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Abstrakt 
 
Kulturstudier i undervisningen i moderna språk och huruvida de förekommer 
är det huvudsakliga temat som behandlas i rapporten. Syftet var att undersöka 
hur kulturstudier förekom i språkundervisningen, på vilket sätt det skedde, 
och om lärarna ansåg det viktigt att undervisa i kulturstudier. Några lektioner 
avsattes till observation och en enkät delades ut till de språklärare som 
arbetade på den skola där undersökningen genomfördes. Studien visar att 
lärarna tyckte att det var viktigt att ha kulturstudier i språkundervisningen 
eftersom det ökar förståelsen för andra kulturer och respekten för 
oliktänkande. Kanske något motsägelsefullt, för man kunde vidare konstatera 
att kulturstudier förekom, men inte som ett planerat moment i undervisningen, 
utan det skedde snarare under mera spontana former. Den verbala 
kommunikationen i form av till exempel, glosor, realia och traditioner 
förekom i större utsträckning än den icke-verbala i form av till exempel 
kroppsspråk, gester och värderingar, men dock mer spontant, utan 
noggrannare planering. 
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BAKGRUND 
 

Inledning 
 
Med kulturstudier menas i detta sammanhang inte bara den traditionella verbala 
kommunikationen i form av glosor för olika kulturella begrepp som mat, musik, 
kläder, m.m. utan även den icke-verbala kommunikationen, det vill säga, 
kroppsspråket, gester, värderingar, som människor i ett land delar med varandra. I 
Spanien är det artigt att avbryta den som pratar, för på det sättet visar man sin 
delaktighet i konversationen. I Sverige är det däremot tvärtom, alla får prata till 
punkt, och man ska absolut inte avbryta den som pratar. Det här är bara ett 
exempel av hur saker och ting kan uppfattas eller vara på olika sätt beroende på 
vilken kultur man utgår ifrån. Sättet att fungera i ett samhälle, det man inte ser 
men alla inom samma kultur verkar förstå, är också kunskap, och borde, enligt 
min mening, ingå som ett moment i språkundervisningen.  
 
Både verbal och icke-verbal kommunikation är kulturellt betingad. Det är inte så 
enkelt att bli medveten om den icke-verbala kommunikationen. Först i mötet med 
en annan kultur börjar man inse att det finns andra sätt och andra värderingar för 
att uttrycka samma företeelse, andra sätt att förstå världen på. I mötet med en 
annan kultur, blir vi människor varse vårt eget sätt att se på världen. Dessa frågor 
intresserar mig eftersom jag som framtida språklärare tycker att det är viktigt att 
reflektera kring kulturstudier i undervisningen i moderna språk. 
 
Kulturstudier som ett moment i språkundervisningen kan bli verkligt om vi börjar 
samtala om vad kulturstudier är för något, hur det ser ut idag, dvs. på vilket sätt 
det förekommer i klassrummet, och varför det är viktigt att ha kulturstudier som 
omfattar både den verbala och den icke-verbala kommunikationen.  
 

Läroplanens intentioner kring kultur 
 
I frågan om det svenska samhällets internationalisering, kontakterna med andra 
länder, kulturer och den kulturella mångfalden som uppstår när många människor 
bosätter sig i andra länder än det egna och de höga krav som ställs på 
samhällsmedborgare på grund av det uttrycker Lpf 94:  
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränser ställer höga krav på människors förmåga att leva och inse de värden som 
ligger i en kulturell mångfald (…). Internationella kontakter, utbildningsutbyte med 
utlandet och praktik i andra länder skall främjas (s.37). 

 
Under de senaste femton åren har ordet ”kultur” och allt som tänkas kan inrama 
dess innebörd fått allt större betydelse för internationella relationer. Globalisering 
i allmänhet och EU-medlemskapet i synnerhet gör att Sverige blir allt mer 
internationellt. Därför är det viktigt att skolan ska kunna erbjuda en utbildning 
som förbereder eleverna inför mötet med andra kulturer, med människor som har 
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andra identiteter än den svenska. Goda språkkunskaper skapar gynnsammare 
förutsättningar inför möten mellan två nationaliteter, men att ha goda kunskaper 
både i språk och i den kultur från målspråkets område, ökar tryggheten hos de 
inblandade som därmed kan få större utbyte av att mötas.   
 
I Lpf 94 under rubriken ”Skolans huvuduppgifter”  kan man bland annat läsa 
att: 

 
Ett internationellt perspektiv i undervisning är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att 
förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och 
kulturgränser (s.39). 

 
Under senaste tiden har vi i några av de europeiska länderna och i världen i 
övrigt sett en tendens av intolerans och ökad främlingsfientlighet.  
Kulturstudier kan även i denna fråga vara ett viktigt verktyg för att bekämpa 
rasismen och öka möjligheterna för förståelse och respekt för andra kulturer, 
och andra sätt att tänka. Om det säger Lpf 94:    

 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. (…)  
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemöttas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser (s.37). 

 
Idag är många överens om att främlingsfientlighet och rasism delvis beror på 
okunskap, så därför är goda kunskaper om kultur ett viktigt inslag av 
förebyggande karaktär i detta avseende. Begreppet kultur är väldiskuterat och har 
definierats av olika filosofer, forskare och författare under olika epoker; 
definitioner som har ändrats över tid. Här nedan följer en kortfattad redogörelse 
av begreppet kultur och en definition av vad som menas i detta arbete med 
kulturstudier utifrån språkundervisningens perspektiv.  
 

Vad är då kultur? 
 
Ordet kultur används nästan reflexmässigt av många människor, särskilt i debatten 
om invandrare. Samtidigt räknas begreppet kultur som ett av de svåraste 
begreppen inom samhällsvetenskapen. (Sverige mot rasism, 2005). 
 
I Nationalencyklopedin (1995) står det att ordet kultur kommer från det franska 
ordet culture, av latinets cultu’ra, som betyder ’bearbetning’, ’odling’, ’bildning’ 
av co’lo ’odla’ m.m. Cicero 106–43 f.Kr., romersk talare, författare och politiker, 
tillägnade sig i Rom det bästa inom det humanistiska, av grekiskt kulturstoff som 
starkt präglade bildningstraditionen. Han talade om själsodling, medan 
renässansens humanister avsåg odling av intellektet. Begreppet kultur övergick 
från att enbart gälla individen till att gälla gruppen år 1686 när Samuel von 
Pufendorf kontrasterade - i anslutningen till den engelska filosofen Hobbes 1588–
1679 kulturtillstånd mot naturtillstånd och vidgade begreppet. Pufendorf 1632–94, 
var tysk jurist och historiker och hade en teori om naturtillstånd. Fördrag och stat 
härleddes ur förnuftet och handlade bara om livet i denna världen, vilket väckte 
häftig kritik bland tyska lutherska teologer. Jämfört med den samtida engelska 
teorin hos Hobbes och Locke, som mer betonade individens självbevarelse och 



 3 

rättigheter, var Pufendorfs lära statsbejakande och social (Nationalencyklopedin, 
1995).  
 
Det kulturantropologiska synsättet ansåg kultur som en totalitet av en viss 
populations tankar, handlingar, och omgivande förhållanden av det senare 1800-
talets antropologer och etnologer. Inom den antropologiska och etnologiska 
vetenskapen har under 1970- och 80-talen förordats en inskränkning av 
kulturbegreppets innehåll till att omfatta enbart tänkandet. Man kan se det som de 
meningssystem som ger ordning och inriktning i människans liv. Ett resultat har 
varit att de specificerade definitionerna har gett upphov till att mycket stor del av 
den mänskliga ’odlingen’ lämnats åt sidan utan att ges en sammanfattande 
benämning. Därför har många antropologer sedan 1990-talets början, återgått till 
det senare 1800-talets vida definition och definierar kultur som allt det som 
människan har, gör, och tänker, det vill säga både materiella ting, 
beteendemönster och tänkande (Nationalencyklopedin, 1995). Språket är också en 
mycket stor del av det människorna gör och tänker, för det är bland annat via 
språket vi kan kommunicera med varandra, det vi tänker, det vi gör, m.m.  
 
Det är viktigt att påpeka att kunskap om kultur är ett viktigt verktyg och bra att ha 
med sig från gymnasieskolan. Att som språklärare sträva efter att inte enbart 
fokusera på språkbyggnad, språkkunskap, utan att försöka öppna vägar för 
kulturstudier, undervisa och skapa utrymme för diskussion av de olika sätt att se 
på världen i de specifika språkområdena är av stor betydelse. I tidigare forskning 
har bland annat Myndigheten för skolutveckling genomfört en attitydundersökning 
om språkstudier i grundskolan och gymnasiet, och några lärare svarade bland 
annat på frågan om värdet av språkkunskaper att: ”Språkkunskaper öppnar för 
kontakter mellan människor, att kunna kommunicera över lands-och 
kulturgränser”, och att, ”Språk ger möjlighet att förstå världen och större 
sammanhang, det ger inblick i andra kulturer…”. (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). Men det kan bli bättre om språklärarna börjar ge större 
plats åt kulturstudier och att de strävar efter att ha kulturstudier som en del av 
språkundervisningen, förenade med språkkunskapen i övrigt. Det kan då öka 
förståelsen för andra kulturer och för oliktänkande.  
 

Vad är kulturstudier sett ur språkundervisningens perspektiv 
och varför är det viktigt att undervisa i kulturstudier? 
 
Med kulturstudier i språkundervisningens sammanhang menas här att man inte 
bara ska fokusera på språkbyggnad, grammatik, ordkunskap, etc., alltså det som 
kan inramas generellt i det som kallas för den verbala kommunikationen, utan 
även fokusera kring företeelser, sätt att se på olika problem i andra länder, i andra 
kulturer. Vad betyder de gester och de ansiktsuttryck de använder sig av, till 
exempel, hur ska man tolka deras kroppsspråk? Det handlar alltså om det som 
kallas för den icke-verbala kommunikationen. Att ha goda kunskaper i språkets 
struktur är viktigt, men det räcker inte långt idag, för det moderna samhällslivet 
kräver socialkompetenta människor, som även har kunskaper om andra kulturer. 
Med kulturstudier menas alltså här de kunskaper som kan kopplas till kulturen i 
de länder som det specifika språket eleverna lär sig talas, och som tar upp både 
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den verbala och den icke-verbala kommunikationen. Det vill säga med den 
verbala kommunikationen menas allt som rör språkbyggnad, och de aspekter av 
ett språk som är lätta att se, som till exempel glosor, grammatik och realia. Med 
den icke-verbala kommunikationen menas bland annat de aspekter av en kultur 
som inte är så enkla att se, som kroppsspråk och dess betydelse i form av gester, 
värderingar och så vidare. 
 
Därför är det också viktigt att inte bortse från den kulturella aspekten av ett språk. 
I tidigare forskning finner man bland annat följande resonemang kring kultur i 
språkundervisningen: 
 

Språkundervisningen måste naturligtvis bl.a. syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper 
om främmande länder t ex. genom att de på olika sätt analyserar specifika förhållanden i de 
länder där språket de studerar talas, att de relaterar denna analys till sina kunskaper om 
ytterliggare andra länder liksom till det egna landet och därigenom utvecklar en 
medvetenhet om och en respekt för skillnad och mångfald. (Skolverket.Tornberg, 2005) . 
 

Vidare har Tornberg definierat kultur i språkundervisningen som ”det som avser 
själva kulturskapandet och gränsöverskridandet i de relationer som skapas mellan 
de många olika människor som befinner sig i undervisningen här och nu” 
(Skolverket. Tornberg, 2005). ”Språk och kultur är väldigt förknippade med 
varandra och därför borde vi inte skilja dem åt” (LMS, Lingua, 2005, Språk och 

Kultur). 
 
Inom forskningen pratas det om olika nivåer avseende kulturbegreppet, bland 
annat pratar man om ytkultur, vad det gäller saker som är enkla att se, som till 
exempel mat, seder, klädsel, etc., som ett land förknippas med, och djupkultur när 
det blir betydligt svårare att uppfatta, som till exempel, attityder, värderingar, 
kroppsspråk, etc. Författaren menar att det är just ”djupkulturen som styr hur vi 
handlar och hur vi kommunicerar med varandra” (Norman, 1991, s 49). Norman 
talar om ytlig respektive djup kultur, och man kan dra en parallell mellan 
begreppen, där den ytliga kulturen kan innefatta den verbala kommunikationen 
och den djupa kulturen den icke verbala kommunikationen.    
 
Denna undersökning inriktar sig på djupkultur och icke verbal kommunikation; att 
kunna se på vilket sätt lärarna undervisar i det som rör sig kring kultur, om de gör 
det medvetet och om den icke-verbala kommunikationen förekommer i samma 
utsträckning som den verbala kommunikationen.  Den nuvarande utbildnings- och 
kulturministern Leif Pagrotsky, betonade just detta i ett tal den 25 april 2005  i 
ABF-huset i Sveavägen, i Stockholm: 
 

Idag är kulturen överallt och en del av allas liv. Idag har vi blivit alltmer medvetna om den 
kulturella dimensionen i budskap vi möter och i våra egna handlingar och värderingar. Vi 
lever i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle som genomsyras av kulturen och där den 
kulturella kompetensen blivit allt mer avgörande för våra livsmöjligheter (Regeringen-
skansliet, 2005). 
 

 
Utifrån denna bakgrund kommer det att undersökas om och hur kulturstudier 
bedrivs i en liten kommun i norra Sverige under några språkundervisnings 
lektioner.   
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SYFTE 
 
Syftet är att undersöka om kulturstudier förekommer i undervisningen av moderna 
språk, på vilket sätt det sker och varför lärarna tycker att det är viktigt att ha 
kulturstudier i undervisningen. 
 

Frågeställningar  
 
Frågor som blir intressanta är: Hur ingår kulturstudier inom språkundervisningen? 
Ingår kulturstudier som ett givet och medvetet moment eller som en mera 
oreflekterad del av undervisningen? Förekommer den verbala och den icke-
verbala kommunikationen i lika stor utsträckning? Hur ser lärarna på 
kulturstudier? Är kroppsspråket enligt dem en del av en kultur? Det är några av de 
frågor som rapporten kommer att försöka svara på. 

 

METOD 

 
Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ till sin natur. Vid vetenskapliga 
studier och forskning brukar man använda sig av kvantitativa respektive 
kvalitativa metoder. Skillnaden mellan de två är att de kvantitativa är de ”metoder 
som använder sig av matematik och statistisk och som utmynnar i numeriska 
observationer, eller låter sig transformeras i sådana. Som t ex experiment, test, 
prov, enkäter och frågeformulär, m.m” (Backman, 1998, s 31). Vad det beträffar 
de kvalitativa så är ”de metoder som resulterar i verbala formuleringar, skrivna 
eller talade”. ”Utsagor sker verbalt och instrumentet består av det traditionella 
ordet” (Backman, 1998, s 31).  
 
En annan metod man kan använda sig av i vetenskapliga studier är observation.  
Med observationsmetoden kan forskaren studera beteende eller skeenden i en 
naturlig och verklig situation i samma stund som de inträffar. Den kan även vara 
huvudinstrumentet i vissa studier och kan vara en bra komplettering till de övriga 
metoder man har använt sig av i sin studie (Patel & Davidson, 2003, s 88).   
                                           
Med syftet som utgångspunkten valdes enkäten och observation som 
informationshämtande metoder. Anledningen till detta var att enkäten skulle svara 
bland annat på i hur stor utsträckning kulturstudier förekom, hur det sker och 
varför lärarna tycker att kulturstudier är viktiga att lära ut. Observationen skulle 
komplettera enkäten och svara på frågan hur kulturstudier bedrivs i klassrummet 
och på vilket sätt det sker i verkligheten. Ytterligare valdes observationen för att 
undersöka om lärarna undervisade i kroppsspråk, gester, m.m., vad de olika 
uttrycksformerna i sin tur betyder och dess förekomst i undervisningen. Det hade 
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annars varit svårt att få en uppfattning om det med bara enkäten som 
informationshämtande metod.    
 

Urvalsgrupp 
 
Personerna som ingick i undersökningen var språklärare som arbetar på en liten 
gymnasieskola i norra Sverige. Vad det gäller enkäten utdelades den till de fyra 
lärare i moderna språk som undervisar vid den gymnasieskolan. Observationen 
begränsades enbart till engelska språket. Orsaken till detta anges i avsnittet 
Procedur. Tre språklärare och deras språkundervisning observerades under fem 
tillfällen.   
  

Procedur, material och begränsningar  
 
Med syftet som utgångspunkt till denna undersökning vad beträffar observationen 
fokuserades endast ett språk, nämligen engelska. Anledningen till detta var för det 
första att mina språkinriktningar är engelska och spanska och att jag var den enda 
spansklärare vid den skolan vid den tidpunkten och därför valdes enbart engelska 
för att kunna komma fram till så objektiva resultat som möjligt. För det andra har 
jag inte tillräckliga kunskaper i moderna språk som tyska och franska, och även 
detta begränsade valet till att observera enbart undervisningen under 
engelsklektioner. Å andra sidan underlättades arbetet genom att endast ha ett och 
samma språk vid observationerna, i och med att det annars hade varit betydligt 
mer komplicerat att analysera alla olika moderna språk som finns vid den 
gymnasieskola där denna undersökning genomfördes. 
 
Observationerna bedrevs vid fem lektionstillfällen à 60 minuter vardera, och det 
observerades om kulturstudier förekom. Därefter registrerades på vilket sätt det 
skedde. Observationen genomfördes inom ramen för vad som kallas för 
ostrukturerade observationer (Patel & Davidson, 2003, s. 89). Den typen av 
observation används när man ska inhämta så mycket information som möjligt 
kring ett visst problemområde. I detta fall behövs inget observationsschema utan 
man ska i stället registrera allt som rör problemområdet. Man kan till exempel 
skriva ner nyckelord, etc (Patel & Davidson, 2003, s. 94). Olika nyckelord skrevs 
i förväg, som glosor, realia, spontana kommentarer kring kulturstudier, 
kroppsspråk, gester, diskussion, värderingar, m.m.  
 
Under själva observationstillfällena och med hjälp av dessa nyckelord 
antecknades det ner alla företeelser som hade med kulturstudier att göra. (Se 
bilaga 1). För att kunna höja reliabiliteten i resultatdelen förklarades för de 
observerade lärarna att de först efter observationstillfällenas slut skulle informeras 
om vad som hade observerats. Orsaken var att minimera risken att lärarna i fråga i 
förväg, skulle ha fått veta vad observationen hade gått ut på och att de i sin tur 
kanske skulle ha frestats att ändra lektionsinnehållet.  
 
En enkät delades ut direkt efter det att observationerna var genomförda. Enkäten 
utdelades till alla språklärare i den skolan. I enkäten fanns frågor av både 
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kvantitativ och kvalitativ karaktär. Syftet med den var att kunna svara på frågor 
som: Vad inom kulturstudier lärs ut och få en uppfattning om hur lärarna ser på 
kulturstudier.  
Enkäten var däremot inte bara begränsad till engelska utan även avsedda till de 
fyra språklärare i moderna språk som fanns i skolan. Orsaken till detta var att 
undersöka vad språklärarna allmänt tycker om kulturstudier, och om det skiljer sig 
från varandra eller om alla har ganska lika uppfattningar. (Se bilaga 3).  
 
Enkäten består av bland annat, sakfrågor, attitydfrågor och öppna frågor i form av 
följdfrågor förekommer också. Sakfrågor visar ”hur det faktiskt förhåller sig” 
(Trost, 2001, s 63), medan attitydfrågor har formulerats på de två olika sätt som 
de kan ställas: ”Det ena sättet går ut på att man ber den svarande ta ställning till 
ett antal påståenden och ange i vilken utsträckning han eller hon instämmer. Det 
andra sättet är att ställa frågor som besvaras jakande eller nekande” (Trost, 2001, s 
69). Stor hänsyn har tagits vid bearbetning av enkäten och alla detaljer man ska ha 
i åtanke.   
 
Enkätboken (2001) av Jan Trost har varit till mycket stor hjälp för det ändamålet. 
Litteraturläsning, och Internet har också varit viktiga hjälpmedel i denna rapport. 
 

Databehandling 
 
Enkäten analyserades genom att alla frågor först kodades. (Se bilaga 2). 
Programmet för den statistiska bearbetningen skedde med hjälp av Excel. 
Observationerna analyserades genom att alla anteckningar analyserades och en 
fullständig redogörelse skrevs vid observationen slut. (Se bilaga 1). Det är enligt 
Runa Patel och Bo Davidson (2003, s 95) det bästa sättet att sammanställa och 
analysera sina observationer. 
 

Tidsplan 
 

• v.35-36  Började insamlingen av litteraturläsningen kring kulturstudier.       
 PM-författningen påbörjades. 

• v.37-38  Fortsatt insamling och handledare utsågs. PM klart.  

• v.39-40  Arbetade med inledningen och bakgrunden. Enkäten och  
                observationen börjar bli färdiga. Handledare godkänner enkäten.  

• v.41-42  Observationen genomfördes, enkäten delades ut. Bakgrund     
  författades, får respons från handledaren.  

• v.43-44  Analys av både enkät och observationen. Metoddelen 
  färdigställd. Återkommande kontakt med handledaren. 
  Observation sammanställdes. 

• v.45-47  Sammanställde  resultatdelen och påbörjade diskussionen.  

• v.48-51  Åter kontakt med handledaren, gjorde ändringar efter      
      överenskommelse. 



 8 

Figur 1. Angelägenheten av kulturstadier enligt lärarna 
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RESULTAT 

Resultat av observationstillfällen 
 
5 observationstillfällen à 60 minuter var avsedda för att undersöka hur 
kulturstudier förekom i engelskundervisningen i den gymnasieskolan de 
genomfördes på och följande resultat kan presenteras:  
 
Under 1 tillfälle förekommer inga tecken på kulturstudier, under de 4 övriga 
förekommer kulturstudier i form av engelsk litteratur, och av variationer vad det 
gäller glosor och i vilken mån de har sitt ursprung i brittisk respektive amerikansk 
engelska, även via real life intervjuer. På endast 1 lektion är kulturstudier i form 
av realia ett planerat moment av undervisningen. Icke-verbal kommunikation, 
som att lära ut värderingar, gå igenom vissa beteendemönster eller sätt att vara, 
undervisning i kroppsspråk, m.m. förekommer inte. För en närmare beskrivning 
av de fem observationstillfällena, se Bilaga 1. 
  

Resultat av enkäten 
 
Syftet med enkäten var att få en uppfattning om hur lärarna ser på kulturstudier, 
att kunna svara på i hur stor utsträckning kulturstudier förekommer i 
undervisningen av moderna språk och varför det enligt lärarna är viktigt att ha det 
och att få en uppfattning om förekomsten av den verbala respektive den icke-
verbala kommunikationen sker på lika villkor.  
 
Samtliga 4 språklärare, 2 kvinnor och 2 män, har svarat på enkäten och följande 
resultat presenteras:  
 
De språk som är representerade i enkäten är: Finska, Franska, Engelska och 
Tyska. En lärare som enbart undervisar i engelska ringar bara in 2 av de 16 
kulturbegrepp som finns under fråga 5a. (Se enkätmall). Övriga 3 lärare som även 
utöver engelskan undervisar i moderna språk ringar in 4 eller fler av alternativen. 
På fråga 5b, (Se enkätmall), de kulturbegrepp som lärarna anger att de använder 
men inte förekommer i enkäten är: Musik, sång, filmer, geografi, historia och 
politik. Förekomsten av kulturstudier i undervisningen i form av realia, glosor, 
traditioner, kroppsspråk och värderingar, redovisas nedan, se figur: 

 
 

Lärare 
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Figuren illustrerar hur angeläget lärarna tycker att det är att lära ut de ovan 
presenterade begreppen där minvärde och maxvärde för angelägenhetsgraden är 1 
respektive 5. I figuren representeras lärarna som A, B, C och D, där olika färger 
och mönster i staplarna motsvarar lärarna till höger i figuren. Realia, Glosor och 
Traditioner är mycket angelägna för lärarna att lära ut. Kroppsspråk och 
värderingar är mindre angelägna.  
 
3 av lärarna tycker att de läromedel de använder i sin undervisning är tillräckliga 
vad det gäller kulturstudier, medan endast 1 anser att det inte är det om man utgår 
från den icke-verbala kommunikationen. 3 av 4 planerar kulturstudier som enbart 
tar upp realia och glosor. Endast 1 svarar nej på fråga 9, (Se enkätmall). Samtliga 
instämmer om att mycket av kulturstudier i deras undervisning kommer spontant. 
1 lärare uttrycker åsikten att det som bromsar undervisningen av den icke-verbala 
kommunikationen är den egna okunnigheten beträffande det området.  
 
Tabellen nedan visar i vilken utsträckning lärarna anser att kulturen förekommer i 
de olika stegen från 1 till 7 inom moderna språkundervisningen. Siffrorna i raden 
för rubriken Lärare, anger hur stor del i procent av lektionstiden som lärarna i 
undersökningen uttrycker att de undervisar i kulturstudier. Utfallet av fråga 10 
tyder på stor procentuell variation mellan lärarna. Ingen av lärarna visar på lägsta 
förekomst av kultur i deras undervisning. Samtliga lärare använder sig i högre 
grad av kultur från Steg 3 – 7 där ingen av dessa har kryssat för de 2 lägsta 
alternativen. (Inom moderna språk finns det 7 olika steg som man som elev kan 
läsa. Siffran på steget betecknar nivån på kurserna. Steg 1 är nybörjarnivån, den 
kan börja läsas på grundskolan eller första året på gymnasiet. Steg 7 är den sista 
nivån och kan läsas sista året på gymnasiet om man började med det språket som 
steg 1 redan i grundskolan. Om man börjar läsa ett modernt nybörjarspråk på 
gymnasiet kan man bara uppnå Steg 3). 
 
 

 
Tabell 1. Förekomst av kultur i de olika Stegen 1-7 inom moderna språkundervisningen 

 
 
Resultatet på fråga 11, (Se enkätmall), tyder på att samtliga lärare tycker att kultur 
i språkundervisningen är viktigt, och att undervisningen av kulturstudier inom 
språk också ökar förståelsen för andra kulturer och minskar fördomarna. 1 lärare 
säger att ”kulturstudier också är den icke-verbala kommunikationen, dvs., 
kroppsspråket, gester, förhållningssätt”. Att man inte kan bortse från kulturstudier 
inom språkundervisningen är alla lärare utom 1 eniga om. Lärarna anger att det 
bästa sättet som de använder sig av när de undervisar i kulturstudier är: att 
intervjua infödda, se filmer, läsa böcker, tidningar, musik, konst, att läraren 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 - 7 Fråga 
10  
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A     x         x         x     
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C   x         x             x   

D       x         x           x 
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berättar, m.m. Tabellen nedan visar i vilken utsträckning lärarna tycker att de lär 
ut icke-verbal kommunikation.  
 
_____________________________________________________________ 
 Kvinnor Män_____________ Alla  
 
I mycket hög utsträckning 0 0 0 
I hög utsträckning 50 0 25 
I liten utsträckning 0 100 50 
I mycket liten utsträckning 50 0 25 
Summa 100 100 100 
Bastal 2 2 4  

Tabell 2.  Den icke-verbala kommunikationen i språkundervisningen med procenttalen med kön som 
oberoende variabel. 
 
Den verbala kommunikationen förekommer i större utsträckning än den icke-
verbala kommunikationen. 

 

DISKUSSION 
 

Validitet och reliabilitet 
 
Enligt Patel (2003) menas med validitet undersökningens förmåga att mäta det 
som var tänkt att mäta och med god reliabilitet, att de verktyg eller instrument 
man avsåg att arbeta med användes på ett tillförlitligt sätt. God reliabilitet ger god 
validitet enligt honom. Denna rapport hade som instrument både observation och 
en enkätundersökning. Observations syfte var att undersöka hur kulturstudier 
förekom i undervisningen i moderna språk. Syftet med enkäten var att få en 
uppfattning om hur lärarna ser på kulturstudier, att kunna svara på i hur stor 
utsträckning kulturstudier förekommer i undervisningen av moderna språk och 
varför det enligt lärarna är viktigt att ha det. Enkäten skulle även mäta om 
förekomsten av den verbala respektive den icke-verbala kommunikationen sker i 
samma utsträckning.  
 
Styrkan med undersökningen är att de frågeställningar som man ville få svar på 
faktiskt besvarats, och att instrumenten som användes var tillförlitliga. Därför har 
denna studie god validitet. Både enkäten och observationen uppfyllde dess 
förväntningar. Enkätfrågorna som utformades var noga genomtänkta för att inga 
missförstånd skulle kunna ske, det fanns varierande och intressanta frågor för att 
öka läsarens intresse för att vilja läsa och svara samtliga. Enligt Trost (2001) är 
just sådana aspekter viktiga om man vill få enkäten besvarad på ett tillförlitligt 
sätt. Vad det gäller observationen kan man säga att den hade god reliabilitet, för i 
och med att lärarna inte i förväg fick veta vad som observerades så visade 
resultatet på observationerna tydliga och sanningsenliga svar.  
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Svagheten med undersökningen är att enkäten utdelades till endast fyra 
språklärare. Orsaken till detta är att det bara finns fyra språklärare på den skola 
där studien genomfördes. Att de var så få personer kan ha minskat reliabiliteten. 
Ändå tycker jag att man har fått svar på de frågor som ställdes. Men i detta 
avseende kan man prata om relativt god reliabilitet. Vad det gäller observationen 
är en tanke att det nog hade varit bättre att informera vad observationen gick ut på, 
för då hade man kanske fått en bättre bild av förekomsten av kulturstudier. Å 
andra sidan, om lärarna hade varit förberedda hade det nog inte framkommit en 
hel och sann bild av företeelserna som var avsedda att undersökas.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om kulturstudier förekommer i 
undervisningen av moderna språk, på vilket sätt det sker och varför lärarna tycker 
att det är viktigt att ha kulturstudier i språkundervisningen.  
  
Studien har visat att kulturstudier förekommer i moderna språkundervisningen. 
Däremot varierar sättet det sker på beroende på lärarens egen uppfattning om vad 
kulturstudier är. Lärarna i undersökningen betonar vikten av kulturstudier i 
samband med språkundervisningen. Det Tornberg (2005) säger i en tidigare studie 
om att ”Språk och kultur är väldigt förknippade med varandra och därför borde vi 
inte skilja dem åt” verkar de lärarna som har deltagit i studien vara överens om. 
Även de resultat man i tidigare forskning har kommit fram till bl.a. en 
attitydundersökning som Myndigheten för skolutveckling bedrev 2003 
överensstämmer med hur lärarna i studien har svarat på frågan om just vikten av 
att använda språkkunskaper som ett redskap för att minska främlingsfientlighet 
och öppna för förståelse och respekt för oliktänkande. 
 
Å andra sidan kan det konstateras att lärarna som ingick i studien inte planerar 
kulturstudier på samma sätt som övriga moment som kan ingå i undervisningen av 
moderna språk. Detta kunde man relativt snabbt inse under de fem 
observationstillfällena. Detta inverkar negativt på språkundervisningen och är värt 
att undersöka närmare i framtida forskning. Det är oacceptabelt att kulturstudier 
bara ska förekomma under spontana former, dvs., utan någon som helst struktur 
eller närmare eftertanke. Det är bra att de överhuvudtaget förekommer men jag 
tycker att det är motsägelsefullt eftersom lärarna svarar att de anser det vara 
viktigt att ha kulturstudier, men ändå inte planerar det i sin undervisning. 
Planeringen sker ibland enbart vad det gäller glosor och realia. En förklaring till 
paradoxen skulle kunna vara att för få antal lärare ingick i studien. Orsaken till det 
grundar sig i att undersökningen genomfördes i en liten gymnasieskola och ändå 
ingick samtliga språklärare i undersökningen. Det är enligt min mening för få 
personer för att kunna dra trovärdiga och generella slutsatser. Däremot kan man 
säga att studien på ett tydligt sätt visar på skiljaktigheter bland lärarna som t ex i 
enkätfrågorna. En slutsats man kan dra av detta är att kulturstudier inte är en 
självklarhet för lärarna, och att det inte samtalas kring det. Det ser ut som att det 
beror på vilken lärare eleverna har, det vill säga, vilka ambitioner lärarna har, 
beträffande kulturstudier. Det sist nämnda är dock bara en spekulation. 
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Ett viktigt redskap som skolan kan utnyttja för att uppnå läroplanens intentioner är 
enligt min åsikt språkkunskap. Språkundervisningen är ett ypperligt tillfälle att 
genomföra kulturstudier på, och att förbereda eleverna inför mötet med andra 
kulturer. Språklärare skulle kunna skapa goda förutsättningar för eleverna för att 
förverkliga läroplanens mål, genom att till exempel förena både kulturstudier och 
språkkunskaper så att kulturstudier kommer in som ett givet och levande moment 
i språkundervisningen. Traditionellt sett har språkundervisningen bara tagit upp 
vissa aspekter av andra kulturer, i form av exempelvis matglosor, hur man firar 
olika högtider i andra länder, etc. Vad jag vill säga är att dagens samhälle kräver 
mer än så. Det är viktigt att man som språklärare utöver språket också lär ut, dels 
hur den andra kulturen ser på världen, dels att kunna jämföra tankegångar och 
skapa utrymme för diskussion av de olika värderingar som kanske sätts mot 
varandra, mot den egna kulturen. Det är även av vikt att börja undervisa i den 
icke- verbala kommunikationen, i form av gester, ansiktsuttryck, etc., för att 
möjliggöra en så bra kommunikation som möjligt och kunna möta den andra 
kulturen på bästa tänkbara sätt. För att kulturstudier i sin helhet ska bli en del av 
språkundervisningen krävs det dock från lärarens sida att det noggrant planeras i 
undervisningen och att det tas på lika allvar som andra mer självklara moment 
som till exempel grammatik, ordkunskap, etc. 
 
Vad det gäller de olika metoderna för datainsamlingen som rapporten baserades 
på kan man säga att observationen som metod motsvarade dess förväntningar. Det 
visade tydligt på vilket sätt kulturstudier förekom under lektionerna. Observation 
vid fem tillfällen är kanske inte tillräckligt för en acceptabel hög validitet, utan det 
hade varit bättre att undersöka förekomsten av kulturstudier under en längre tid 
för att få en helhetsbild. Observationens resultat visar att den icke-verbala 
kommunikationen inte förekommer, utan kulturstudier i form av glosor, real life 
intervjuer, etc. är av vanligare förekomst, dvs. att den verbala kommunikationen 
används mer i undervisningen. En tolkning kan vara att denna obalans beror på 
okunskap om kulturstudier bland lärarna. Om det i framtiden skulle visa sig att så 
är fallet så vore det bra att satsa på att kompetensutveckla språklärarna i 
kulturstudier och i synnerhet i den icke-verbala kommunikationen, dess betydelse 
och hur ska man lära ut den till eleverna.  
 
Enkäten som metod för datainsamling uppfyllde också dess förväntningar. En 
viktig iakttagelse är att samtliga lärare tycks använda sig av kulturstudier i högre 
omfattning desto högre steg de undervisar i. Resultatet av enkäterna visar tydligt 
att den icke-verbala kommunikationen förekommer i mindre utsträckning än den 
verbala. Här kan också sägas att det kanske beror på okunskap bland lärarna och 
att de läromedel som finns idag kanske inte tar upp just sådana kunskaper i någon 
större omfattning, utan begränsar sig till den ytliga kulturen, dvs. det som kan 
inramas generellt i den verbala kommunikationen. Även i den bemärkelsen tyder 
det på att det behövs förnyade kunskaper bland språklärarna. 
                        
En tanke är också att orsaken till varför den icke-verbala kommunikationen 
förekommer i mindre utsträckning kan vara att som Norman, (1999) påpekar i sin 
studie, är att man kan indela kulturen i två grenar: ytkulturen beträffande saker 
som är enkla att se, som till exempel mat, seder, klädsel, etc., som ett land 
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förknippas med, och djupkulturen när det blir betydligt svårare att uppfatta, som 
till exempel, attityder, värderingar, kroppsspråk, etc. Det är kanske just därför 
språklärare har svårare att undervisa i den typen av kultur. Vi använder oss av det 
som är enklare att handskas med, och då blir det mestadels i form av den ytliga 
kulturen. 
 
 

Fortsatt forskning 
 
Många frågeställningar och funderingar dök upp under processen av denna studie, 
en av dem var att forskning inom kulturstudier behövs för att höja kompetensen 
bland lärarna. Det vore intressant att forska om vilka pedagogiska metoder och 
verktyg som är lämpligast när det gäller att lära ut icke verbal kommunikation i 
språk-undervisnings sammanhang. Även forska om på vilket sätt man kan 
kompetensutveckla lärarna i kulturstudier. Därmed välkomnas framtida forskning 
gällande detta område.    
 
 

Egna erfarenheter och reflektioner inför framtiden 
 
Som invandrare har jag förstått vikten av att ha goda kunskaper i kultur och språk. 
Min erfarenhet säger att glädjen blir dubbel glädje om man kan nyttja båda 
delarna. Möten med människor från andra länder blir positivare om man har goda 
kunskaper i deras kultur och beteende i olika situationer, deras värderingar, sätt att 
se på världen, etc. Förståelsen för oliktänkande och respekten för människors sätt 
att se på världen ökar då betydligt, därmed borde risken för främlingsfientlighet 
minska avsevärt.  
 
Som lärare ser jag bara fördelar med att undervisa i kulturstudier under mina 
språklektioner. Eleverna får, bland annat, möjligheten att både lära sig ett språk 
och att förstå kulturen, både det man kan se och det som är mera dolt, i de länder 
man pratar det specifika språket. Det ser ut som att lärarna är överens om att 
eleverna ska få kunskaper om kulturstudier under språkundervisningens lektioner, 
men det räcker inte. Jag tror att om vi som lärare vill arbeta med kulturstudier så 
är det viktigt att vi diskuterar om det i skolan. Viktigt är också att vi språklärare 
kompetensutvecklar oss kring kulturen i de länder vars språk vi undervisar i talas. 
Och framförallt att vi vågar framställa de olika värderingar och 
världsuppfattningar som människornas kan ha. Då får eleverna tillfälle att fundera 
på sin egen kultur utifrån sitt eget perspektiv, vilket ökar elevernas utveckling i 
positiv bemärkelse.  Jag tror också att användningen av kulturstudier i mitt 
dagliga arbete som språklärare; att undervisa i kulturstudier som både omfattar 
den verbala och den icke verbala kommunikationen kommer att gynna 
undervisningen och även öka motivationen hos eleverna för att väcka deras lust att 
vilja lära sig mer språk- och kulturmässigt. 
 
En viktig erfarenhet jag som språklärare har gjort under arbetets gång är att om 
man tycker att kulturstudier är en viktig del av språkundervisning så gör man 
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klokt i att noga planera det momentet på samma sätt som man planerar andra 
moment i sin undervisning. Om man nonchalerar kulturstudierna kan risken bli att 
undervisningen blir av sämre kvalitet, och i vissa fall kanske kulturstudierna 
uteblir. Det är oprofessionellt om kulturen enbart kommer spontant.      
 
Häromdagen hämtade jag de förslagen inför gymnasiereformen GY-07 från 
skolverkets hemsida på Internet. Denna behandlar kursplaner och kursmål för 
moderna språk undervisningen. Det gläder mig att kunna läsa att kulturstudier har 
fått ett mycket större utrymme än det har haft förut, vilket inger hopp och väldiga 
möjligheter för oss språklärare inför framtiden.  
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Bilaga 1 

Observationstillfällen 
 
Observation 1 
Lektionen börjar med att de går igenom olika läxor som eleverna hade till detta 
lektionstillfälle. Efteråt börjar en genomgång av grammatik, där följande. tas upp: 
People are/have, Nobody is/has, meningar som ska översättas från svenska till 
engelska, svåra plural- och singularformer, t ex man-men, woman-women, 
pågående form: när ska man ha det och när ska man inte ha det, lite förekomst av 
skillnader mellan brittisk och amerikansk engelska. Efter det föreslog läraren att 
eleverna kunde fundera vad de ville jobba med de kommande två lektionerna, och 
att de kunde öva inför det prov de skulle ha inom kort. De påbörjade även en 
diskussion om hur man lär sig bäst, genom att skriva ner glosor eller säga dem, 
etc. De pratade engelska under nästan hela lektionen.  
 
Observation 2 
Lektionen började med att läraren bad att eleverna presenterade sig för mig 
allihop och berättade vad de jobbade med för tillfället. Var och en jobbade med 
olika böcker, så jag fick gå runt och kolla vad de gjorde. Följande böcker 
användes: Stepping Stone, High Five och Fair Play. Materialet någon jobbade 
med var Improve your Basic Grammar. Under lektionen påpekade läraren vikten 
av att läsa engelsk litteratur. Läraren pratade om Jacqueline Wilson, en 
ungdomsförfattare från England. Läraren uppmuntrade eleverna av att läsa någon 
bok av henne.  
 
Observation 3 
Lektionen började med att läraren bad eleverna presentera sig för mig, och att de 
skulle berätta för mig vad de jobbade med för tillfället. Här bedrevs 
undervisningen i elevernas tempo och läraren hjälpte dem efter behov. Under 
denna observation återkom inga som helst tecken på kulturstudier. Jag gick runt 
och tittade lite grann på de olika böckerna eleverna hade, och på vissa kapitel 
återfanns lite realia, glosor, och traditionsberättelser. 
 
Observation 4 
Lektionen började med att läraren förklarade vad man kommer att gå igenom 
under lektionen. Ett nytt kapitel på boken skulle börja läsas. Man gick igenom nya 
glosor, och efter det lyssnade eleverna på kapitlet genom bandspelare. Läraren 
gick efteråt igenom de olika grammatiska moment som förekom i kapitlet och 
talade på engelska om realia, hur det är i London när man shoppar och vilka 
affärer man ska besöka, beroende på vad man vill handla. Efter det fick eleverna 
kommunicera på engelska med varandra, genom muntliga övningar. 
 
Observation 5 
Lektionen började med en repetition av föregående pass, läraren kollade om 
eleverna kunde glosorna, därefter föreslog läraren att eleverna skulle förbereda sig 
genom att skriva frågor på engelska inför en intervjun de skulle genomföra med 
en grupp utländska studenter som läser SFI, Svenska för invandrare. Efter det att 
eleverna hade skrivit sina frågor gick de iväg för att intervjua dem. Efteråt, när de 
åter kom till lektionen berättade de att det blev ett givande kulturmöte, att det var 
kul att träffa elever från en annan kultur, och att kunna kommunicera via 
engelskan.



 

Bilaga 2   

Sammanställning av enkät 
 
Kodning av resultat från enkätundersökningen 
 
 
          Fråga 
Lärare 1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10a 10b 10c 12 

A 1 1 0 1 1 sång 1 & 4 0 0 2 2 2 2 3 

B 1 1 0 1 & 2 2 0 3 & 4 2 0 2 2 3 3 3 

C 2 2 1 1 & 3 3 0 5 1 0 1 1 3 3 4 

D 2 1 0 1 & 4 4 realia 4 & 5 1 0 2 3 3 4 2 

 
Tolkning av kodningen: Här får man hjälp att utläsa lärarnas svar. A, B, C och D 
är lärarna. 
 
 
Fråga 1 
1=Man 
2=Kvinna 
 
Fråga 2 
1=Ja 
2=Nej 
 
Fråga 3 
0=Född i Sverige 
2=Ett annat land 
 
Fråga 4 
1=Engelska 
2=Tyska 
3=Finska 
4=Franska 
 
Fråga 5a   
1=2/16 
2=4/16 
3=4/16 
4=14/16 
 
Fråga 5b 
0=inga 
1=sång 
2=Filmen, Musik, Realia. 

 
Fråga 6 
1=Realia 
2=Glosor 
3=Traditioner 
4=Värderingar 
5=Kroppsspråk 
 
 
 
Fråga 7 
1=Ja 
2=Nej 
 
Fråga 8 
Kvalitativ, analyseras 
separat 
 
Fråga 9  
1=Ja 
2=Nej 
 
Fråga 10a 
1=6-10 % 
2=11-15% 
3=16-20 % 
4=21-% 
 

Fråga 10b  
1=6-10 % 
2=11-15% 
3=16-20 % 
4=21-% 
 
Fråga 10c 
1=6-10 % 
2=11-15% 
3=16-20 % 
4=21-%  
 
Fråga 11  
Behandlas och analyseras 
separat 
 
 
 
 
 
Fråga 12 
1= Mycket hög 
utsträckning 
2=Hög utsträckning 
3=I liten utsträckning 
4=I mycket hög 
utsträcknin



 

Bilaga 3 

Enkätmall 
 
1. Är du? 
 
       Kvinna   
        
       Man 
 
2. Är du född i Sverige? 
 
       Ja 
 
       Nej 
 
3. Om Nej, från vilket land kommer du ifrån? 
 
  

 
 
4. Ange vilka språk du undervisar i? 
 
 
 
 
5. Här finns en lista med ord. Du ska: 
 
a) Ringa in de ord som du vet förekommer på ett eller annat sätt under dina lektioner, 
ringa bara in de ord som du direkt kan koppla till din egen undervisning.   
 
Ritualer                                    Kroppsspråk                                    Bordsskick 
Religion                                   Attityder                                          Traditioner 
Lagar                                        Verktyg                                           Förhandlingsmönster 
Klädsel                                     Umgängesmönster                          Språk 
Tro                                            Roller  
Litteratur                                   Mat 
 
 
b) Finns det andra ord eller begrepp som du finner viktiga och som inte nämns i listan 
ovan, skriv de gärna här: 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………… 
 
 
 
 
 



 

 
 
6. Hur angeläget tycker du att det är att lära ut ”kultur” i form av: Realia, glosor, 
traditioner, kroppsspråk, (gester, ansiktsuttryck, etc.) och värderingar, (attityder, etc.)  i 
samband med språkundervisning? 
Ringa in en siffra från 1 till 5, där 1 står för lite angeläget, 5 för mycket angeläget. 
 
Realia              1                            2                          3                            4                 5 
 
Glosor             1                            2                          3                            4                 5 
 
Traditioner      1                            2                          3                            4                 5 
 
Kroppsspråk    1            2                          3                            4                 5 
 
Värderingar     1                           2                           3                            4                5 
  
  
7. Anser du att de läromedel du använder i din undervisning är tillräckliga vad det gäller 
att lära ut kultur? 
 
Ja                                    
 
Nej               
 
8. Om Nej, motivera ditt svar 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
9. Planerar du ”kulturstudier”: realia, glosor, icke-verbal kommunikation, i form av 
gester, tecken, kroppsspråk, etc., som en del av undervisningen eller förekommer de 
spontant? Motivera gärna ditt svar. 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 



 

  
10. Om du tänker dig en kurs på 100 poäng inom Moderna språkundervisningen, i 
vilken utsträckning förekommer kulturen: 
(Svaren är i procent) 
 
a) I Moderna språk  Steg 1 
 
0-5                      6-10                           11-15                        16-20                        21- 
 
 
b) I Moderna språk Steg 2  
 
0-5                        6-10                           11-15                        16-20                        21- 
 
 
c) I Moderna språk Steg 3-7 
 
0-5                       6-10                           11-15                        16-20                        21- 
                                                                                                              
 
 
11. a) Vad betyder ”kulturstudier” för just Dig och hur tycker du är det bästa sättet att 
lära ut det till eleverna?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………… 
 
    b) Om du tycker att kulturstudier är viktigt för din undervisning, ange i så fall varför. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
12. I vilken utsträckning lär du ut den icke-verbala kommunikationen, till exempel i 
form av: gester, ansiktsuttryck, kroppshållning, etc. 
 

a) I mycket hög utsträckning 
b) I hög utsträckning 
c) I liten utsträckning 
d) I mycket liten utsträckning 

Tack för din medverkan i denna enkät! 




