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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur gymnasieelever ser på skönlitteratur, vad de har för 
krav för att den ska upplevas som läsvärd, samt att se hur skönlitteratur kan användas för att 
främja kulturell förståelse. Vidare vill jag se hur pedagoger ser på möjligheterna att använda 
skönlitteratur för att främja elevernas kulturella förståelse. Uppsatsen är riktad mot ämnet 
engelska och undersökningen genomfördes i form av djupintervjuer med fyra engelsklärare 
samt en enkätundersökning med elever. Enkätundersökningen genomfördes i en klass som 
undervisades av vardera pedagogen. Resultatet av undersökningen visade att lärarna och 
eleverna till stor del är överens om vad som ska läras ut även om lärarna tenderar att bli lite 
mer faktaorienterade i själva genomförandet. Den lärare som hade de mest nöjda eleverna 
tyckte att undervisningen helt skulle byggas på elevernas definition av begreppet kultur. När 
det gäller elevernas läsnivå och läsvanor stöder de i stort Appleyards teorier om vad 
tonåringar vill läsa. Studien visar att lärarna ser mycket positivt på att arbeta med 
skönlitteratur för att skapa insikt i andra kulturer medan eleverna inte tycks se denna 
koppling. 
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1 Inledning 
 
Denna uppsats kommer att behandla förhållandet mellan skönlitteratur och kultur och hur 
detta kan användas i undervisningen i engelska på gymnasieskolan. Eftersom skolans 
styrdokument, läroplanen för den frivilliga skolan och kursplanerna för engelska på 
gymnasiet, påtalar att skolan ska arbeta för att eleverna dels ska få förståelse för andra 
kulturer och också för att de ska kunna använda både fack- och skönlitteratur för 
faktainhämtning såväl som för avkoppling är detta ett aktuellt och intressant ämne. Jag anser 
dessutom själv att skönlitteratur är ett väldigt bra verktyg för att få insyn i olika kulturer och 
livet i olika länder. 
 
Jag tror att skönlitteraturen tappat mycket utrymme i ungdomars liv till andra medier såsom 
IT och filmer både inom och utanför skolan och vill därför också undersöka vad eleverna 
anser om skönlitteratur och dess roll i skolan. Jag vill också veta vilka förväntningar de har på 
skönlitteratur så att jag som pedagog kan anpassa skönlitteraturen och uppgifterna i kursen så 
att de passar elevernas förväntningar. 
 
Eftersom skönlitteratur, till skillnad mot en faktatext om ett lands kultur, har som syfte att 
förmedla en historia blir det inte samma fokus på olikheter mellan länders kulturer som det 
annars kan vara i faktatexter. Läsaren får se hur livet i det landet fungerar i vardagen och kan 
därifrån gå vidare till att analysera olika händelser och företeelser från boken. Jag anser också 
att skönlitteratur har ett övertag mot film när det gäller att förmedla känslan för en kultur. 
Anledningen till detta är att filmer produceras i ett artificiellt samhälle som är skapat bara för 
att förmedla en historia där allt som inte för historien framåt måste skalas bort på grund av 
budget och tidsbrist. I böcker finns däremot större möjlighet till kulturell färgning eftersom 
dessa inte är lika beroende av att avslutas på en viss tid och eftersom det därigenom finns 
större utrymme för att beskriva vardagen. 
 
”Divorcing language and literature from their cultural contexts is something like visiting the 
house but refusing to see its people, the soul of the inhabited space.” (Sihui 1996: 183) Detta 
är en del av slutsatsen i Sihuis text och visar tydligt på sambandet han ser mellan kultur och 
skönlitteratur. Han skriver också om nödvändigheten att undervisa i språk, skönlitteratur och 
kultur samtidigt för att eleverna skall få en djup förståelse av språkets hela struktur som han 
liknar vid ett hus. 
 
På grund av att människor reser allt mer och i större utsträckning flyttar mellan länder är det 
viktigt att få en förståelse för andra kulturer eftersom det kan antas att kontaktytorna mellan 
olika kulturer bara kommer att växa. Genom att skapa förståelse hos eleverna för att 
människor i andra kulturer kan se saker på ett annat vis gentemot hur dessa saker upplevs i 
Sverige blir eleverna även bättre rustade för att besöka kulturer de inte vet något om. 
Anledningen till detta är att de inte tar för givet att människor i dessa länder måste se saker på 
samma sätt som de själva. 
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2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur gymnasieelever ser på skönlitteratur, vad de har för 
krav för att den ska upplevas som läsvärd, samt att se hur skönlitteratur kan användas för att 
främja kulturell förståelse. Vidare vill jag se hur pedagoger ser på möjligheterna att använda 
skönlitteratur för att främja elevernas kulturella förståelse. Uppsatsen är riktad mot ämnet 
engelska eftersom det är detta ämne jag kommer att undervisa i. 
 

3 Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer information som är relevant för förståelsen och analysen av ämnet att 
sammanställas. Här kommer definitioner av begrepp att presenteras såväl som förankringen i 
styrdokumenten. Sedan kommer information om kopplingen mellan kultur, språk och 
skönlitteratur att behandlas, detta följs av en presentation av hur eleverna på gymnasiet kan 
väntas läsa och vad de tänker på vid läsning. Efter detta kommer ett avsnitt om vad eleverna i 
denna ålder kan förväntas vilja läsa. Sedan presenteras vad pedagogen behöver tänka på vid 
undervisning om kultur och därefter hur uppgifter för dessa elever kan utformas för att 
maximera chanserna för ett lyckat utfall på undervisningen. 
 

3.1 Definitioner 
 
Nedan följer några definitioner som är betydelsefulla för förståelsen av uppsatsen. Om inget 
annat anges är det dessa definitioner som gäller fortsättningsvis. 
 

3.1.1 Kultur 
Med kultur avses det som ryms i definitionen från Nationalencyklopedin: 
 

form i vilken (viss) större grupp människor ordnar sin försörjning och organiserar 
gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå; särsk. i äldre tider el. i avlägsna 
områden: kulturlämningar; högkultur; indiankultur; nomadkultur; samekultur; 
samlarkultur; stenålderskultur; stridsyxekultur; åkerbrukskultur; komma till en 
främmande ~; fenomenet finns i alla ~er; krukskärvorna var resterna av en uråldrig 
~; en tidig ~; expert på kinesisk ~; en högtstående ~; den västerländska industriella 
~en BET.NYANSER: a) ibl. om motsvarande grupp människor: spår från en tidig ~ 
som levde på renjakt b) med tonvikt på resultatet av motsvarande mänskliga 
verksamhet: kulturbygd; kulturföremål; kulturlandskap c) ofta försvagat med tonvikt 
på samhälleligt beteende etc. {ekultur 2}: kulturgemenskap; kulturmönster; 
bondekultur; köp-slit-och-slängkultur; subkultur; ungdomskultur; zigenarkultur. 
(Nationalencyklopedin 2006) 

3.1.2 Skönlitteratur 
För att få en tydligare definition av skönlitteratur behövs ett avstamp i Nationalencyklopedins 
definition av ordet litteratur: ”litteratur (lat. litteratu´ra 'alfabet', 'bokstavsskrift', 'skrift(lig 
framställning)', 'grammatik', 'språkvetenskap', av li´ttera 'bokstav'), här samlingsbeteckning 
för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier”. (Nationalencyklopedin 2006) Går 
man sedan vidare till definitionen för skönlitteratur lyder den: ”skönlitteratur, fr. belles lettres, 
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sedan slutet av 1800-talet vanlig benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m. - 
motsats facklitteratur.” (Nationalencyklopedin 2006) 
 
Den sammanslagna definitionen blir alltså: samlingsbeteckning för skrivna texter som 
uppfyller vissa estetiska kriterier så som poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik med mera 
motsatsen till facklitteratur. 
 

3.2 Förankring i styrdokument 
 
I detta avsnitt behandlas uppsatsens relevans för gällande läroplan för de frivilliga 
skolformerna (Lpf94) och ämnesbeskrivning för ämnet engelska i gymnasieskolan. 
 

3.2.1 Läroplan 
1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) lägger stor vikt vid att främja 
kulturell förståelse. Skolverket (2001) börjar med att under Grundläggande värden bland 
annat fastslå att: 
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, 
som har både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar 
där. (Skolverket 2001: 3) 

 
Vidare står det under Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna att: 
 

Ett internationellt perspektiv i undervisningen 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. (Skolverket 2001: 5) 

 
Under mål och riktlinjer nämns också detta internationella perspektiv under såväl 
kunskapsmålen som de normativa och värdemässiga målen. Mål att sträva mot under 
Kunskaper pekar på att skolan ska sträva mot att ge eleverna: ”god insikt i delar av det 
svenska, nordiska och västerländska kulturarvet” och att de: ”kan bedöma skeenden ur 
svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv”. (Skolverket 2001: 9) Under rubriken 
Normer och värden ges ett strävansmål som lyder: ”skolan skall sträva mot att varje elev 
förstår och respekterar andra folk och kulturer”. (Skolverket 2001: 12) Där står också att: 
”läraren skall öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, 
uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa”. (Skolverket 2001: 13) 
 
Läroplanen nämner också litteraturens vikt för undervisningen. Som Mål att uppnå under 
rubriken Kunskaper anges att: 
 

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller 
specialutformat program eller sådant individuellt program som är förenat med 
yrkesutbildning under anställning, s.k. lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller 
gymnasial vuxenutbildning kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 
kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje. (Skolverket 2001: 10) 
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3.2.2 Ämnesbeskrivning engelska 
Nedanstående tydliggör hur kursplanerna i de enskilda ämnena förhåller sig till läroplanen. 
Kursplanerna är ett komplement till läroplanen men alla är skyldiga att arbeta mot de mål som 
läroplanen anger. 
 

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje 
enskilt ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att 
eleverna utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen. 
(Skolverket 2005) 

 
Under engelska ämnets syfte skriver Skolverket att: 
 

Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga 
och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en 
alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba 
utveckling som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för 
framtida studier. Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga 
perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande 
kulturer. (Skolverket 2006) 

 
Under Mål att sträva mot nämns att eleven: 

• reflekterar över levnadssätt, kulturtraditioner och samhällsförhållanden i 
engelskspråkiga länder samt utvecklar fördjupad förståelse och tolerans för 
andra människor och kulturer, 

• förbättrar sin förmåga att med god behållning läsa skönlitteratur på engelska och 
reflektera över texterna ur olika perspektiv, förfinar sin förmåga att uttrycka sig i 
skrift i olika sammanhang samt utvecklar sin språkliga medvetenhet och 
kreativitet. (Skolverket 2006) 

 
Rubriken Karaktär och uppbyggnad slår också fast att: 

• Ämnet engelska ger en bakgrund till och ett vidare perspektiv på de samhälls- 
och kulturyttringar som eleverna omges av i dagens internationella samhälle. 

• Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella 
erfarenheter och kulturer i engelsktalande länder utvecklas hela tiden och leder 
på sikt till förståelse för olika kulturer och interkulturell kompetens. (Skolverket 
2006) 

 

3.3 Om kopplingen kultur – språk – litteratur 
 
Här beskrivs hur olika forskare och författare ser på förhållandet mellan kultur och språk, 
språk och litteratur samt kultur och litteratur. Detta görs för att undersöka om det finns en 
grund för att koppla samman dessa begrepp i uppsatsen. 
 
Culler (1976) skriver att enligt den schweiziske lingvisten Saussure är hela språket en social 
konstruktion som kräver kulturell förståelse för att förstås. På frågan vad språk är svarar 
Saussure att ljud kan räknas som språk bara när dessa förmedlar idéer. För att förmedla dessa 
idéer måste ljuden vara del i ett system som delas inom ett samhälle, en kultur. Eftersom 
namnen på föremål och företeelser i ett språk inte har något med föremålets natur att göra, en 
boll kan lika gärna kallas boll (som i svenskan), pallo (som i finskan) eller ball (som i 
engelskan) utan att det ena ordet är mer rätt än det andra, så måste man vara införstådd i 
kulturen för att förstå språket. 
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We can see, then, that linguistics studies not large collections of sound sequences 
but a system of social conventions. One is trying to determine the units and rules of 
combination which make up that system and which make possible linguistic 
communication between members of a society. (Culler 1976: 51) 

 
Culler (1976) ger ett tydligt exempel på hur kulturell förståelse behövs för att tolka en text. 
Om en fransman säger ’J’ai vu un mouton’ och en engelsman säger ’I saw a sheep’ går det att 
anta att de talar om samma företeelse (att de såg ett får) I engelskan är det en markerad 
skillnad mellan ’sheep’ som syftar på djuret och ’mutton’ som syftar på köttet som kommer 
från djuret, denna skillnad görs inte i franskan utan ’mouton’ kan syfta på båda sakerna. Detta 
är enkla skillnader mellan språk men det är rimligt att anta att språkkulturella missförstånd av 
detta slag uppstår också på mer avancerad nivå, där det krävs kunskap om kulturen språket 
yttras i för att förstå innebörden av yttrandet. 
 
Gagnestam (2003) skriver i sin avhandling att relationen mellan språk och kultur inte kan ses 
som helt oproblematisk. I och med globaliseringen och den ökade flyttningen mellan länder 
och kulturer blir det i mindre och mindre mån möjligt att koppla ett språk till en kultur. Ett 
språk kan enligt henne kopplas till vilket innehåll som helst, detta bör beaktas innan en fast 
länk kopplas mellan språk och kultur. 
 
Carter (1996) skriver att text på vardagsspråk såväl som litteratur som ingår i den litterära 
kanon kan vara en bra inkörsport till kulturell medvetenhet. Han hävdar vidare att denna 
kulturella medvetenhet kan vara ett krav i utvecklingen av litteraturundervisning. Sedan 
fortsätter han med att skriva att det inte räcker att undervisa elever om kulturella skillnader, 
utan de måste tränas att själva se olikheter som framstår i texterna de läser för att fördjupa sin 
förståelse av kulturen och därigenom språket. Nedanstående belyser på ett bra sätt Carters 
betoning på att kulturell förståelse behövs för alla slags texter: ”And who is to say that such 
skills are not an essential part of reading all cultural features and products whether that culture 
be rather in the manner argued earlier for literature, or constructed with a small or a large ‘c’.” 
(Carter 1996: 11) 
 
McRae (1996) betonar kopplingen mellan litteratur och språkundervisning. Han skriver att 
sambandet mellan litteratur och språk antagligen står för den rikaste källan till kunskap för 
elever som studerar språk på alla nivåer och även för de som studerar litteratur. Han tycker 
vidare att pedagoger inte ska skygga för att använda litteratur för stilistiska analyser. 
 
Malmberg (1971) hävdar att det inte räcker med en teknisk förståelse för språkets mekanism. 
Detta blir något av ett tomt skelett, eller en skiss, om kunskaper om språkets ord och former 
bara är schematiska. Den som vill lära sig ett språk måste enligt honom leva länge i miljön där 
språket förekommer naturligt för att förstå intonationer och nyanser i språket. Detta kan enligt 
honom göras både genom att faktiskt åka till platsen i fråga eller att leva där genom 
litteraturen. 
 

Man måste också ha levat tillräckligt länge i miljön i fråga – vare sig nu denna miljö 
är i verkliga livet på platsen eller böckernas värld – för att känna de konnotationer, 
nyanser och associationer som de språkliga elementen framkallar hos den infödde 
eller hos den som tillhör den sociala gruppen i fråga. (Malmberg 1971: 162) 
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Malmberg (1971) skriver vidare att för att förstå en enskild författare måste eleven vistas en 
längre tid i författarens begreppsvärld genom att läsa dennes verk. Slutligen varnar han också 
för att fokusen på främmande kulturer inte får bli för övervägande eftersom en viktig 
anledning för svenska elever att tala engelska är för att beskriva sin egen kultur för 
utomstående. 
 

3.4 Om gymnasieelevers läsnivå 
 
I detta kapitel beskrivs hur gymnasieelever läser och vad de tycker är viktigt i sin läsning. 
 
Appleyard (1991) skriver i sin bok att människor har olika stadier i sin läsutveckling och att 
dessa stadier kan ses som universala, även om de inte är absoluta. Stadierna inträder alltså för 
de flesta läsare vid ungefär samma ålder, men det finns alltid undantag. Dessa stadier är 
intressanta för att de sträcker sig från barndomen upp till vuxen ålder och beskriver varför 
människor läser och hur de upplever litteraturen. Genom att veta hur gymnasieelever kan 
förväntas förhålla sig till litteratur och vad de väntar sig att hitta i bra, intressant, litteratur kan 
pedagogen anpassa sin undervisning både så att eleverna upplever den som informativ och 
underhållande och så att läroplanens och kursplanens mål kan uppnås.  
 

The Reader as Thinker. The adolescent reader looks to stories to discover insights 
into the meaning of life, values and beliefs worthy commitment, ideal images, and 
authentic role models for imitation. The truth of these ideas and ways of living is a 
severe criterion for judging them. (Appleyard 1991: 14) 

 
Faserna Appleyard (1991) delat in utvecklingen i är, The Reader as Player (före skolålder), 
The Reader as Hero and Heroine (skolstart till tonår), The Reader as Thinker (tonåren), The 
Reader as Interpreter (universitetsstuderande) och The Pragmatic Reader (vuxen ålder). 
Nivån som gäller för gymnasieelever är alltså The Reader as Thinker som beskrivs ovan. 
 
Enligt Appleyard (1991) är det i och med puberteten som eleverna utvecklar förmågan att 
tänka på sig själva som subjekt. Denna utveckling medför också att eleven utvecklar 
förmågan att tänka sig olika möjliga utfall av fattade beslut och detta medför ett behov av 
förståelse av omvärlden, sig själv och hur andra tänker. Detta föranleder förändringen av 
inställningen till läsning till den som beskrivs för denna nivå. Ett exempel på hur tonåringar 
kan tänka kring litteratur är detta citat om en pojke i 15 års åldern: 
 

His most demanding book so far (”almost no action and all thinking”) is 
Dostoevsky’s Crime and punishment: ‘It took a long time to read, but I really 
enjoyed it. Not enjoyed in the sense of ‘oh, wow! isn’t it great,’ but afterwards I 
thought that. Reading it was very slow … you have to pay the price … but 
afterwards it gives you a lot more insight about how people think.’ (Appleyard 1991: 
94) 

 
Utvecklingen ska enligt Appleyard (1991) inte tvingas fram av pedagogen, utan det är viktigt 
att eleverna själva utvecklas från den ena nivån till nästa. Om eleverna pressas till att ”hoppa” 
från en nivå till en annan utan att ha utvecklats klart för detta kan det innebära att de ersätter 
en naturligt utvecklad nivå med en som tvingas på dem. Nivån på läsningen kan bli rigid och 
oflexibel och eleverna kan då inte utvecklas vidare eftersom de inte har någon stabil bas att gå 
vidare från. Detta kan liknas vid att pedagogen bör använda sig av Vygotskys (1998) zone of 
proximal development för att utveckla elevernas läsning, där eleverna utmanas till att tänka 
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lite djupare än vad de är vana vid men där inga stora kliv görs. Appleyard (1991) skriver 
också att det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan det förväntade och det faktiskt 
iakttagna, att pedagogen alltid måste ta hänsyn till vilken nivå eleverna befinner sig på och 
inte förutsätta att de ska ha det tankesätt som föreskrivs av en viss nivå. Han påtalar också att 
dessa nivåer kan påverkas av den kultur personen växer upp i. Detta kan medföra att svenska 
elever kanske inte har de nivåer som beskrivs här, men de bör vara ungefär samma eftersom 
Sverige och USA är ganska likartade länder. 
 
Appleyard (1991) trycker också på att utveckling ska ses som en pågående process, inte som 
oåterkalleliga steg. Utvecklingen sker inte på bekostnad av de tidigare nivåernas synsätt utan 
den komplementerar dessa så att de blir bättre och lägger till nya möjligheter i läsningen. 
Läsaren kan alltså fortsätta att använda och bygga på även de tidigare nivåerna om denne får 
utvecklas naturligt från nivå till nivå. 
 

3.5 Om vad gymnasieelever kan förväntas vilja läsa 
 
Nedan beskrivs vad gymnasieelever kan förväntas vilja läsa och vad pedagogen därför 
behöver tänka på om denne ska välja böcker att behandla i sin undervisning. 
 
Elever i tonåren fortsätter enligt Appleyard (1991) ofta att läsa litteratur i samma genre som 
de tyckt om tidigare, till exempel deckare, men de går från att läsa litteratur som handlar om 
att det goda alltid vinner till att läsa litteratur med mer komplicerade maktförhållanden mellan 
gott och ont. Detta eftersom realism, identifikation, och litteraturens förmåga att ge dem något 
att tänka på blivit viktigt för dem. Dessa kriterier gör att de genom litteraturen kan hitta svar 
på frågor de har upptäckt i sina egna liv. 
 
När det gäller möjligheten att känna igen sig i litteraturen är det enligt Appleyard (1991) en 
tvådelad funktion som tillfredställs för läsarna. Den ena funktionen är att eleverna vill kunna 
känna igen sig i karaktärerna, det vill säga att de ska dela deras verklighet och bekymmer så 
att de kan utvinna svar om hur deras egna liv kan tänkas bli och om hur olika handlingssätt 
kan påverka deras liv. Den andra funktionen är att karaktärerna kan ha egenskaper som 
eleverna önskar att de hade. En blyg elev kan därför finna nöje i att läsa om någon person som 
inte är det och därigenom se världen från ett perspektiv som han eller hon själv skulle vilja 
uppnå. Appleyard (1991) gör också iakttagelsen att genom att eleverna bedömer möjligheten 
att leva sig in i böckerna, och uppfattar att de lever sig in i dem, så har de tappat den förmåga 
till total inlevelse som de hade som barn. Detta grundar sig på att barn utan att tänka på 
inlevelsen automatiskt identifierar sig med karaktärerna i litteraturen och genom att tänka på 
inlevelsen har eleverna distanserat sig från handlingen. 
 
Realismen blir enligt Appleyard (1991) ett kriterium i tonåren därför att eleverna inser att de 
inte kan förutsätta att det som står i böckerna är realistiskt. Dock tenderar elevernas entusiasm 
för realism vid denna läsnivå till att fokusera på de mörka delarna av livet, som självmord, 
dödliga sjukdomar och brott. Detta förklarar han med att eleverna nu har insett att litteraturen 
de läst tidigare, där det goda alltid vinner, inte på ett korrekt sätt visar livets komplexitet. 
Eleverna kräver därför att få läsa om de bitar som utelämnats tidigare, detta som ett led i att de 
inser att alla människor inte kan vara vackra och all kärlek inte är besvarad. 
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“Defending her enthusiasm for a story where boy meets girl and girl dies of cancer, Lesleyann 
(15) says, ‘Life isn’t just to live happily ever after; it has its ups and downs.’” (Appleyard 
1991: 108) Detta visar på ett tydligt sätt tonåringars behov av realism genom att läsa 
tragedier. Appleyard (1991) skriver också att dragningen till tragedier kan ses som en naturlig 
utveckling efter att eleverna insett att romantiken som ofta används i böcker för yngre år inte 
på ett fullgott sätt beskriver verkligheten. Det är dock viktigt att förstå att eleverna kanske inte 
är mogna för tragedier i klass med Shakespeares Othello utan mer använder litteraturen för att 
få en vägledning om hur de kan hantera sorger själva. 
 
Appleyard (1991) skriver att elever verkar tycka om litteratur som får dem att tänka för att det 
medvetandegör dem om deras egna tankar och känslor när de läser. Vidare börjar de få en 
förståelse för att texten har en mening, att författaren kan ha haft som syfte att förmedla något 
mer än bara handlingen i boken. Denna förståelse behöver eleverna dock enligt Appleyard 
(1991) hjälp med, och det är ett stort steg för eleverna från att förstå att det kan finnas ett dolt 
syfte till att själva kunna hitta det, ett steg som eleverna ofta inte når upp till på denna nivå. 
 

3.6 Om att undervisa kultur 
 
Här beskrivs vad pedagogen ska tänka på vid undervisning om kultur, till exempel. hur 
begreppet kultur definieras och hur interkulturell förståelse kan uppnås. 
 
Gagnestam (2003) fastslår att kultur är ett väldigt svårdefinierat begrepp eftersom ordet kan 
ha så många olika innebörder. Detta skapar problem eftersom synen på undervisning i kultur 
skiftar beroende på vad som menas med kultur. Hon har i sin forskning kommit fram till att 
elever och pedagoger ofta inte har samma definition av kultur, vilket enligt henne tyder på en 
ambivalens från lärarnas håll angående vad kultur innebär och hur undervisning om det skall 
genomföras. Enligt Gagnestam (2003) finns en stark tradition inom språkundervisning att 
undervisa kultur som fakta, att lära sig realia. Detta är också den syn som många elever har på 
undervisningen samtidigt som de själva tycker att kulturundervisningen borde vara baserad på 
livet i landet och förståelse för hur kulturen där ser ut. Detta blir ännu mer problematiskt 
eftersom pedagoger som tillfrågats till stor del delar elevernas uppfattning om vad 
kulturundervisningen borde innehålla. 
 
Gagnestam (2003) skriver vidare att för att utveckla en interkulturell förståelse måste man 
utveckla en förståelse för sin egen kultur. Anledningen till detta är att den egna kulturen och 
den egna personen måste vara grunden för förståelse för andra kulturer. Eleverna lär sig alltså 
om andra kulturer genom att jämföra dem med sin egen grund. Hon påpekar också att det är 
viktigt att inse att det inte är nödvändigt att acceptera allt i den kultur som undervisningen 
handlar om, förståelse och accepterande är två olika saker. 
 
När undervisningen fokuserar på kultur som beteende är det enligt Gagnestam (2003) viktigt 
att undvika att låta undervisningen bli stereotypiserande. Hon skriver att många textböcker har 
denna inriktning och att det är viktigt att komma ihåg att alla människor främst är individer. 
Pedagogen bör istället fokusera på det mentala förhållningssätt som ligger bakom beteendet 
som observeras. På detta sätt skapar pedagogen förutsättningar för en mer djupinriktad 
undervisning. 
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På grund av att engelska talas av många olika människor på många olika ställen, med så 
många olika kulturer anser Gagnestam (2003) att undervisning med inställningen att 
kopplingen mellan kultur och språk är extern och tillfällig har de bästa förutsättningarna för 
ett lyckat utfall. Anledningen till detta är att undervisningen därigenom lättare får en 
inriktning mot universella betydelser och kulturförståelse över gränserna. 
 

3.7 Om att utveckla uppgifter för eleverna 
 
I detta kapitel beskrivs vad olika forskare och författare anser att pedagogen behöver tänka på 
när denne utformar uppgifter till sin undervisning av kultur, med speciellt fokus på 
undervisning med hjälp av litteratur. 
 
Appleyard (1991) beskriver två olika inställningar som pedagoger har vid undervisning med 
hjälp av litteratur. Den första inställningen är att undervisningen ska fokuseras på läsarens 
upplevelse. På detta vis hamnar litteraturens förmåga att skapa inlevelse och syftet eleverna 
upplever med texten i fokus. Den andra inställningen är att undervisningen ska fokuseras på 
texten. Detta mer akademiska synsätt sätter textens form i fokus, komponenter såsom 
uppbyggnad, genre och symboler analyseras. Utifrån det här drar Appleyard (1991) slutsatsen 
att detta kan vara svaret på varför elever inte lär sig att analysera texter. Han anser att den 
första inställningen ställer för få krav på eleverna att analysera och dra paralleller till andra 
texter medan den andra inställningen tar ett för stort kliv från elevernas nivå och ställer 
därigenom orimliga krav, som kan låsa eleverna i läsutvecklingen. Lösningen på detta 
problem är att hitta en medelväg där lagom krav ställs på eleverna så att de utvecklas mot en 
högre läsnivå. 
 
Malmberg (1971) skriver att undervisning av kultur genom litteratur inte får utmynna i ett 
rabblande av realia så som var författaren bodde eller vilken gata som avses. Fokus bör 
däremot ligga på att undervisningen ska vara en strukturell analys av de begrepps och 
tankesystem som framgår av litteraturen. Utöver detta bör analysen också behandla de 
konnotationer och valörer som bygger upp litteraturen. Han hävdar att språk- och 
litteraturanalys därigenom blir identiska begrepp. Detta synsätt är mycket likt inställning två 
som nämndes i förra stycket. Appleyard (1991) påpekar att:”in teaching adolescents and even 
university undergraduates, ‘It is literature, not literary criticism, that is the subject’”. 
(Appleyard 1991: 116) 
 
McRae (1996) utvecklar denna tanke om hur uppgifter bör byggas upp. Han skriver att 
faktafrågor kan användas för att undersöka om eleverna förstått texten, denna typ av frågor 
har ett rätt svar och alla andra är fel. Enligt honom är det viktigare att fokusera på frågor av 
’högre grad’. Genom sådana frågor förväntas eleverna tolka, utvärdera och jämföra med andra 
texter. För att svara på dessa frågor måste eleverna använda sig av egna erfarenheter, kulturell 
medvetenhet och referenser till tidigare läsning. Frågor av denna typ har inget rätt svar utan 
handlar om att få eleverna att reflektera själva kring frågeställningen, att hjälpa dem att tänka 
för att använda Appleyards termer. 
 
Enligt Appleyards (1991) undersökning är elevernas läsning till stor del karaktärsstyrd. De 
fokuserar alltså på att lära känna karaktärerna. Läsningen är också styrd av dem själva 
eftersom de letar efter tydliga paralleller som de kan dra till sina egna liv eller till sig själva. 
Detta kan vara ett problem vid undervisning som fokuserar på kultur om eleverna inte tänker 
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på det som sker runt karaktärerna. Men att eleverna också kräver realism i böckerna tyder på 
att de även tar del av omgivningarna i boken. 
 

Later when asked what makes a book enjoyable to read, she says, ”if it’s real to life. 
I don’t like fantasy. I do, but it’s better if it’s real to life, and you can relate to the 
characters and they are believable, and their … I don’t know … their experiences are 
more like yours, not something totally strange”. (Appleyard 1991: 102) 

 
Här uttalar en elev sig om vad som gör läsningen av viss litteratur njutningsfull, detta visar 
tydligt att eleverna uppfattar även miljöerna. 
 
Ovanstående textstycke ger också en ledtråd till något att tänka på när det gäller val av böcker 
och uppgifter till eleverna. Upplevelsen ska vara ’mer som ens egen, inte helt konstig’. Detta 
innebär att om pedagogen vill att eleverna ska läsa om en kultur som ligger långt från deras 
egen kan det vara bra om mycket av handlingen i övrigt kan relateras till dem själva. För att 
undvika Malmbergs (1971) farhågor om att undervisningen får för mycket fokus på det 
främmande och för att stärka elevernas intresse bör uppgifterna utformas så att eleverna kan 
jämföra sin egen kultur med den introducerade. 
 
Gagnestam (2003) ställer upp följande kriterier för undervisning i kultur, baserade på vilka 
klasser som upplever kulturundervisningen som lyckad. 
 

Dessa klasser kännetecknas av att pedagogen: 
- starkt tror på kulturens roll i engelskundervisningen 
- tycker att kultur har en viktig plats där 
- anser att undervisningen bidrar en hel del till elevernas förståelse för andra 

kulturer 
- säger sig ta upp kultur som bl a tänkesätt och värderingar, vilket påstående stöds 

av elevernas svar 
- liksom sina elever tycker att muntlig kommunikation är viktigaste momentet. 

(Gagnestam 2003: 218) 
 

Dessa kriterier har hon kommit fram till genom att se i vilka klasser i undersökningen som 
pedagogen och majoriteten av eleverna är nöjda med sättet som kultur behandlas på. 
Gagnestam (2003) anser också att det är viktigt att kulturundervisningen utgår från elevernas 
egna föreställningar om vad kultur är. Detta för att eleverna ska känna att undervisningen 
angår dem. 
 

4 Metod 
 
Undersökningen består av två delar, den första delen är djupintervjuer med fyra pedagoger 
som valts för att ge stor spridning med avseende på vana i yrket och programmen de 
undervisar på. Svenning (2003) skriver om djupintervjuer att de görs med ett fåtal personer 
kring vissa givna punkter eller teman, men utan strukturerade frågeformulär. Denna metod 
definieras av honom som informell intervju eftersom presentationen av frågor är osystematisk 
och registreringen av svaren är detsamma. Med detta menas att det inte finns något 
frågeformulär och heller inga givna svarsalternativ utan intervjuaren och intervjuobjektet 
interagerar fritt kring stolparna som intervjuaren ställt upp. Frågorna i djupintervjun är av 
bedömnings- och värderingstyp. Enligt Svenning (2003) är denna metod både den enklaste 
och den svåraste att genomföra. Anledningen till att det är svårt är att intervjuaren måste vara 
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flexibel och uppmärksamma objektets svar och kunna reagera på dem under intervjuns gång 
genom att ställa följdfrågor. Anledningen till att det är en lätt metod är att resultatet dels inte 
behöver vara generaliserbart och dels att intervjuaren kan anpassa frågorna under intervjuns 
gång så att ämnet blir utförligt behandlat, något som är svårt att åstadkomma med exempelvis 
enkätundersökningar. 
 
Den andra delen av undersökningen består av en enkätundersökning som genomförs i de 
klasser som undervisas av de intervjuade lärarna. Enkäten är av det som Svenning (2003) 
kallar surveytyp, det vill säga. frågorna kommer att behandla elevernas attityder till ämnet. 
Detta är ett bra sätt att få en översyn av elevernas åsikter i ämnet. Enkäten görs av 
tvärsnittstyp, den utförs alltså bara vid ett tillfälle. Frågorna i enkäten presenteras på ett 
systematiskt sätt och eleverna får ta ställning till givna svarsalternativ, detta gör enkäten till en 
formell informationsinhämtande metod. Eleverna ges också tillfälle att själva skriva 
kommentarer till sina svar som då är osystematiska, men kan utgöra ett viktigt komplement 
till enkätens systematiserade svar. 
 

4.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
 
Enligt Patel och Davidsson (1994) är det viktigt att avgöra om en undersökning ska använda 
sig av kvalitativ eller kvantitativ metod. Skillnaden mellan de båda är enligt Svenning (2003) 
att kvantitativ metod strävar efter att skapa generaliserbara data, alltså att urval och 
genomförande skall ske på ett sådant sätt att svaren kan anses gälla för en hel population. 
Detta kräver enligt honom att urvalet sker slumpvis i populationen som ska undersökas. 
Kvalitativ metod däremot syftar till att ge en fördjupad förståelse för hur ett litet urval av en 
population tänker. Det kan ses som exemplifierande och specificerande till skillnad från den 
kvantitativa metodens generaliserande syfte. Enligt Patel och Davidsson (1994) kan 
skillnaden ses som att kvantitativa metoder analyseras med hjälp av statistik medan 
kvalitativa metoder analyseras verbalt. Vidare säger de att syftet med kvantitativa metoder är 
att se skillnader mellan grupper. 
 
Djupintervjuer är, enligt detta, med sitt lilla urval och sin obundna form ett typexempel på 
kvalitativ metod. Denna metod har alltså valts för att ge exempel på pedagogernas tankar 
snarare än för att ge en bild av hur alla pedagoger kan väntas tänka. Enkätundersökningen 
däremot kan göras med både kvantitativ och kvalitativ metod beroende på struktur och syfte. 
Syftet med enkäten är snarare att se likheter än skillnader och den analyseras verbalt, även om 
vissa resultat presenteras i numerisk form, därför analyseras även enkäten med hjälp av 
kvalitativ metod. 
 

4.2 Genomförande 
 
Under denna rubrik beskrivs hur studien genomförts med avseende på urvalet som skett såväl 
som djupintervjuernas och enkätundersökningens genomförande. 
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4.2.1 Urval 
Eftersom det finns en begränsning för hur lång tid arbetet får ta kunde inte en 
totalundersökning genomföras utan ett urval var nödvändigt. Urvalet bland de intervjuade 
lärarna skedde främst utifrån vilka program de undervisade på, eftersom en bred elevbas var 
önskvärd med avseende på intresseområden och huruvida eleverna kunde antas planera att 
läsa vidare vid universitet eller inte. Utöver detta var det önskvärt med en spridning med 
avseende på hur lång yrkeserfarenhet lärarna hade, men denna var underordnad spridningen 
bland eleverna. För att skydda informanternas identiteter gavs pedagogerna som intervjuades 
namnen Agnes, Bea, Cecilia, och Doris, namnen valdes för att de följde bokstavsordning och 
speglar på inget sätt vem informanten är. Utfallet av urvalsprocessen blev Agnes med två års 
yrkeserfarenhet som undervisar elever som läser blandat studie- och yrkesförberedande 
program. Agnes undervisar på ett fristående gymnasium som inte har någon utpräglat egen 
pedagogik, hennes elever kan därför antas vara likvärdiga med motsvarande program på 
kommunal skola. Nästa pedagog, Bea, har tre års yrkeserfarenhet. Även Bea undervisar 
blandat studie- och yrkesförberedande program på samma gymnasieskola som Agnes. Cecilia 
har ett års yrkeserfarenhet på gymnasiet och arbetar med många olika program på kommunala 
gymnasieskolan, såväl yrkes- som studieförberedande. Doris undervisar främst på 
samhällsvetenskapliga programmet på en kommunal skola och hon har 20 års yrkeserfarenhet. 
 
Urvalet bland eleverna för enkätundersökningen skedde klassvis efter vilket program de gick 
på gymnasiet. Klasserna som undersöktes hade inriktning mot media, energi (med både 
studie- och yrkesförberedande inriktning), samhälle och estetik. Detta utgör en god spridning 
bland gymnasieskolans utbildningsinriktningar och urvalet kan därför betecknas som lyckat. 
Sammanlagt bestod klasserna som undersökningen utfördes i av 101 elever. 
 

4.2.2 Kvalitativ intervju 
Intervjuerna genomfördes med en pedagog i taget i små arbetsrum på arbetsplatsen. 
Närvarande under intervjun var bara intervjuaren och den intervjuade för att skapa en lugn 
miljö med så lite störande moment som möjligt. Intervjuerna bandades för att intervjuaren 
skulle ha möjlighet att fokusera på den intervjuade och på dennas svar. Anledningen till detta 
var att Svenning (2003) skriver att detta är ett absolut måste vid en intervju för att allt som 
sägs ska komma med. Han skriver också att för att det är viktigt att kunna reagera på 
öppningar till fördjupande frågor när de dök upp under intervjun. De intervjuade instruerades 
därför innan intervjun att se situationen som informell och upplystes om att de hade möjlighet 
att själva påverka vad som skulle tas upp i intervjun genom att berätta om saker som låg 
utanför de frågor som intervjuaren ställde om de kände att de var relevanta. Detta gjordes för 
att lättare kunna tränga djupt i ämnet genom den intervjuades erfarenheter och reflektioner. 
 

4.2.3 Enkät 
Enkäterna (bilaga 1) har delats ut till pedagogerna vid intervjutillfället. Efter intervjun när 
pedagogerna fått insikt i vad undersökningen handlat om har de fått läsa igenom enkäten och 
ställa frågor om det varit något de tyckte var oklart. Tre av pedagogerna tyckte att enkäten var 
klar och tydlig och behövde inga förklaringar av innehållet, den fjärde ville ha en förtydning 
av två begrepp, vilket hon fick. Pedagogerna har sedan tagit ansvar för att dela ut dem i en av 
sina klasser, och för att samla in dem igen. Anledningen till detta var att det på grund av 
påsklov, nationella prov, projekt och temadagar inte gick att fastställa en specifik tid i många 
fall. Eftersom pedagogerna intervjuats innan de delade ut enkäten och dessutom fått ställa 
frågor om enkäten är det rimligt att anta att de var kapabla att besvara de eventuella 
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frågeställningarna eleverna kunde ha. Enkäten är också utformad för att vara tydlig och för att 
eleverna skulle behöva så lite vägledning som möjligt. Svåra formuleringar och pedagogisk 
jargong har undvikits eftersom Svenning (2003) skriver att detta är viktigt för att alla ska 
kunna svara på enkäten. Eleverna fick i enkäten betygsätta olika saker efter hur viktiga de 
ansåg dem vara på en sexgradig skala. 
 

4.2.4 Bortfall 
Ett visst bortfall förekom vid enkätundersökningen. Eftersom detta kan ha påverkat 
undersökningens reliabilitet presenteras och diskuteras bortfallet under den rubriken. Även 
anledningarna till bortfallet presenteras där. 
 

5 Resultat 
 
Nedan följer en presentation av resultatet av intervjuerna och enkätundersökningen. För 
tydlighetens skull har intervjuerna och enkäterna redovisats separat och tilldelats egna 
underrubriker. 
 

5.1 Intervjuer med pedagoger 
 
Resultatet av intervjuerna har indelats i fem huvudområden, efter huvudteman i intervjuerna, 
för att underlätta insikt i resultatet. 
 

5.1.1 Pedagogernas definitioner av kultur 
Pedagogerna tycks dela en bred definition av begreppet kultur som innehåller attityder, 
samhällsförhållanden, levnadssätt och artistiska uttryck. Agnes ville skilja på samhälls-
förhållanden och kultur, men tycktes ha svårt att hålla isär de båda eftersom de till stor grad är 
sammanvävda, vilket hon återkom till vid ett flertal tillfällen. De andra pedagogerna gjorde 
heller ingen sådan avgränsning vilket underlättade deras definition av kultur. 
 
Ingen av pedagogerna angav att vissa saker skulle räknas bort från kulturbegreppet utan de 
var villiga att låta eleverna definiera begreppet själva. Bea var ovillig att definiera vad 
begreppet kultur innehåller: ”Jag känner inte att det är min uppgift som lärare att definiera 
kultur för dem utan det är min uppgift att försöka handleda dem i hur de kan se begreppet 
kultur.” Hon ansåg att eftersom Skolverket inte angett någon definition av begreppet så kunde 
de inte begära att eleverna skulle få en enhetlig undervisning i kultur. Hon tryckte även på att 
hon på grund av detta inte kunde påtvinga eleverna någon definition av kultur utan att det var 
elevernas definition som fick gälla. Hennes egen definition av kultur var i likhet med de 
andras bred och innefattade ”allt från högtider och mat, vad man gör på sin fritid, hur det 
politiska systemet fungerar, hur relationen mellan män och kvinnor ser ut, allting som bakas 
ihop till nånting som man kanske kan kalla kultur”. Cecilia lade lite mer vikt än övriga vid 
konst och musik, kanske på grund av att eleverna hon undervisar till stor del har estetisk 
inriktning på sin utbildning. Även Doris nämnde konst, hon angav också litteratur som en del 
av kulturen innan hon fortsatte till den breda definitionen som nämndes i början. 
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5.1.2 Vad undervisning i kultur ska innehålla 
De flesta av pedagogerna som intervjuats talade mycket om traditioner och vikten av att 
eleverna förstår olika traditioner. Detta kan ses som mer realiabetonat, fakta, men efter 
djupare frågor visade det sig att de även försökte förmedla djupare liggande åsikter och 
attityder. Bea ansåg att det enbart var elevernas definition av kultur som låg till grund för 
undervisningens innehåll medan de andra pedagogerna var mer styrande när det gällde 
innehållet. De flesta gav dock uttryck för att det är viktigt att låta eleverna välja efter 
intresseområde och sedan försöka styra in det så att området behandlar kulturen i landet. 
 
Flera av pedagogerna tyckte att ett problem i undervisningen om kultur är att det finns så 
många olika kulturer som talar engelska och att det ofta finns flera (sub)kulturer i ett land. 
Detta medför enligt dem att det är svårt att täcka in ett lands kultur i undervisningen och det är 
ännu svårare att ge en heltäckande undervisning om engelsktalande länders kulturer. Cecilia 
uttrycker till exempel att det är svårt att välja vad som ska tas upp och inte och att det är svårt 
att få tillräckliga kunskaper om kulturen som ska beskrivas: ”jag känner själv att jag skulle 
behöva resa till alla de här länderna och se med egna ögon allt man undervisar om”. 
 
Pedagogerna tryckte dock på att undervisningen i kultur medvetandegör eleverna om att det 
finns olika kulturer och att inte alla tänker på samma sätt. Agnes och Bea påtalade också 
Skolverkets krav att eleverna ska kunna beskriva sin egen kultur och tyckte att detta är en 
viktig del av undervisningen i kultur. Detta är också enligt dem en del i att bli medveten om 
andra kulturer. För att eleverna ska förstå vad de ska beskriva av sin egen kultur måste de se 
vilka delar som kan skilja sig åt: vad som kan vara intressant för andra kulturer att veta. 
 

5.1.3 Hur pedagogerna undervisar kultur 
Agnes och Bea, som arbetar på samma skola, arbetar ofta tillsammans med sina projekt, så 
även när det gäller kultur. De beskrev små projekt som den engelska testunden där eleverna 
fick baka scones och dricka te samtidigt som Agnes informerade om olika traditioner som 
finns i England runt tedrickandet. Detta upplevde pedagogerna som mycket uppskattat. De 
hade också ett nystartat projekt där eleverna skulle läsa en bok av en författare från ett 
engelsktalande land och därifrån välja en företeelse i det landets kultur och forska vidare om 
detta. Projektet hade precis startat och de kunde därför inte avgöra om det var lyckat eller inte. 
Agnes hade fått in elevernas planer för projektet och hade där sett att eleverna verkade tänka 
på samma sätt som hon själv angående vad som var kultur. Vissa av projekten hade innehållit 
ämnen som Agnes inte upplevde som kultur, som till exempel en elev som ville skriva om 
fiske i Kanada, men efter att ha diskuterat med eleven i fråga och hört hur denne tänkte runt 
detta så kom de fram till att det visst var en del av kulturen. Ingen hade därför varit tvungen 
att ändra sitt ämne. Cecilia beskriver också ett projekt hon genomfört där eleverna fått välja 
en kultur att fördjupa sig i. Detta projekt baserade sig dock inte på skönlitteratur utan hon 
presenterade en lista på olika saker som de kunde ta upp och eleverna valde sedan själva vad 
de ville forska om. Eleverna hade enligt Cecilia uppskattat projektet och jobbat mer än 
vanligt, hennes elever hade också talat mycket om konst, litteratur och musik, vilket de andra 
lärarna inte nämnt angående sina elever. 
 
Bea beskrev ett projekt som genomförts tidigare som bestod av ett häfte med texter om USA, 
om traditioner, historia och aktuella saker så som terroristattentaten den 11 september år 2000. 
Hon sade att hon hade trott att eleverna skulle tycka att det var ganska tråkigt eftersom det 
bara bestod av texter som de fick i läxa att läsa, men det hade fallit väl ut bland eleverna. 
Anledningen till detta var enligt henne att det hade rört sig om saker som var aktuella. Agnes 
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och Bea har jobbat vidare med detta genom att bland annat se Michael Moores filmer och 
diskutera vad som tagits upp i dem. De tycker dock att det är viktigt att här påtala för eleverna 
att filmerna är otroligt vinklade. Doris berättade att hennes klass fått se en film om ett par 
ungdomar som åkte till Indien, en av ungdomarna var adopterad och ville nu söka sina rötter. 
Hon tycker att detta hade ett mycket gott utfall. 
 
Allmänt för pedagogernas arbete med kultur verkar vara att de ger eleverna fria uppgifter där 
de själva får välja vilket land de vill veta mer om och själva får bestämma vad de vill lägga 
betoning på i det landets kultur. Doris angav att det viktiga var att hon satte upp de yttre 
ramarna, som hur det skulle redovisas och hur lång tid eleverna hade på sig att arbeta, och 
sedan låta eleverna arbeta fritt inom dessa ramar. Hon angav att ett problem med att jobba på 
det här sättet var att eleverna ofta valde att arbeta med något de redan visste mycket om och 
därför inte lärde sig så mycket. Men eftersom de också tog del av de andras arbeten fick de 
nya kunskaper därifrån. Bea angav också att ett problem med att arbeta så fritt är att många 
elever vill ha tydliga ramar, helst en lista där de kan pricka av: ”det har jag gjort, nu ska jag 
göra det här”. För dessa elever är det svårt att själva bestämma vilket projekt som ska göras 
och vad det ska innehålla. 
 

5.1.4 Kulturens vikt vid undervisning i engelska 
Pedagogerna som intervjuats är överens om att kultur är en viktig del av undervisningen i 
engelska. De anledningar som tas upp för varför det är viktigt är: för att förstå att andra 
människor kan tänka på ett annat sätt, för att kunna se sin egen kultur och för att förstå 
språket. Agnes pekade på att det är viktigt att veta hur man ska bete sig i ett samhälle och att 
bli medveten om att det kan finnas andra outtalade regler där. Hon tog som exempel upp att 
man på krogen i England betalar varsin runda istället för att betala sin egen dricka. Hon sade 
att många svenskar inte är medvetna om detta och därför upplevs som snåla och otrevliga. 
 

Man ska bjuda varandra på puben, man köper inte sin egen dricka. Man bjuder 
varandra. Och då är det många svenskar som tackar och tar emot men bjuder inte 
igen. Och det är aldrig någon engelsman som säger det, att det är fel. Men jag vet 
vad de säger bakom ryggen och det är ju inte så roligt om man inte vet om det. 

 
När det gäller kulturens vikt för att förstå språket nämnde bland annat Cecilia dialekter. Dessa 
finns ju i engelsktalande länder på samma sätt som i svenskan, och ibland kan det vara svårt 
att förstå en dialekt även om man kan språket. Hon påtalar också att dessa dialekter oftast är 
knutna till en speciell kultur inom ett land. Hon tar upp ’black English’ som talas i gettona i 
USA som ett exempel. Denna engelska är svår att förstå även för en van talare av engelska 
och det är också viktigt att förstå den kulturella bakgrunden till dialekten. Bea går vidare 
genom att säga att mimik och kroppsspråk också kan vara en del av de språkkulturella 
skillnaderna mellan olika kulturer, och att det kan vara viktigt att känna till skillnader på dessa 
områden för att förstå vad talaren egentligen säger, eftersom dessa signaler kan säga något 
annat än vad som uttrycks rent språkligt. 
 
Att förstå sin egen kultur togs upp av Agnes och Bea som pekar på att det i Skolverkets 
skrifter står att eleverna ska kunna beskriva sin egen kultur för utomstående: ”Jag tror att det 
är viktigt att väcka en slags medvetenhet om att saker och ting är annorlunda och att förstå sin 
egen kultur och det står det också i Skolverkets kriterier, att man ska kunna berätta om den 
egna kulturen för människor som inte har den bakgrunden,” sade Agnes. Bea ser kulturbiten 
som en del av undervisningen bara, att jämställas med de andra bitarna som ska behandlas, de 



 16

andra uttalar sig inte om kulturens betydelse i jämförelse med andra delar. Agnes säger vid ett 
tillfälle att: ”jag tycker att det är mer intressant att ha en text som handlar om landet än en om 
en stol. Då kommer det ju in kultur i mycket av det vi gör utan att man tänkt det. Så det finns 
ju närvarande.” 
 
Ingen av lärarna tyckte att Skolverket lägger för mycket vikt vid kultur i undervisningen i 
engelska. Agnes och Bea hänvisade till att det inte står någonstans hur viktigt det är enligt 
Skolverket och att man därigenom kan välja själv hur mycket vikt man ska lägga vid den. 
Cecilia tycker att Skolverket lägger lagom mycket betoning på kultur och Doris sade att hon 
inte tänkt så mycket på hur viktig kultur är enligt Skolverket. Men hon tycker att kultur 
genomsyrar undervisningen i engelska eftersom texterna som används ofta speglar kulturen på 
något sätt. 
 

5.1.5 Synpunkter på att undervisa kultur genom litteratur 
Agnes och Bea arbetar redan med att undervisa kultur genom skönlitteratur i och med 
projektet som nämnts tidigare. De var väldigt positiva till att använda skönlitteratur i 
undervisningen i allmänhet och sade sig först inte se några nackdelar alls med det. Även 
Cecilia såg positivt på att använda skönlitteratur förutom nackdelen att det är en kostnad för 
skolorna att köpa in den, detta påtalar också Bea efter ett tag. Doris är mer skeptisk och 
påtalar att det ofta är väldigt svårt att motivera eleverna till att läsa skönlitteratur: 
”Skönlitteratur kan bli som en mur, de vill inte ens börja.” De fördelar som lyftes fram var att 
det är ett fritt arbetssätt där eleverna inte tvingas på något utan pedagogen kan låta dem välja 
själva och det finns ändå kultur i det mesta. De tror att även om eleverna missar saker av 
kulturell betydelse i böckerna så kommer de att lägga märke till några saker och det räcker för 
att eleverna ska få ett utbyte av undervisningen. Ett problem som Agnes lyfte fram är att det 
är omöjligt för pedagogen att läsa alla böcker om denne låter eleverna välja fritt. Då går det 
inte heller att veta om eleverna missar något i böckerna. Hon anser dock att så länge eleverna 
hittar något som intresserar dem spelar det inte någon större roll om de missar annat. 
 
Pedagogerna var mycket skeptiska till att själva välja en bok som eleverna skulle läsa utan 
ville låta eleverna göra detta val själva. De kunde däremot tänka sig att det skulle vara en bra 
lösning att välja ut ett fåtal böcker som eleverna kan välja bland för att möjliggöra ett 
genomförande av samtal om böckerna eller diskussioner i grupp. Vid ett sådant urval tycker 
Agnes att det är viktigt att välja böcker som är aktuella, populärkultur som inte ligger så långt 
från elevernas egen värld, hon nämner författaren Nick Hornby eller Bridget Jones dagbok 
som möjliga alternativ. Även Bea tycker att det är viktigt med aktuella böcker och hon 
nämner Pojken som kallades det som en möjlig titel. Cecilia tycker att det är viktigt att våga 
använda böcker som inte är så kända. Detta för att vidga vyerna utanför England och USA. 
Doris påtalar att det är viktigt att visa att det är okej med mindre krävande böcker också och 
nämner att hon senast tog upp Harry Potter som ett exempel på en bok eleverna kunde läsa. 
 

5.2 Elevenkäter 
 
Redovisningen av enkäternas resultat har delats in i tre delar efter huvudtankar i riktningen på 
frågorna på enkäten (bilaga 1). Elevernas svar redovisas oftast inte klassvis utan som en 
grupp. Om anledning finns redovisas resultaten klassvis. Medelvärden för betygen de olika 
alternativen fått av eleverna används främst för att göra jämförelser, i vissa fall förekommer 
relevanta saker som måste beskrivas på andra sätt för att framgå tydligt. Stapeldiagram 
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används för att åskådliggöra hur viktiga de olika delarna, enligt eleverna, är i förhållande till 
varandra. 
 

5.2.1 Om undervisning i kultur 
Elevernas svar på enkäten visar att de tycker att det viktigaste för undervisning om kultur är 
att ta upp tankesätt som råder i landet och hur dessa skiljer sig från det egna landets, 36,8 
procent av de tillfrågade eleverna hade gett detta alternativ något av de två högsta betygen för 
hur viktigt det var. Det framgår också tydligt att eleverna tycker att alternativet ”kända 
konstverk och litterära verk som producerats i landet” var minst viktigt då alla klasser gett 
detta lägst betyg. Sett till hela gruppen är skillnaden mellan betygen de olika alternativen fått 
inte särskilt stor och inget av alternativen verkar vara betydligt viktigare än de andra, förutom 
att det alternativ som placerats sist ligger ordentligt efter. 
 

1. Hur viktiga är dessa aspekter i undervisning om olika länders 
kultur
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Figur 1. Olika aspekter av undervisning om kultur 

 
Här framgår också att det alternativ som fick näst högst medelbetyg var ”landets seder och hur 
dessa skiljer sig från det egna landets”. 
 
Eleverna tillfrågades också om hur nöjda de var med upplägget på den undervisning de fick 
om olika engelsktalande länders kultur. Medelvärdet för hur nöjda de var blev 3,51, nästan 
exakt på mitten av skalan alltså. Betygen varierade dock mycket mellan klasserna och det är 
därför relevant att titta på vad varje klass gav för betyg här. Beas klass var klart mest nöjd 
med ett medelbetyg på 4,89, därefter kom Agnes med 4,04, Cecilia 3,21 och Doris 2,59. Detta 
kan också ses i relation till nästa fråga: ”Hur viktigt anser du att kultur är i 
språkundervisningen?” Medlet hamnade där på 3,82. Cecilias klass gav kulturen klart störst 
vikt för undervisningen med betyget 4,42. 
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5.2.2 Vad eleverna vill läsa 
På frågorna om vilka komponenter av handlingen som är viktigast för att eleverna ska uppleva 
en bok som läsvärd placerade sig att den: ”ger dig något att tänka på” klart högst med ett 
medelbetyg på 4,29, detta kan relateras till att inget annat alternativ nådde över 3,45. 
Alternativet som gavs lägst vikt av eleverna var att boken: ”handlar om något som skulle 
kunna hända dig också” som fick ett medelbetyg på 2,91. 
 

4. Hur viktiga är dessa komponenter för hur läsvärd du upplever 
att en bok är?   b. Handlingen
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Figur 2. Olika aspekter på handlingen. 

 
Här framgår också att många elever tycker att det är viktigt att boken är fartfylld. Dessutom 
framgår att många tycker att det är viktigt att den utspelar sig i en verklig miljö, en stor del av 
eleverna (28,95 procent) har gett detta något av de två högsta betygen. Betyget dras ned av att 
25 procent gett alternativet det lägsta betyget 
 
Angående karaktärerna var utfallet inte lika klart, men alternativet som fick högst medelbetyg 
av eleverna var ”att de är verkliga/trovärdiga” som fick 3,38. ”. När det gäller karaktärerna 
placerar sig alternativen ”att de har problem du kan relatera till” och ”att de får dig att tänka 
på hur du är som person, eller hur du skulle vilja vara” på delad andraplats. Att de är ’coola’” 
ansågs minst viktigt för bokens karaktärer, detta alternativ fick ett medelbetyg på 2,41 
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4. Hur viktiga är dessa komponenter för hur läsvärd du 
upplever att en bok är?    a. Karaktärer
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Figur 3. Olika aspekter på karaktärerna. 

 
Det är dock av vikt att påpeka att det var 7,9 procent av eleverna som gav alternativet ”att de 
är ’coola’” ett av de två högsta betygen, för ”att den handlar om något som skulle kunna 
hända dig också” var motsvarande siffra 18,42 procent. Detta visar att det inte är något 
alternativ som anses som helt oviktigt av alla. 
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5.2.3 Om skönlitteraturens användningsområden 
 

5. Hur användbar tycker du att skönlitteratur är för 
undervisningen på dessa områden?
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 Figur 4. Skönlitteraturens användbarhet för olika språkliga utvecklingsområden 

 
Eleverna anser att skönlitteratur främst har användning för att utveckla läsförståelsen. Även 
att öka ordförrådet fick högt betyg och om man jämför med deras betygsättning på de andra 
områdena så ligger alla alternativen ganska högt. Det går ändå tydligt att utläsa att eleverna 
inte ser någon tydlig koppling mellan skönlitteratur och att lära sig om andra kulturer. Agnes 
klass som påbörjat ett projekt som använder skönlitteratur för att titta på kulturen ger dock 
detta alternativ ett högre betyg än de andra klasserna, 3,65. 
 

6 Diskussion och analys 
 
Här analyseras och diskuteras resultatet av undersökningen. Undersökningens styrkor och 
svagheter lyfts fram för att avgöra hur trovärdig den är. Avslutningsvis behandlas 
pedagogiska tillämpningar för uppsatsen och förslag på fortsatt forskning inom området. 
 

6.1 Validitet och reliabilitet 
 
Svenning (2003) skriver att begreppet validitet avser om undersökningen mätt det som skulle 
mätas. Undersökningen som genomförts och resultatet som erhållits har stämt väl överens 
med uppsatsens syfte och jag anser därför att validiteten överlag är god. Svenning (2003) 
säger vidare att det finns två typer av validitet, inre och yttre validitet. Inre validitet avgörs 
genom att undersöka om teori och empiri stämmer överens och genom att se om rätt personer 
tillfrågats för att få svar på studiens frågor. I denna undersökning stämmer teori och empiri 
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väl överens även om den inte samstämmer på alla punkter, detta kan ses som en bekräftelse 
för att undersökningens inre validitet är god. De som tillfrågats har kunnat svara på frågorna 
på ett tillfredställande sätt och de är del i grupperna som skulle undersökas, ännu ett tecken på 
god inre validitet. 
 
Den yttre validiteten rör enligt Svenning (2003) huruvida arbetet är generaliserbart. Eftersom 
denna studie är kvalitativ är generaliserbarhet inte riktigt målet med studien, detta nämner 
också Svenning. Det är dock möjligt att mot den gedigna bakgrunden visa att studiens 
resultat, eftersom det stämmer väl med teorin, antagligen är generaliserbart. En stor spridning 
på eleverna som svarat på enkäten gör att dessa resultat nog är mer generaliserbara och 
därmed har högre yttre validitet än intervjuerna. 
 
Reliabilitet beskriver Svenning (2003) som tillförlitlighet. Saker som kan minska en studies 
reliabilitet är till exempel stort bortfall vilket kan göra att resultatet blir missvisande, otydliga 
definitioner, vilket gör att personer som studeras inte förstår frågorna, otydliga storleks-
angivelser så som stor, där subjektet själv måste bedöma vad det innebär. För att säkra 
reliabiliteten i undersökningen har så tydliga formuleringar som möjligt eftersträvats. På 
grund av att pedagogerna själva har delat ut enkäterna till eleverna har de inte haft möjlighet 
att fråga mig om de inte förstått något. Tre elever i en av klasserna har skrivit att de tyckte att 
enkäten var svår, att frågorna var svåra att svara på, detta kan ha minskat reliabiliteten i deras 
svar. En enkät i en annan klass fick kasseras för att det av elevens kommentar framgick att 
denne trodde att alternativen skulle rangordnas. Sammanlagt fick tre inlämnade enkäter 
kasseras på grund av felaktigheter vid ifyllandet. Detta kan ha haft en negativ effekt på 
undersökningens reliabilitet. 
 
Sammanlagt var 25 av 101 elever frånvarande vid enkätens genomförande. Anledningen till 
denna höga siffra är att en av klasserna är indelad i två delar, där ena delen alltid är på 
lektionerna och den andra alltid arbetar hemma. Denna klass står för 12 av de frånvarande. 
Det är svårt att avgöra hur dessa tolv påverkar resultatet eftersom det är de som var 
närvarande som tar del av lärarens undervisning om kultur. De andra klassernas frånvarande 
kan ses som normalt bortfall på grund av sjukdom med mera. De som arbetar hemma har 
också åsikter om kultur och böcker så jag tror att den andelen elever som inte närvarade i 
denna klass och frånvaron i de övriga klasserna definitivt påverkat resultatet, och därigenom 
studiens reliabilitet, på ett negativt sätt. 
 

6.2 Resultatdiskussion och analys 
 
De intervjuade pedagogernas syn på kultur och vad som ska ingå i undervisning om kultur är 
väldigt bred och vissa av dem tycker till och med att det är helt upp till eleverna att definiera 
innehållet. Det förefaller dock finnas en skiftning från det abstrakta till mer faktabaserade 
kunskaper när pedagogerna ska konkretisera vad lektionerna ska innehålla. Eleverna verkar 
också ha en bred definition på vad som ska ingå i undervisningen om kultur. Alla alternativen 
i enkätundersökningen fick medelbetyg över 3,5 förutom alternativet som handlade om kända 
konstverk och litterära verk. Det är viktigt att komma ihåg att även om det alternativet fick 
klart lägst medelbetyg av eleverna så anses det inte helt oviktigt och det finns elever som gav 
det alternativet höga poäng. Detta styrker Gagnestams (2003) utlåtande om att kultur är ett 
väldigt svårdefinierat begrepp eftersom det kan ha olika innebörd för olika människor, men 
genom att bredda begreppet kan pedagogerna fånga in alla elever med sin undervisning. 
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De problem Gagnestam (2003) observerat, att det finns en tradition i språkundervisning att 
undervisa kultur som fakta, verkar till viss del finnas kvar men de intervjuade pedagogerna 
visar samtidigt en vilja att ta sin undervisning förbi faktanivån. Vidare stöder undersökningen 
Gagnestams tanke att elever och pedagoger till stor del delar synen på vad som ska tas upp i 
undervisningen om kultur och om att de problem som uppstår ofta kan komma ur 
pedagogernas ambivalens till vad de undervisar snarare än att det råder en klyfta mellan deras 
och elevernas synsätt. 
 
Två av de intervjuade pedagogerna tog också upp att det var viktigt att kunna beskriva sin 
egen kultur eftersom detta står i Skolverkets föreskrifter. Enligt Gagnestam (2003) är detta 
viktigt, för att skapa en interkulturell förståelse måste eleverna först få en förståelse för sin 
egen kultur. Anledningen till detta är att den egna personen enligt henne måste vara grunden 
för förståelsen för andra kulturer. Eftersom det står i kursplanen för engelska A är det möjligt 
att även de andra pedagogerna tänker på detta trots att de inte nämnde det i intervjun. 
 
Alla intervjuade pedagoger anser att de ger eleverna mycket fria arbetsuppgifter vid 
undervisning av kultur. De låter eleverna välja länder och intresseområden själva och styr 
bara genom att ange hur länge eleverna får jobba med projektet och vissa yttre ramar. Detta 
fria arbetssätt möjliggör för eleverna att utgå från sig själva vid undervisningen så som 
Gagnestam (2003) föreskriver. Carter (1996) skriver dock att eleverna måste tränas till att se 
skillnaderna mellan olika kulturer. Man kan ställa sig frågan om denna träning förekommer 
om alla uppgifter är så här fria, när får eleverna då lära sig att se dessa skillnader? Det är dock 
slående att den pedagog som var mest motvillig att ens definiera begreppet kultur också fick 
högst betyg av eleverna för kulturundervisningen. Detta betyder kanske att denna pedagog 
genom att inte definiera begreppet kultur lyckats få sin undervisning att samstämma med 
elevernas förväntningar på ämnet. 
 
Eleverna ansåg att kultur är viktig vid undervisningen i språk, detta höll även pedagogerna 
med om. Ingen av pedagogerna uttryckte att det är nödvändigt att leva där språket faktiskt 
talas för att förstå det, som Malmberg (1971) säger, även om Cecilia uttryckte att hon ville 
åka till länderna hon undervisade om för att se och uppleva det hon omtalar i sin 
undervisning. Men mycket av vad de sa tyder på att de håller med Saussure (Culler 1976) om 
att språket är en social konstruktion som kräver kulturell förståelse för att förstås. Att 
pedagogerna tar upp saker som dialekter, kroppsspråk och outtalade regler som gäller i landet 
ger grund för denna ståndpunkt. 
 
Jag tror att pedagogerna med sin inställning att eleverna själva får söka och hitta kultur, och 
själva bestämma vad de ska läsa och skriva om, riskerar att infria Gagnestams (2003) farhågor 
om undervisning om kultur. Genom att inte styra eleverna och ge dem mallar för vad de ska 
söka efter, kan vissa elever få den stereotypiserande syn på kulturella skillnader som hon 
varnade för. Det kan också vara svårt att på detta sätt nå den inställning som Gagnestam 
(2003) förespråkar, att kopplingen mellan kultur och språk är extern och tillfällig. Jag tycker 
dock att det faktum att pedagogerna problematiserar att engelska talas på så många olika 
ställen och i så många olika sammanhang tyder på att de är medvetna om detta, men för att 
överföra detta till eleverna måste pedagogen nog ta en mer aktiv roll. 
 
Pedagogerna som intervjuades var genomgående mycket positiva till skönlitteraturens 
användbarhet och förtjänster både allmänt och specifikt för kulturundervisningen. Denna 
inställning reflekteras i McRaes (1996) konstaterande att sambandet mellan litteratur och 
språk antagligen står för den rikaste källan till kunskap. De problem som togs upp av 
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pedagogerna var praktiska, som att få tag på böcker, eller motivationsfrågor som hur man får 
eleverna att faktiskt sätta sig ner och läsa en bok. De såg inga nackdelar med skönlitteraturen i 
sig utan trodde att det skulle vara en väldigt bra arbetsform. Eleverna däremot verkar inte se 
några stora fördelar med att använda skönlitteratur för att lära sig om kultur. En anledning till 
detta kan vara att de inte arbetat på detta sätt och därför inte riktigt kunde tänka sig hur ett 
sådant arbete skulle se ut. Detta stöds av att den klass som påbörjat ett projekt som använder 
skönlitteratur för att få insikt i en kultur var mer positiva till att använda skönlitteratur på detta 
sätt. 
 
Elevernas svar på vad som är viktigt för att de ska tycka att en bok är läsvärd stämmer väl 
överens med Appleyards (1991) nivåindelning. Ett exempel på detta är att de lägger klart mest 
vikt vid att böckerna ska ge dem något att tänka på, förutom detta ger de något högre 
medelbetyg till alternativen som handlar om karaktärerna än handlingen. Detta tyder på att 
han har rätt i att eleverna är mer fokuserade på karaktärerna i denna ålder. Vissa elever ger 
höga betyg på alternativen att det är viktigt att karaktärerna är ’coola’ och att handlingen är 
fartfylld, detta är kriterier som är viktigast på föregående nivå i Appleyards indelning. Detta 
kan tyda på att dessa elever inte nått den högre nivån än, men det kan också vara rester som 
finns kvar från tidigare nivå, eftersom Appleyard påpekade att dessa förändringar inte medför 
att det inte går att gå tillbaka. Det är viktigt att vara medveten om att många elever inte läser 
så mycket. Det kan därför vara svårt för dem att svara på frågor av den här typen och de kan 
tänka tillbaka på hur de upplevde böcker tidigare när de läste för att svara på frågorna. Men 
det är viktigt som pedagog att vara medveten om att alla elever inte befinner sig på samma 
nivå bara för att de är i samma ålder. 
 
Appleyard (1991) nämner detta när han säger att pedagogen måste ta hänsyn till det 
observerade framför det förväntade. Det är därför viktigt om pedagogen väljer böcker att det 
finns alternativ som passar alla, detta påtalade också Doris i intervjun. De intervjuade lärarna 
var också inne på att de skulle välja böcker som var aktuella, detta medför att det finns många 
kopplingar till elevernas liv och att de kan använda dem för att extrahera kunskap om livet. 
Jag tror att detta är viktigt för att motivera eleverna att läsa. Genom att välja böcker som är 
aktuella och handlar om personer eleverna på något sätt kan relatera till skapas förutsättningar 
för läsning. 
 
De tillfrågade pedagogerna verkar alla, utifrån Appleyards (1991) två inställningar angående 
litteratur i undervisningen, ha inställningen att undervisningen ska relateras till läsarens 
upplevelse. Ingen nämner något om att använda skönlitteratur för att göra strukturella 
analyser. När det gäller att undervisa kultur känns denna inställning mer relevant eftersom det 
kan tyckas svårt att se kulturella mönster i textens struktur. Eleverna verkar däremot se 
undervisning med skönlitteratur som en möjlighet att träna språkliga egenskaper. Detta kan 
komma sig av att Appleyard (1991) anser att elever i denna ålder kan förstå att en text har en 
mening, men att de behöver hjälp med att se den. Jag tror därför att det är en bra lösning att, 
som flera av pedagogerna nämnde, använda sig av ett urval av böcker vid undervisningen så 
att flera elever läser samma bok. Detta dels för att möjliggöra att eleverna kan diskutera 
böckerna sinsemellan inom och utom undervisningen och dels för att det ska vara möjligt för 
pedagogen att läsa alla de böcker som används. 
 
Vid undervisning i kultur tror jag på det McRae (1996) säger att faktafrågor kan användas för 
att se om eleverna förstått texten, men undervisning om kultur får som Malmberg (1971) 
påpekar inte bli ett rabblande av fakta. Det är därför viktigt att pedagogen hjälper eleverna att 
gå djupare till det McRae (1996) kallar frågor av högre grad där eleverna får använda sig av 
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egna erfarenheter, kulturell medvetenhet och referenser till tidigare läsning. Det är denna bit 
som kan skapa medvetenhet om andra kulturers tankesätt och underliggande system. Genom 
att eleverna får relatera till sina egna erfarenheter anknyts också till deras mer karaktärsdrivna 
lässätt och detta kan underlätta för eleverna att anknyta till uppgifterna. 
 
Slutligen tror jag att Gagnestams (2003) lista över vad som behövs för att undervisning i 
kultur ska få ett lyckat utfall stämmer ganska väl, även om undersökningen inte specifikt 
syftat till att fastställa den. De flesta lärare verkar ha den inställning som beskrivs i listan, att 
”ta upp kultur som bl a tankesätt och värderingar” (Gagnestam 2003: 218). Det är svårt att 
avgöra hur pedagogerna och eleverna förhöll sig till de andra punkterna som hon angav, men 
min bakgrundsforskning stämmer väl överens med dem och de är, enlig mig, väl förenliga 
med användandet av skönlitteratur: 
 

Dessa klasser kännetecknas av att pedagogen: 
- starkt tror på kulturens roll i engelskundervisningen 
- tycker att kultur har en viktig plats där 
- anser att undervisningen bidrar en hel del till elevernas förståelse för andra 

kulturer 
- säger sig ta upp kultur som bl a tänkesätt och värderingar, vilket påstående stöds 

av elevernas svar 
- liksom sina elever tycker att muntlig kommunikation är viktigaste momentet. 

(Gagnestam 2003: 218) 
 
Både läroplanen för de frivilliga skolformerna och ämnesbeskrivningen för engelska på 
gymnasiet ger god grund för att arbeta med både kultur och litteratur genom att nämna vikten 
av att eleverna tar del av båda. Genom att använda formuleringen: ”en växande 
engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer” (Skolverket 2006) har Skolverket 
undvikit att sammanlänka språket med någon speciell kultur vilket Gangestam (2003) varnade 
för. Detta är bra eftersom det möjliggör för pedagogen att själv eller i samråd med sina elever 
välja innehållet i undervisningen och det kan därmed anpassas på individnivå. Jag anser att 
det eftersom kultur nämns på flera ställen i både läroplan och ämnesbeskrivning öppnas för en 
undervisning som lägger betydlig tyngd på kultur. Nedanstående visar enligt mig att 
Skolverket tydligt markerar kulturundervisningens vikt: 
 

Ett internationellt perspektiv i undervisningen 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. (Skolverket 2001: 5) 

 
Syftet med undersökningen var att utreda hur gymnasieelever ser på skönlitteratur, vad de har 
för krav för att den ska upplevas läsvärd, samt att se hur skönlitteratur han användas för att 
främja kulturell förståelse. Det var också att se hur pedagoger ser på möjligheterna att 
använda skönlitteratur för att främja kulturell förståelse. För att få en förståelse för dessa 
frågeställningar har elever och lärare tillfrågats om undervisningen om kultur och deras 
synsätt på skönlitteratur. Den mest komplicerade frågan var hur skönlitteratur kan användas 
för att främja kulturell förståelse och för att svara på denna var det nödvändigt att först utreda 
hur kultur kan undervisas, hur pedagogerna undervisar kultur och vad eleverna tycker ska 
ingå i kulturundervisning. Jag tycker att ämnet genom denna diskussion utretts på ett 
tillfredställande sätt. 
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6.3 Pedagogiska implikationer 
 
Den här uppsatsen har främst visat hur viktigt det är att som pedagog vara medveten om 
spridningen bland eleverna både utvecklingsmässigt och intressemässigt. Det går lätt att se att 
eleverna delar vissa intressen och kriterier för vad de vill arbeta med men samtidigt finns det 
alltid många som har särintressen eller som ligger på en annan nivå utvecklingsmässigt. Det är 
viktigt som pedagog att alltid vara medveten om denna spridning och göra uppgifter som kan 
anpassas till alla eftersom det inte går att tvinga fram utveckling hos eleverna. Samtidigt är 
det viktigt att sporra eleverna till att försöka sig på svårare och svårare uppgifter, där 
analyserandet fördjupas. Detta tror jag är viktigt i all undervisning, inte bara vid undervisning 
om kultur genom litteratur. 
 
Jag har tagit till mig Gagnestams lista över de kriterier som kan urskiljas för att uppnå en 
lyckad undervisning om kultur och kommer att försöka använda mig av ett liknande arbetssätt 
själv eftersom jag anser kulturundervisning vara en viktig del av språkämnet. Eftersom vi 
möter allt fler kulturer även på hemmaplan tycker jag att det är viktigt för eleverna att ta del 
av undervisning som syftar till att medvetandegöra dem om att det finns andra kulturer och 
andra tankesätt än de som de själva vuxit upp med. Genom att relatera undervisningen till 
eleverna och deras upplevelser kan pedagogen förhoppningsvis göra undervisningen relevant 
och intressant för alla elever. Jag har genom detta arbete stärkts i min tro att skönlitteratur är 
ett bra medel för att förmedla kultur och jag kommer när jag går ut som lärare att försöka få 
mina elever att läsa och reflektera över vad de ser i böckerna. 
 

6.4 Fortsatt forskning 
 
Jag skulle gärna se forskning som riktade sig mot Skolverket och utredde vad de egentligen 
tänker att kulturundervisningen ska innehålla eftersom detta inte framgår i de dokument jag 
tagit del av. Vidare vore det intressant med forskning som i större skala inriktade sig mot att 
ta reda på hur stor del kulturundervisning är i gymnasieskolans engelskutbildning, samt 
observationer av olika kulturprojekt och hur dessa föll ut. 
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Bilaga 1 
 
Jag skriver ett examensarbete på lärarutbildningen på temat kultur och litteratur i 
undervisningen i engelska. Denna studie ingår som en del i detta arbete, den är anonym och 
en viktig del av arbetet. 
Tack på förhand 
/Tommy Linde 
 
1. Hur viktiga är dessa aspekter i undervisning om olika länders kultur? 
1-6 (1=Inte viktigt alls, 6=Mycket viktigt) 

- landets seder och hur dessa skiljer sig från det egna landets __ 
- kända konstverk och litterära verk som producerats i landet __ 
- tankesätt som råder i landet och hur dessa skiljer sig det egna landets __ 
- generella åsikter som råder bland folket __ 
- skillnader i samhällets struktur mellan det egna och det observerade landet __ 

 
2. Hur nöjd är du med upplägget på undervisningen om olika engelsktalande länders kultur? 
1-6 (1=Inte alls nöjd, 6=Mycket nöjd) __ 
 
3. Hur viktigt anser du att kultur är i språkundervisningen? __ 
1-6 (1=Inte viktigt alls, 6=Mycket viktigt) 
 
4. Hur viktiga är dessa komponenter för hur läsvärd du upplever att en bok är? 
1-6 (1=Inte viktigt alls, 6=Mycket viktigt) 
 
a. Karaktärer 

- att de är verkliga/trovärdiga __ 
- att de är ’coola’ __ 
- att de har personlighetsdrag gemensamt med dig __ 
- att de har problem som du kan relatera till __ 
- att de får dig att tänka på hur du är som person, eller hur du skulle vilja vara __ 

 
b. Handling 

- att den är trovärdig __ 
- att den är fartfylld __ 
- att den utspelar sig i en verklig miljö __ 
- att den ger dig något att tänka på __ 
- att det handlar om något som skulle kunna hända dig också __ 

 
5. Hur användbar tycker du att skönlitteratur är för undervisningen på dessa områden? 
1-6 (1=Inte alls bra 6=Mycket bra) 

- utveckla skriftspråket __ 
- öka ordförrådet __ 
- förstå kulturen i landet __ 
- utveckla läsförståelsen __ 

 
6. Egna kommentarer till frågorna / förklaringar till svaren(skriv gärna på baksidan om det 
finns för lite utrymme att kommentera svaren här): 
 


