys 2.  
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6.2.1 Analysmodell  

För delanalys 2 används en reviderad version av Niklas Ammerts analysmodell för kategorisering 

av innehållsliga framställningstyper (se bilaga 1). Ammert menar att en genom att placera 

läroböckernas text i någon av de fyra grupperna konstaterande, förklarande, 

reflekterande/analyserande och normativ kan utläsa något om bokens perspektiv (Ammert 2011 

s.60–61). Här har modellen dock omarbetats på så sätt att Ammerts framställningstyper har bytts 

ut till centrala begrepp inom den postkoloniala teorin för att den bättre ska svara på uppsatsens 

frågor, se figur 2. De nya framställningstyperna är ”Språkets bakgrund”, ”Etnocentrism”, 

”Andrafiering” och ”Stereotypisering”. Förklaringar till dessa finns i analysmodellen (se figur 2). 



15 

 

Framställningstyp Vad läroboken 

förmedlar 

Svarar på 

följande fråga 

Språkets bakgrund Historisk 

bakgrund till 

varför X är ett 

engelsktalande 

område. 

Eventuella 

konsekvenser av 

anledningen. 

Varför talas 

engelska här? 

Vad betyder det? 

Vem blev 

påverkad av detta? 

Etnocentrism/Eurocentrism 

 

Utgångspunkt i 

den västerländska 

kulturen. Gör 

andra kulturer till 

något främmande. 

Vem tillhör 

normen? Är 

någon/något 

konstigt?  

Andrafiering Förekomsten av 

”Vi” och ”Vår”, 

”De” och ”Deras”.  

Vem är ”Vi”? 

Vem är ”De”? 

Stereotyper Generaliseringar 

och allmänna 

slutsatser. 

Är alla från en 

viss kultur på 

ett visst sätt? 

Figur 2. Typologi över postkolonialism i läroböcker (fritt efter Ammert 2011, s.262).  

Boken genomsökes efter förekomsten av dessa ämnen och meningar som svarar på dessa frågor. 

En svaghet hos metoden är att tolkningen är subjektiv, vilket inte går att komma ifrån. Det är 

anledningen till att analysen styrks med exempel ur texten. Dessutom kan den bitvis anses 

överdriven i det att meningar granskas exceptionellt noggrant och nagelfars. Dock hävdar Eilard 

att sådan tolkning är nödvändig för att synliggöra brister i det som annars ses som vardaglig och 

självklar sanning (2011, s.245). 
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Det har under analysen framkommit en rad svårigheter. Många av läroböckerna innehåller fiktiva 

karaktärer som beskriver sin vardag i ett engelskspråkigt område. Här kommer en svår 

gränsdragning för den som analyserar men även för eleven som ska tolka texten. Ska texten ses 

som en faktatext eller som påhitt när det är en tecknad figur som förmedlar den? I den här uppsatsen 

har beslutet tagits att låta sådana texter stå som sanning, eftersom det ändå är den bilden som 

förmedlas till eleverna. 

7. Material 

7.1 Urval  

För analys har ett urval av engelska textböcker i åk 4–6 gjorts. Inledningsvis gjordes en sökning i 

”Regina”, Kungliga bibliotekets katalog och söktjänst för textbaserade medier. För att 

läroböckerna ska ha hunnit anpassas till lgr11 valdes de som var utgivna efter 2011 ut, och 

söktermen ”textbook” applicerades. Denna sökning resulterade i 69 träffar. Nästa begränsning var 

att titta efter de läroböcker som hör till mellanstadiet.  

Ursprungligen valdes tre läroböcker av dessa ut för analys, men en snar slutsats kunde dras om att 

detta inte gav ett rättvist resultat, då läroböckerna publiceras i serier med en bok för vardera 

årskursen. Det som saknas i en bok kan ha lagts i en annan. Följaktligen, om en lärobok saknar 

engelskspråkiga områden så kan nästa bok behandla ämnet. Uppsatsens material innehåller därför 

tre bokserier á tre böcker var. Valet föll på de tre nyaste läroböcker som hittades efter ovanstående 

begränsningar samt deras tillhörande årskursböcker. I var bok har vardagsliv och sociala relationer 

urskilts. Detta har sedan undersökts med hjälp av analystabellerna. Undersökningens 

generaliserbarhet är begränsad till de undersökta läroböckerna och kan ej sägas gälla för alla 

engelskaläroböcker för mellanstadiet. 

7.2 Läroböckerna 

Materialet för analysen består av tre lärobokserier för undervisning i grundskolan:  

• Join the Quest 4 (2016), 5 (2017a) och 6 (2017b), samtliga skrivna av Anne Helene Røise 

Bade, Maria Dreyer Pettersen och Kumi Tømmerbakke. 
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• Good Stuff GOLD 4 (2014), 5 (2015) och 6 (2015) av Carolyn Keay, Andy Coombs, 

Birgitta Ecker Hoas, Roland Hagvärn, Kjell Johansson och Monika Saveska Knutagård. 

• Champ 4 (2015), 5 (2016) och 6 (2017), skrivna av Christer Bermheden, Lars-Göran 

Sandström, Staffan Wahlgren och Therese Ljunglöf. 

Alla tre serier utges tillsammans med arbetsböcker, lärarhandledning och övrigt digitalt material 

eller ljudfiler. Samtliga är utgivna efter publiceringen av Lgr11.  

8. Delanalys 1 

 

Figur 3. Tabell över förekommande områden i respektive bok 

4 5 6 4 5 6 4 5 6

USA

Kanada

Nya Zeeland

Australien

Indien

Pakistan

Jamaica

Sydafrika

Storbritannien

Irland

Skottland

Nordirland

England

Belize

Join the quest Good Stuff Gold Champ
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Sammanfattningsvis kan en se att det finns många länder som blivit omnämnda i texterna men att 

de olika läromedlen gjort något olika urval. Högst representerat är USA och Storbritannien1 som 

finns i sju läroböcker respektive. Även Australien har hög representation och återfinns i fem av 

läroböckerna. Lägst representation har Jamaica, Pakistan, Belize och Nordirland som alla endast 

omnämns i en lärobok.  

9. Delanalys 2 

Resultatet av analysen presenteras med gemensamma drag och skillnader i läroböckerna under 

rubrikerna från analysmodellen: Språkets bakgrund, Stereotypisering, Andrafiering och 

Etnocentrism.  

9.1 Språkets bakgrund 

9.1.1 Konsekvenslösa redovisningar 

I samtliga analyserade läroböcker med undantag för två, Good Stuff GOLD 4 och Champ 4, 

redovisas en historisk bakgrund till engelska språket i de engelskspråkiga områdena. Ett flertal av 

läroböckerna redovisar språkets bakgrund och historia samt förklarar varför engelska talas i just 

det området, men gör detta utan vidare förklaring av de eventuella konsekvenser som 

kolonialismen och imperialismen har haft. Ett exempel på detta är hur Imperialismen och Brittiska 

imperiet presenteras i Join the Quest 4. Här finns en rubrik med namnet ”When Britain ruled the 

world”, ovan en text som lyder: ”A hundred years ago, Britain was a powerful country” (Røise 

Bade et al. 2016, s.165). Även en karta från 1886 som visar Brittiska imperiets utbredning finns 

med på sidan. Det står om hur britterna tog med sig souvenirer från Egypten, men inga andra 

konsekvenser av hur ursprungsbefolkningen påverkades av imperialismen finns redovisade. 

9.1.1.1 Explicita och implicita förklaringar  

Det finns både explicita och implicita förklaringar av språkets utbredning. Som exempel på 

implicit är texten om Irlands historia som nämns i Champ 5: ”Ireland was a part of Great Britain 

until 1921” (Bermheden, et al. 2016, s.40). Från detta citat kan läsaren tolka och underförstått 

                                                 
1 England, Nordirland och Skottland ingår i Storbritannien, men nämns ibland individuellt i läroböckerna. I 

summeringen räknas de dock som Storbritannien om någon av dem förekommer, dock en gång per bok. 
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förstå att det före detta brittiska medlemskapet är varför engelska talas där, men det sägs inte 

uttryckligt. Fler exempel på implicit förklaring till språkets bakgrund finns i Join the Quest 6. Det 

finns till exempel en övergripande förklaring: “Citizens of Canada, Australia and New Zealand are 

members of the commonwealth. Ireland was a member until 1949. The commonwealth consists of 

53 countries from every continent, that were once a part of the British empire” (Røise Bade et al. 

2017b, s. 46). 

Ett exempel på en explicit förklaring finns I Good Stuff GOLD 6 -” Belize became independent 

from the UK in 1981, which explains why English is our first language” (Keay et al. 2016, s.5). 

Här står det tydligt och uttryckligt att det är anledningen till varför engelska talas här. Samma sak 

gäller i Champ 5, där anledningen till varför människor i USA talar engelska redovisas tydligt men 

konsekvenslöst, nämligen att européerna vid sin landstigning på 1600-talet tar landet från 

ursprungsbefolkningen, samt att de flesta nybyggarna talar engelska, vilket är anledningen till att 

engelska är huvudspråket i USA idag (Bermheden, et al. 2016, s.16). En explicit förklaring finns 

även i Join the Quest 6 i kapitlet om Kanada: “The first inhabitants of Canada are called the first 

nations. They are the indigenous people of Canada. Then the English and French settlers came. 

Today people speak aboriginal languages, French and English” (Røise Bade et al. 2017b, s. 54).  

Champ 6 innehåller en explicit anledning till att engelska talas i Indien, vilken redovisas i en 

passage om landets historia: ”India was under British rule from 1858–1947 when the country 

became independent. English is still, together with Hindi, an official language in India” 

(Bermheden, et al. 2017, s.31). Inga konsekvenser av det brittiska styret nämns. Konsekvenser av 

kolonialismen fattas även i den delen av läroboken som handlar om Kanada. Texten beskriver 

Kanadas ursprungsbefolkning och nämner sedan anledningen till varför det engelska språket talas 

i Kanada: 

The British and the French started colonies in the 17th century. That is why English and French 

are both official languages in Canada, along with the language of Nunavut, the Inuit country 

in the north […] There are also a number of Native Canadian languages still in use 

(Bermheden, et al. 2017, s.58). 

I läroboken Join the Quest 6 tas Jamaicas historiska arv upp utan reflektion. Det finns även 

liknande texter om Australiens historia, nybyggarna, fångarna, aboriginerna, samt om Maorier och 

Waitanga day på Nya Zeeland i samma lärobok: “this is when 500 Maori chiefs signed a treaty 
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with the British on 6 February 1840 and New Zealand became a British Colony. In fact, the British 

Queen is still the New Zealand head of state” (Røise Bade et al. 2017b, s.79). 

I samtliga ovanstående exempel presenteras det koloniala arvet och berättas för läsaren varför 

engelska talas i området. Dock saknas i alla texterna någon form av redovisning eller reflektion 

kring konsekvenserna av koloniseringen. 

9.1.2 Redovisning av konsekvenser 

I vissa av läroböckerna redovisas konsekvenserna av kolonialismen och imperialismen. Join the 

Quest 5 ägnar flertalet sidor åt kolonialtider i USA och de ”tretton första staterna”. På en karta 

visas var i USA nybyggarna landsteg. Här har historian samt konsekvenserna av kolonialismens 

framfart hanterats: 

When the first Europeans arrived, they were helped by the Native Americans, who taught them 

how to hunt turkeys […] However, as more and more people arrived and settled in the USA, 

the Native Americans were pushed west -again and again. This created tension and conflict. 

During the Indian Wars in the 1800s, thousands of Native Americans were killed, and a way 

of life disappeared (Røise Bade et al. 2017a, s. 84-85). 

Kapitlet ”Down Under”, i Champ 6, handlar om vilka konsekvenser nybyggarnas ankomst fick i 

Australien. I texten står det om hur många aboriginer var tvungna att överge sin mark när 

nybyggarna kom och tog den. Det står även om de förhållandevis lindriga sjukdomar som de 

europeiska nybyggarna hade med sig och hur många av urinvånarna dog av dem, trots att de var 

lindriga, eftersom de aldrig hade haft de sjukdomarna på ön tidigare (Bermheden, et al. 2017, s.43). 

I texten om aboriginer i Join the Quest 6 kan en också finna ett bredare redovisning av de 

konsekvenser som följde kolonialismen: 

 The first people of Australia were the Aborigines […] The Aboriginal people were treated 

badly by the settlers from abroad. Many Aborigines were killed or died from new diseases. 

Until 1969 the Australian government took aboriginal children away from their families and 

placed them in white families. In 2008 the Australian government apologized for its past 

treatment of the aborigines (Røise Bade et al. 2017b, s. 89). 

Ett sätt på vilket ett antal av läroböckerna väljer att förtydliga konsekvenserna av kolonialismen 

och inbjuda eleven till ytterligare reflektion är hur de vänder sig till läsaren. I Join the Quest 6 
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finns en fråga som uppmanar till reflektion om kolonialismens eftermälen: “What do you think 

happened to the Aborigines when the settlers came?” (Røise Bade et al. 2017b, s. 89). Här kan 

anas att nybyggarnas anländande ledde till konsekvenser och eleverna får en chans att diskutera 

detta. På samma sätt lyfts Australien-dagen och hur ursprungsbefolkningen känner angående 

denna: “Australia day is celebrated on January 26th in memory of the first non-indigenous 

Australians […] What do you think the Aborigines think and feel about celebrating Australia day? 

(Røise Bade et al. 2017b, s. 92).” 

Sydafrika-kapitlen i både Join the Quest 6 och Good Stuff GOLD 5 innehåller texter om apartheid 

och vad den har betytt för landet. I Good Stuff GOLD 5 nämns en tid då det skedde mycket dödande 

och folk var rädda (Keay et al. 2015, s.96). Det finns ingen historisk bakgrund till det engelska 

språket, eller varför apartheid tillkom till att börja med, bara vad det har inneburit. 

9.2 Stereotypisering 

9.2.1 Generaliserande 

Det förekommer ett antal fall av generaliserande eller Stereotypisering i Join the Quest 6. På ett 

ställe står det:” Ireland, Canada, Australia and New Zealand are English-speaking countries. The 

people who live there are Irish, Canadians, Australians and New Zealanders” (Røise Bade et al. 

2017b, s.46). Sanningen är att alla som bor i till exempel Sverige inte är svenskar. Inte heller är 

alla i Australien australiensare. Det finns ett annat fall av stereotyp beskrivning i samma bok. I en 

intervju generaliseras australiensare. Personen får frågan om hon alltid älskat vattnet, varpå hon 

svarar: ”I’m a typical Australian, so the answer is yes” (Røise Bade et al. 2017b, s.68). Här kan vi 

som läsare dra slutsatsen att typiskt för australiensare är att de gillar vattnet. Det är inte omöjligt 

att det stämmer, men faktum är att ett helt folk generaliseras.  

I Champ 6 presenteras kulturella olikheter mellan svenskar och engelsmän och/eller amerikanare 

(Bermheden, et al. 2017, s.12). Texten är generaliserande då den drar slutsatser om samtliga 

medlemmar ur en kultur. Det står bland annat att folk i USA i motsats till de i Storbritannien, älskar 

att skaka hand. Möjligen är det vanligt bland amerikanare med handskakningar, men att påstå att 

ett helt folk älskar att skaka hand är generalisering och därigenom stereotypisering. Ännu ett 

exempel på generalisering av ett helt folk är påståendet i Good Stuff GOLD 5, där det står att folk 

i Los Angeles vet allt om jordbävningar. Även här är alla i staden inbegripna i det påståendet, 
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vilket inte är sant. Många vet säkert mycket om jordbävningar, men alla vet inte allt (Keay et al. 

2015, s.11). 

9.2.2 Förekommanden 

I två fall har läroböckerna medvetet försökt förekomma stereotypisering genom att själv behandla 

stereotyper. I Good Stuff GOLD 5 ställs frågan till läsaren om vad hen tänker på när hen hör ordet 

Kanada och sedan påpekas det att om hen tänker på snö, kyla och ishockey så har hen rätt, men att 

det inte är det enda som finns i Kanada varpå fler saker från landet framförs (Keay et al. 2015, s.9) 

Här lyfts den stereotypa bilden av Kanada, men en annan bild påvisas också. I Champ 6 har 

läroboken medvetet försökt förekomma stereotypisering om Indien genom att förklara att landets 

storlek gör att det inte kan påstås finnas något som är ”typiskt” indiskt. Å andra sidan fortsätter 

läroboken sedan med texten: “In the big cities people live a modern life, but it is more traditional 

in the countryside” (Bermheden, et al. 2017, s.28-29). Här generaliseras gällande folk från 

staden/landet vilket blir till en Stereotypisering. 

9.2.3 Bilder 

En form av Stereotypisering är den som inte sker i text, men syns i bild. På den irländska kartan i 

Join the Quest 6 syns ett gäng som dansar Riverdance, en skock får och en harpa (Røise Bade et 

al. 2017b, s.48). Dessa må vara symboler för Irland, men är gestaltade på kartan utan kontext och 

speglar mer den stereotypa bilden än nödvändigtvis vardagslivet för irländare. 

På en karta över USA finns typiska, enligt Join the Quest 5, saker för staterna utplacerade. Hawaii 

har surfare, Miami en krokodil, New Mexico en sombrero och Nevada ett Casino, för att nämna 

några. Texten uppmanar eleven att titta på kartan och sedan nämna något typiskt för varje stat 

(Røise Bade et al. 2017a, s.75). Här finns en Stereotypisering i form av generalisering i bild som 

dessutom förstärks i det att eleven uppmanas att se det som typiskt för staten. 

Fyra av läroböckerna har gemensamt att ingen Stereotypisering finns att hitta i läroboken. Det 

gäller Join the Quest 4, Champ 4, Champ 5, Good Stuff GOLD 4 och Good Stuff GOLD 6. 
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9.3 Andrafiering  

Andrafieringen syns genom användandet av orden ”vi” och ”dem”. Ett exempel på detta är ordet 

“dem” I Champ 6 angående folk i Indien att, ”They use a lot of different spices” (Bermheden, et 

al. 2017, s.29), riskerar att måla ut ”dem” som annorlunda och blir därför en andrafiering. 

På flera platser i Good Stuff GOLD 4 förekommer användandet av ”oss” (We). Det är oftast genom 

fiktiva berättelser där personen i fråga påstås komma från till exempel USA eller Australien och 

säger ”we…”. På sidan 81 finns ett ”we” om svenskar. Frågan ställs till läsaren: ”When do we 

watch fireworks in Sweden?” (Keay et al. 2014, s.81). Här är utgångspunkten att “vi” är svenskar 

som ett kollektivt folk där alla firar samma högtider och då tittar på fyrverkerier. På ett ställe I Join 

the Quest 6 nämns ordet ”vi”:” Do we have anything in Sweden that is similar to the school of the 

air?” (Røise Bade et al. 2017b, s.67). Här kan en se ett kollektivt vi, som i ”vi i Sverige”. Dock ses 

detta inte som en andrafiering då de inte säger ”vi svenskar”, utan snarare en hänvisning till 

lärobokens läsare, som de facto är elever i Sverige. Vid ett tillfälle ska eleverna ställa frågor till 

varandra om instrument från sina länder (your countries) (Røise Bade et al. 2017b s.101). Här är 

”länder” i plural vilket visar på en förståelse för att alla elever som läser i läroboken inte identifierar 

sig som svenskar (även om de bor i Sverige).  

Det förekommer ingen andrafiering i läroböckerna Join the Quest 4, Join the Quest 5, Champ 4, 

Champ 5, Good Stuff GOLD 5 eller Good Stuff GOLD 6. 

9.4 Etnocentrism 

Enbart två av de analyserade läroböckerna, Join the Quest 4 och Champ 4, är fri från etnocentrism, 

i resten finns det exempel. 

9.4.1 Högtider 

Etnocentrismen är utbredd när det gäller representationen av högtider. Det finns ett flertal fall där 

läroboken utgår från det vita kristna Europa, som i  Join the Quest 6, där det presenteras en kalender 

med högtider ”runt om i världen” (Røise Bade et al. 2017b, s.8). Det är dock enbart västerländska 

och i huvudsak kristna högtider i läroboken, såsom påsk, jul och diverse helgondagar. Det finns 

inte en enda muslimsk eller judisk högtid bland de över 20 som räknas upp. Det finns med andra 
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ord en avsaknad av stora högtider i andra religioner än de kristna som till exempel Ramadan eller 

Hannuka som firas av många, även i de engelskspråkiga länder som tas upp. Samma sak gäller för 

Good Stuff GOLD 4 och Good Stuff GOLD 5. Enbart USAs, Storbritanniens, Irlands och 

Australiens högtider finns med. I Good Stuff GOLD 6 finns däremot en vidgad världsbild. Förutom 

de västerländska högtiderna som även de tidigare nämnda läroböckerna innehåller, finns här även 

det kinesiska nyåret, Eid-al-Fitr och Diwali. 

9.4.2 Utifrånperspektivet 

På flera ställen skildras kulturer ur en utomståendes perspektiv. Kapitlet om Indien i Join the Quest 

6 är skildrat genom de fiktiva karaktärerna Paul och Greg som är på resa i Indien. En får följa deras 

resa ur deras perspektiv vilket gör hela kapitlet väldigt etnocentriskt då det utgår från deras 

västerländska syn, såsom när Greg uttalar sig om maten: ”Paul wants to taste the local fast food, 

but I’m not so sure” (Røise Bade et al. 2017b, s.107). Sydafrika skildras genom ett uppslag som 

föreställer en turistsida om landet för turister där det finns mer information om surikater än om de 

människor som bor där. 

9.4.3 Ursprungsbefolkning 

Ett återkommande tema i läroböckerna är behandlingen av ursprungsbefolkning som visar på ett 

etnocentriskt synsätt. Australien utmålas som ett multikulturellt land i Champ 6. I en beskrivning 

av folkens ursprung står det: “The people of Australia today originate from countries like China, 

Italy and Germany” (Bermheden, et al. 2017, s.43). Här nämns inte längre ursprungsbefolkningen 

som en del av befolkningen.  

Efter en text om Columbus i Champ 5 finns en förorättad viking som i en pratbubbla säger ”We 

landed in America long before Columbus” (Bermheden, et al. 2016, s. 32–35)”. Detta framstår 

som intressant och etnocentriskt då det hade kunnat finnas en person ur ursprungsbefolkningen 

som skulle kunna se ännu surare ut och säga något i stil med att de var där först. Join the Quest 5 

har ett stort fokus på de europeiska nybyggarna. I en fråga som riktas till eleverna efterfrågas vilket 

folk från Europa som kom till USA först, med alternativen Columbus, engelsmännen eller 

vikingarna. Genom att frågan formulerats från ett eurocentriskt perspektiv har 

ursprungsbefolkningen som var först, men inte kom från Europa frångåtts att inkluderas. 
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9.4.4 Annorlundahet 

Etnocentrism kan också urskiljas på sidan 30 i Join the Quest 6. Här kan en läsa om en bok som 

handlar om en indisk pojke. Beskrivningen lyder: ”What happens when a Hindu boy is admitted 

into Rockford, an all-boys Christian boarding school? Drama of course!! (Røise Bade et al. 2017b, 

s.30).” Självklarheten att det absolut ska bli drama för att denne hinduiska pojke ansluter sig till 

skolan med kristna pojkar, betonar hans annorlundahet och gör honom till ”konstig”.  

10. Slutsats och diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att få svar på vilken bild som eleverna möter i tre engelska 

textboksserier för mellanstadiet. Genom att undersöka ”områden där engelska används” ämnade 

uppsatsen påvisa vilka eventuella koloniala spår som läroböckerna innehåller. Frågeställningen 

specificerades till vilka områden tre textboksserier av engelskaböcker för mellanstadiet behandlar, 

huruvida det nämns varför människor i dessa områden talar engelska samt på vilket sätt dessa 

områden beskrivs. Detta har gjorts via en undersökning av vilka länder som finns i vilka bokserier 

samt via en analys av hur läroboken hanterar det engelska språkets bakgrund. Som teori har de 

postkoloniala begreppen stereotypisering, andrafiering och etnocentrism använts för att bygga en 

analysmodell som förklarar betydelsen av olika förekomster i läroböckerna. 

10.1 Urval av länder 

Resultatet av delanalys 1 visar att författarna av läroböckerna har gjort relativt likartade urval när 

det gäller de länder som ingår i Svartviks inre krets (Svartvik 1999, s.4–10) såsom USA, Kanada 

och Storbritannien. Samtliga av dessa länder har en större representation, vilket också stämmer 

med ländernas sensus gällande där flest har engelska som förstaspråk (se 3.1). De länder som fått 

lägst representation, som till exempel Jamaica, Pakistan och Belize, som bara förekommer i 

enstaka läroböcker är också de som finns i Svartviks yttre krets (Svartvik 1999, s.4–10). I övrigt 

kan konstateras att det finns väldigt många länder i Svartviks yttre krets (se figur 1) som inte 

representeras i böckerna. 

Hur frekvent något förekommer och hur stort utrymme detta något får visar på viktighet (Esaiasson 

et.al. 2012, s.197). Pakistan, som har den näst största engelsktalande befolkningen i världen, 
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framstår med andra ord inte som särskild viktig, speciellt inte i jämförelse med Indien, som lyfts i 

samtliga bokserier, men inte ingår i Svartviks inre krets. Hur många som faktiskt talar engelska i 

Pakistan förmedlas inte till eleverna. Vad detta beror på kan endast spekuleras i, men faktum är att 

attityden mot indier och pakistanier ser olika ut i till exempel England. I en undersökning där 

britter tillfrågats om hur indier och pakistanier bidrar till samhället, så får indier ett poäng på 13% 

som anser att de har ett negativt bidrag, vilket kan jämföras med pakistanierna som får 27% i 

samma skala (YouGov 2018). En viktig aspekt som möjligen är etnocentrisk är de olika 

nationaliteternas religion. Läroboken fortsätter genom den låga representationen att reproducera 

den här attityden till länderna och deras invånare.  

Ingen av bokserierna sticker ut som annorlunda än de andra. Join the Quest har något fler länder 

representerade än de andra två, men det är en ganska marginell skillnad. Gemensamt för alla 

bokserierna är att eleverna behöver möta samtliga böcker, 4, 5 och 6, för att få en bred bild av 

engelskspråkiga länder i sin engelskundervisning.  

10.2 Språkets historia 

Delanalys 2 visar att majoriteten av läroböckerna förklarar språkets historia, och varför engelska 

talas i just det området. Däremot är det något mer sällsynt att konsekvenserna av den historian 

redovisas. Runblom finner i sin granskning, att de läroböcker han undersöker helt saknar 

resonemang om effekterna av erövring, kolonisation eller migration (Runblom 2006). Jag kan 

delvis säga samma sak i denna undersökning, dock gäller det inte alla böckerna utan endast en stor 

del. 

Implikationerna för engelskundervisningen blir i form av svårigheter för eleverna att göra 

kopplingen mellan kolonialismen och engelska språkets spridning i världen om de inte får reda på 

dess historia. Därför är det positivt att så många av läroböckerna behandlar ämnet. Beskrivningen 

av språkets dåtida spridning gör läroboksförfattarna trots allt utan krav från läroplanen mer än att 

undervisningen ska ha ett historiskt perspektiv. Avsaknaden av konsekvenser tenderar dock att 

avdramatisera kolonialismen och imperialismen och göra dem till något mindre ödesdigert än de 

varit. I vissa fall kan en säga att kolonisatörerna till och med glorifieras, som när Storbritannien 

beskrivs som mäktigt i texten ”Britain was a powerful country” (Røise Bade et al. 2017b, s.165). 
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10.3 Hur de engelskspråkiga områdena beskrivs 

Det finns exempel på stereotypisering i läroböckerna, men endast i ett fåtal läroböcker. Det är svårt 

att dra slutsatser om huruvida det är positivt eller negativt att det fattas till exempel stereotypisering 

i en bok. I flera fall beror det på att de helt enkelt inte har någon text om andra kulturer eller att 

läroboken bara nämner dem kort. Som jämförelse kan ses Join the Quest 4 och Join the Quest 6 

där den för årskurs fyra inte innehåller någon andrafiering eller stereotypisering medan läroboken 

för årskurs 6 innehåller en stor mängd. Dock innehåller den förstnämnda bara texter om USA, 

Australien och Storbritannien (inklusive Skottland och England) medan den sistnämnda täcker 

betydligt fler länder (Nya Zeeland, Australien, Indien, Pakistan, Jamaica, Sydafrika och Irland). 

Det finns med andra ord större utrymme för andrafiering, stereotypisering och etnocentrism i 

läroboken för årskurs 6 då den behandlar fler länder från den yttre kretsen och skriver mer om 

dem. 

Elevernas världsbild skapar identiteter via stereotyper (Loftsdóttir 2009). Detta innebär att 

stereotypisering riskerar att reproducera ensidiga bilder av kulturer för eleverna, då de kommer tro 

att alla i till exempel Indien gillar stark mat eller att alla i Australien gillar vatten. En sådan 

monokulturell bild av en kultur riskerar enligt min mening att sudda ut elevernas bild av 

individernas identiteteter och sammanfoga dem till en enda. Detta kan skapa en större skillnad 

mellan ”vi” och ”dem” och skapa än mer andrafiering vilket inte leder till den ökade tolerans och 

förståelse för olika kulturer eller den interkulturella medvetenhet som skolverket förespråkar 

(Skolverket 2017). 

Undersökningen visar att väldigt få av läroböckerna innehåller faktisk andrafiering. I de fall där 

”Vi” och ”De” nämns är det oftast en person som pratar om sitt eget folk, det vill säga en indier 

som pratar om ”vi i Indien” istället för att det pratas om någon. Etnocentrismen är dock mer utbredd 

än andrafieringen. Flera av läroböckerna beskriver historiska händelser med överdrivet fokus på 

det västerländska och utesluter till exempel ursprungsbefolkningar i uppräkningar av folk.  

Uppsatsens resultat överensstämmer med Ajagán-Lesters i det att beskrivningar i 

läromedelstexterna sker i ett eurocentriskt perspektiv (Ajagán-Lester 2001). I redovisandet av 

högtider runt om i världen är det nästan uteslutande västerländska högtider. Endast en av 

läroböckerna visar på ett breddat perspektiv. Detta kan göra att eleverna inte får vetskap om 
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förekomsten av andra kulturer. En annan möjlig konsekvens kan vara att de missar att inom 

engelskspråkiga länder som till exempel USA och Storbritannien så lever det muslimer och 

hinduer som också räknas lika mycket som invånare och engelskspråkiga men som riskeras att 

alieneras och konstiggöras eftersom de inte får ingå i det kollektiva ”vi-et”. Även de elever som 

läser engelska i Sverige, men tillhör en annan religion exkluderas i en sådan uteslutning.  

10.4 Summering 

I en summering av undersökningen kan sägas att kolonialistiska spår finns att hitta, men är relativt 

få. Samtliga läroboksserier, om läraren använder alla tre, har en god användbarhet i undervisningen 

då ingen av dem direkt bryter mot läroplanens värdegrundsdel angående det historiska 

perspektivet, dock har läroböckerna ett visst eurocentriskt perspektiv och en kritisk läsning 

underlättar för att undvika att förmedla stereotyper till eleverna.  

Gällande läroplanen i ämnet engelska och ”vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer” kan en 

konstatera att det finns väldigt lite av det ämnet att analysera i läroböckerna. Ett relativt brett urval 

av länder finns representerade, men det är mestadels fakta om länderna, och ofta ur ett 

turistperspektiv. Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer behandlas ytligt trots att det är det 

som står i läroplanen att det skall tas upp. En möjlig lösning när engelskaläroboken brister är att 

som lärare använda sig av extramaterial som behandlar det som fattas.  

Det kan vara svårt att tolka det som ligger under ytan. Mycket förmedlas implicit genom till 

exempel bilder. En faktatext om till exempel teodling i Indien är ju på sätt och vis också en text 

om vardagsliv eftersom många jobbar med teodling. Den slutsatsen går att dra då det skrivs att 

Indien är världsledande på att odla te, trots att texten egentligen handlar betydligt mer om te än 

människor. 

En kan konstatera att engelskans spridning är ett explicit kolonialistiskt arv. Det tillhör dåtiden och 

läses med ett historiskt perspektiv. De postkolonialistiska spåren är nutida. De produceras och 

reproduceras hela tiden då stereotyper, etnocentrism och andrafiering går att finna i de flesta 

undersökta böckerna.  

Understrykas bör att undersökningen endast kan sägas gälla för dessa tre bokserier. För att kunna 

generalisera resultatet för att gälla läroböcker i stort skulle fler böcker behöva undersökas. 
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11. Fortsatt forskning 

Forskning om läromedel brukar delas upp i tre olika grupper: processorienterade studier, 

användarorienterade studier och produktorienterade studier (SOU 2003:015). Det första handlar 

om processen i att ta fram ett läromedel, hur det har gjorts och vem som har gjort det. Det andra 

hur produkten används och det tredje, som denna uppsats, hur produkten i slutändan blev. Det vore 

intressant att studera de andra grupperna mer. Hur går författarna tillväga när de tillverkar en bok? 

Lärare som använder läroböcker, hur använder de dem? Samt de som inte använder sig av 

läroböcker alls, vilka områden behandlar de och vad tar de upp? Blir deras undervisning mer eller 

mindre stereotyp? 

Alla läroböckerna som analyserats i denna uppsats har varit nya, men i många klassrum runt om i 

landet ligger äldre läroböcker eftersom lärare av ekonomiska skäl inte ständigt kan köpa in nya 

läroböcker. Därför skulle det vara intressant att göra en komparativ analys med lite äldre 

läroböcker och de här nya för att se om det skiljer sig. Kan en se att nyare läroböcker oftare tar 

upp frågan om språkets ursprung, eller vilka som innehåller postkolonialistiska spår?  

Det vore även intressant att analysera skolböcker för högre åldrar och se om resultaten skiljer sig. 
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13. Bilaga 1. Ammerts typologi över framställning i läroböcker 

1. Framställningstyp Vad läroboken förmedlar Svarar på följande fråga 

från läsaren: 

Konstaterande Redovisning, bekräftelse, 

fakta 

Vad är? Vem är? Vad 

hände? När? Hur mycket? 

Hur ofta? 

Förklarande Förklaring, beskrivning, 

bakgrund, konsekvens 

Vad betyder det? Hur gick 

det till? Vad beror det på? 

Vad hände sedan? 

Reflekterande/analyserande Anknytning till läsaren, 

hennes erfarenheter och 

förkunskaper. Kopplingar 

till parallella sammanhang, 

teoretiska begrepp eller 

modeller 

Hur kan jag förstå det? Vad 

kan det jämföras med? 

Varför resonerar man så? 

Vad kunde ha hänt annars? 

Normativ Explicit eller implicit 

värdering, tolkar och 

bedömer åt läsaren. 

Ger utsagor om gott-ont, 

rätt-fel. 

Är det bra eller dåligt? 

Vilka var de goda? Hur ska 

man göra/vara/tänka? 

Typologi över framställning i läroböcker (Ammert 2011, s.262). 

 

 

 

 

 

 


