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Syftet med denna studie är att, genom en textanalys, undersöka hur en lärobok i 

spanska kulturellt representerar den spansktalande världen och om den 

innehållsmässigt lever upp till kursplanens krav när det gäller de kulturella 

aspekterna. Det visar sig att Spanien och Latinamerika behandlas 

monokulturellt och att den innehållsmässiga balansen vad gäller kultur mellan 

Spanien och Latinamerika är svag i läroboken och att den inte ger utrymme för 

diskussion och reflektion, vilket gör att ett stort ansvar läggs på läraren för att 

leva upp till kursplanens krav.   

_______________________________________________ 

Nyckelord: Interkulturellt perspektiv, kultur, moderna språk, läroböcker, 
styrdokument, spanska 
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1 Inledning 

Vår globaliserade värld blir mindre och mindre, vilket ställer en del krav på 

både dagens och morgondagens skola. Skolverket menar att skolor ska ha ett 

internationellt perspektiv. Anledningen till det är enligt styrdokumenten att 

eleverna ska förberedas för en framtid över kultur- och nationsgränser, men 

även för att det egna landet idag är pluralistiskt. Syftet med ämnet moderna 

språk är enligt läroplanen Gy 2011 (Skolverket 2011a) bl.a. att eleverna ska få ta 

del av och utveckla kunskaper om olika kulturella fenomen, samhällsfrågor och 

livsvillkor i miljöer där målspråket talas. Eleverna ska även utveckla 

omvärldskunskaper genom undervisning i ämnet:  

Genom interkulturella erfarenheter och möten utvecklas individens sociokulturella 

kunskaper, det vill säga kunskaper om vad som är accepterade koder och värderingar i 

andra kulturer. Detta kan på sikt leda till förståelse för och tolerans för olika kulturer och 

interkulturell medvetenhet. Språkkunskaper kan på så vis bli viktiga för 

värdegrundsfrågor och bidra till minskade klyftor i samhället och till ökad delaktighet. 

(Skolverket 2011b) 

Medan elevantalet i andra moderna språk som tyska och franska minskar, ökar 

elevantalet i spanska stadigt, vilket har lett till att skolor idag har svårt att hitta 

behöriga spansklärare. Färska siffror från läsåret 2013/2014 visar att spanska 

som val av modernt språk är överlägset störst i den svenska gymnasieskolan. En 

fjärdedel av samtliga elever som studerar ett modernt språk väljer spanska i 

gymnasieskolan och totalt 21 703 elever klarade ett godkänt betyg i en av 

spanskkurserna under läsåret, till skillnad mot 11 914 i tyska, som hamnade på 

en andra plats. (Skolverket 2014) Studier av Molander Beyer (2005:166–167) 

visade att lärare anser spanska vara det nyttigaste moderna språket att läsa och 

att det finns pragmatiska skäl till att studera det, exempelvis för att kunna 

kommunicera med Sveriges spansktalande befolkning och för att den 

spansktalande världens är så pass stor. 

     Böckerna som används i spanskkurserna anklagas ofta för att vara stereotypa 

och ge en förskönad/romantiserad och orättvis bild av livet i de spansktalande 

länderna och om dess befolkning. (de la Cuesta, 2005) De anklagas även ibland 

för att ha en orättvis eller obefintlig balans mellan miljöer i Spanien och i 
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Latinamerika. I Syd- och Nordamerika finns den överväldigade majoriteten där 

90 % av alla spansktalande lever med språket som första- eller andraspråk, 

enligt siffror från 2006 i Nationalencyklopedin. (Parkvall & Fant 2015) Den 

spansktalande världen är ingen kulturell enhet, utan länderna är till stor del 

kulturellt skilda åt kontinentalt och regionalt, med egna språk och kulturella 

företeelser. Jag som katalan tycker att det är viktigt att eleverna får veta att 

Spanien, i likhet med Sverige, inte är ett enat land under en gemensam flagga. 

Spanien är ett land med autonoma regioner vars grupper bland andra är 

galicier, katalaner, basker, med egna officiella språk utöver spanska och med en 

stor utomeuropeisk befolkning som alla präglar och formar det spanska språket 

och samhället. Tillsammans utgör de en stor del av landets befolkning och 

detsamma gäller även Latinamerika med dess etniska minoritetsgrupper och 

urinvånare.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en lärobok i spanska, Fiesta 1 

(Persson, Lindfors & Ärleman 2011), kulturellt representerar den spansktalande 

världen och om den innehållsmässigt lever upp till kursplanen när det gäller de 

kulturella aspekterna.  

     Forskningsfrågan som detta arbete vilar på är följande: Vad förmedlas i 

förhållande till Gy 2011 och kursplanen för moderna språk i läroboken för 

spanskundervisning vad gäller de kulturella aspekterna?  

1.2 Uppsatsens disposition 

I det andra kapitlet behandlas kultur och tidigare forskning om dess roll i 

språkundervisningen och läroböcker. Där kopplas även kulturbegreppet och 

forskningen till styrdokumentens kulturella innehåll. I nästa del, kapitel 3, 

behandlas uppsatsens metod. Följande kapitel, nummer 4, presenterar 

resultatet av studien i form av en tabell följt av en analys. Sedan, i kapitel 5, 

diskuteras resultatet och dess relation till samhället, skolan, forskningen, 

styrdokumenten och läroböckernas roll. Uppsatsen avslutas med kapitel 6, som 

ger en sammanfattning och förslag på vidare forskning. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Det interkulturella perspektivet, vilket är ett centralt begrepp i detta arbete, har 

genom den ökade internationaliseringen i skolan blivit ett av 

språkundervisningens mål (Tornberg 2005:54). Perspektivet handlar om att 

försöka att närma sig en annan kultur utan att anlägga moraliska synpunkter. 

Gagnestam (2003:225) skiljer på interkulturell förståelse och interkulturell 

kompetens, där förståelsen är en strävan efter empatiska möten, ett 

processperspektiv, medan kompetensen enligt Gagnestam (2003) låter som en 

färdig produkt, vilken man kan uppnå utan att egentligen förstå andra personer.   

     Kramsch (1993:205) menar att ett interkulturellt perspektiv i 

språkundervisningen inte endast handlar om att förmedla information, utan bör 

innehålla en reflektion över målspråkskulturen, vilken är grundläggande i 

inlärningsprocessen. Att jämföra och kontrastera sin egen kultur mot en annan 

kultur, det vill säga reflektion över likheter och olikheter, är en förutsättning för 

detta och genom att presentera bl.a. kulturella fakta kan man nå målet som är 

att förstå det okända. Det är med andra ord ett sätt att närma sig, eller ett möte, 

vilket leder till förståelse över kulturgränserna, enligt Tornberg (2005). 

Tornberg (2005:70) påpekar även att själva jämförandet av kulturer kan anta 

att det finns nationella enhetskulturer, vilket kan vara problematiskt. Dessa 

kulturella kunskaper om bl.a. traditioner i målspråkslandet ska man alltså 

kunna använda sig av i mötet med personer med andra kulturella bakgrunder, 

vilket kräver en nyfiken attityd till det interkulturella förhållningssättet på 

skolan. Denna metakognitiva förmåga kräver, enligt en artikel av Paige et al. 

(2004:179), att elever får undersöka och reflektera om sin egen kultur och 

relationen mellan kultur och språk, som författarna menar är hjärtat av 

kulturpedagogik. Bodin & Fant (1995:8) är inne på samma spår men använder 

sig av begreppet tvärkultur istället för interkultur. Författarna menar att den 

tvärkulturella kompetensen visar sig när man exempelvis vet vad som ska sägas 

och vad som ska förbli osagt, alltså kontextbundna oskrivna regler. Den 

tvärkulturella kompetensen ska berika mötet med andra och behöver inte vara 

ett hot mot ens egen identitet.  
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2.2 Kulturbegreppet 

Sedan slutet av 1800-talet har många skilda definitioner formulerats, men bland 

tongivande kulturteoretiker har utvecklingen gått från att ge termen ett mycket 

omfattande innehåll till att ge den en mera begränsad innebörd. Från att ha varit lika med 

alla kunskaper och färdigheter – samt dessas produkter – vilka utmärker människan som 

samhällsvarelse, har kultur blivit de gemensamma referensramar och förväntningar vilka 

gör att en grupp människor förstår varandra och sin omvärld. (Gerholm 2015) 

Kultur, enligt flera forskare ett komplicerat och laddat begrepp, förknippas ofta 

med nationalitet och det är något som förenar ett lands folk och som gör att de 

känner tillhörighet och gemenskap, enligt Ulrika Tornberg (2005). Eva 

Gagnestam (2003) delar Tornbergs syn på kulturbegreppet men utvecklar det 

ytterligare och ser kultur som en social konstruktion som skapar mening och 

som ständigt utvecklas. Hon menar att kultur både förenar och skiljer personer 

åt: ”Om inte kulturen förenade oss, skulle vi vara främlingar för varandra och 

om inte kulturerna skilde oss åt, skulle vi vara fullständigt eniga om allt och 

förstå varandra till fullo.”. (Gagnestam 2003:17)1  

     Thavenius (1999:15–16) tar upp olika definitioner av kulturbegreppet, 

däribland begreppen finkultur och högkultur, som är av estetisk karaktär, men 

skiljer dessa två begrepp från det antropologiska kulturbegreppet, som handlar 

om människans vara och levnadssätt.  

2.3 Kultur i språkundervisningen 

Enligt Thavenius (1999a:177–178) behandlar alltid undervisningen 

kulturbegreppet indirekt, oavsett ämne, eftersom lärare undervisar om 

omvärlden, vilken alla är en del av. Detta leder till att undervisning i sin tur 

skapar nya kulturer genom sociala och kulturella sammanhang, eftersom skolan 

är en del av dessa. Tornberg ifrågasätter kulturbegreppet i klassrummet och att 

kulturer ska jämföras med varandra, som det står i kursplanerna, vilka kräver 

att eleverna ska kunna göra ”enkla jämförelser med egna erfarenheter och 

kunskaper” för att uppnå betyg E i kursen. (Skolverket 2011a) Tornberg 

(2005:70–71) skriver: ”Utifrån vilka kriterier skall kulturer jämföras; utifrån 

                                                   

1 Gagnestams kursiveringar. 
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antagandet om nationella enhetskulturer eller utifrån den mångfald som idag 

präglar alla västerländska samhällen?” Även i Tornberg (2000:66) ifrågasätts 

jämförandet av kulturer, som enligt henne i grunden bygger på antaganden om 

att människor lever i nationella enhetskulturer. Istället kan man ställa frågor ur 

ett pluralistiskt perspektiv, en tredje plats, som även Kramsch (1993) är inne på, 

och ifrågasätta informationen som man kan få i böckerna: Vems ritualer? Vems 

attityder? etc. Även Thavenius (1999a:179) ställer sig frågande till på vilka 

grunder man inkluderar och exkluderar visst kunskapsinnehåll. Tornberg 

(2005:71) refererar till Kramsch (1993) som menar att läraren inte kan 

undervisa om förståelse, utan bara om skillnader. Skillnaderna startar i 

klassrummet genom en tredje plats i diskussioner om tidigare erfarenheter. 

Flerstämmigheten är då en förutsättning i språkundervisningens kulturella 

inslag.  

     Slutsatsen som Tornberg (2005:74) kommer till är att om man ska jobba med 

det interkulturella jämförandet i klassrummet är det viktigt att inte endast se 

skillnaderna kulturerna emellan, utan även skillnaderna vad gäller 

erfarenheterna. Hon ställer frågan om en majoritetskultur behövs och mot 

vilken kultur den ska jämföras, i diskussionen om interkulturalitet. För att ta 

vara på elevernas olika erfarenheter skriver Tornberg (2005) att eleverna 

exempelvis kan få beskriva intrycken av kulturen eller landet utifrån en påhittad 

persons perspektiv. Eleverna får då, utan att det blir för personligt och för att 

undvika konflikter i diskussion om kultur, använda sina egna tankar och sina 

egna erfarenheter. Dessvärre får reflekterande och interkulturella inslag i 

undervisningen inte en given position, utan sätts åt sidan för att ge plats åt 

kommunikativa inslag, menar Kramsch (1993:357) i en studie.  

     Språket är ändå nyckeln till att närma sig andra kulturer, även om professorn 

i tyska Frank-Michael Kirsch (2004:141) påpekar att det kan låta banalt. Goda 

språkkunskaper i målspråket är fundamentala i det kulturella mötet eftersom 

språk är kommunikation och därmed bidrar till en interkulturell förståelse.  

     Gagnestam (2003:215) skriver om kulturell förståelse i sin 

doktorsavhandling och slår fast att kulturell förståelse inte är en garanti vid 

språkstudier i ett främmande språk (moderna språk), som många yrkesutövare 

tidigare har trott. Med andra ord kan elever utveckla en förståelse vad gäller 
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språket men inte en förståelse vad gäller kulturen, men även tvärtom. Däremot 

poängterar Gagnestam (2003) att orden, eller lexikonet, som utvecklas i 

språkundervisningen, endast blir betydelsefulla i en kulturell kontext där de kan 

användas i praktiken, vilket betyder att språk och kultur går hand i hand med 

varandra. Denna uppfattning uttrycker även Kramsch (1993). 

     Både Tornbergs (2000) och Gagnestams (2003) avhandlingar undersöker 

kulturbegreppets olika tolkningar i förhållande till språksammanhang i skolan 

och båda kommer fram till att kultur i dagens skola ses som något färdigt som 

ska läras ut, likt en produkt. Detta strider mot modern forskning som menar att 

kultur är en process vilken praktiskt omsätts i sociala sammanhang, enligt 

Anna-Kari Sundberg. (2005:200)  

     Bland lärarkåren verkar det enligt Gagnestams (2003) empiriska studie, med 

fokus på engelska i skolan, finnas en viss osäkerhet om kulturens roll i 

undervisningen (s. 216), trots att läroplanen för gymnasieskolan under rubriken 

Skolans uppdrag förespråkar att eleverna ska ”utveckla förståelse för den 

kulturella mångfalden inom landet”, som i sin tur ska leda till en kulturell 

förståelse över landets gränser. (Skolverket 2011a:7) Däremot visar 

enkätundersökningen att gymnasielärarna generellt sett har en mer positiv syn 

på kulturens ställning i klassrummet än gymnasieeleverna. Båda parter 

efterlyser även andra sätt att arbeta med kultur i engelskundervisningen. 

(Gagnestam 2003:217)  

2.4 Kultur i läroböcker 

Ett problem är, enligt Isabel de la Cuesta (2005), som har forskat i det kulturella 

innehållet i fyra läroböcker avsedda för spanska, hur en lärare ska välja ut och 

bestämma vilka kulturella aspekter som är relevanta och inte relevanta, det vill 

säga själva avgränsandet. Det finns över 20 länder med spanska som officiellt 

språk, vilket komplicerar valet av läroböcker och klassrumsundervisningen för 

läraren. Följande frågor bör läraren ställa till sig själv innan man kopplar in 

kultur i undervisningen i moderna språk: 

Ger de en överblick som möjliggör för eleverna att kunna förstå de speciella kulturella 

dragen i de olika länderna och dessutom kunna koppla dem till egna erfarenheter? Bidrar 

textböckerna till en bättre interkulturell förståelse, eller ger de en fragmentarisk, ensidig 



11 

 

och subjektiv bild av verkligheten i målspråksländerna som kanske också bidrar till att 

vidmakthålla fördomar? (de la Cuesta 2005:59) 

de la Cuestas (2005:63–64) studie visade att tre av de fyra läroböckerna i 

spanska, avsedda för nybörjare på gymnasial nivå, hade en innehållsmässigt 

kulturell balans mellan fakta om Spanien och Latinamerika, medan en lärobok 

helt exkluderade den latinamerikanska världen. Alla fyra böckerna behandlade 

på något sätt Spaniens kulturella mångfald i form av presentationer av vissa 

autonoma regioner i landet, men ändå ställer sig de la Cuesta frågan om detta är 

tillräckligt för att få eleverna att förstå Spaniens kulturella pluralism och på 

vilka kriterier innehållet valdes ut av läroboksförfattarna. Hon kritiserar 

läromedelsproducenterna och anser att det inte verkar finnas någon 

genomtänkt strategi vid val av innehåll. Samtidigt efterlyser hon en förändring i 

form av att stegvis ta upp kulturellt innehåll, precis som att läroböckerna och 

kurserna stegvis ökar i språknivå.         

      Läroböckernas kulturella innehåll i språkundervisningen har, sett ur ett 

historiskt perspektiv, förändrats. På 1940-talet innehöll läroböcker en kultursyn 

som Paige et al. (2003:208–209) beskriver som homogen och statisk, med 

faktainslag som kunde memoreras och som speglade författarnas hemkulturer. 

Även Tornberg (2000:67) menar att läromedelsförfattare, även idag, är ”ett eko 

av sin egen kultur, d.v.s. av det samhälle, den klass, den grupp och det 

utbildningssystem de själva vuxit upp i.” Under nästföljande decennier kom mer 

autentiska och verklighetsbaserade texter att inkluderas i läroböckerna. Trots 

en förändring med tiden menar ändå artikelförfattarna att kultur i läroböckerna 

är ett komplicerat område. Den mest frekventa bristen är enligt Paige et al. 

(2003) läroböckernas förmåga att generalisera landet eller länderna där 

målspråket talas och ge en orättvis bild av livet och befolkningen där.  

     Exempel på föregående påstående visar Paige et al. (2003:210) som hänvisar 

till Moores undersökningar från 1991 av sex läroböcker avsedda för 

spanskundervisning för nybörjare på högskolor, vilka visade att 

beteendemässiga normer av målkulturerna fanns, men att de varken 

problematiserades eller förklarades. Denna generalisering av den spansktalande 

världen stämmer enligt studien inte överens med hur ett så pass komplext 

kulturellt område ser ut. Det behandlades monokulturellt utan förankring i 



12 

 

kontexter som genus, klass, trosuppfattning och ålder, vilket Moore (2003) 

menar leder till förhastade slutsatser i jämförandet med sin egen kultur. 

     Mujo Halilovic (2010:48–49), filosofie magister i IMER2, hänvisar till 

Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? från 2006. I rapporten 

studerades skolböckers kopplingar till skolans värdegrund som läroplanerna för 

gymnasie- och grundskolan förmedlar. Resultatet visade att det i läroböcker 

fanns stereotypa och onyanserade framställningar sett ur ett etniskt perspektiv, 

samt en frånvaro av analys av samhällets mångkultur. Kulturmöten existerade i 

böckerna, men kultur problematiserades däremot inte. Enligt Halilovic 

(2010:52–53) är forskningen enad i meningen att kunskaperna som förmedlas i 

dagens skola, där läroböckerna är inkluderade, inte lever upp till det 

mångkulturella samhällets – även skolans – komplexitet, där identitet och 

inkludering är centrala. Läroböckerna, även i andra ämnen än språk, tenderar 

alltså att behandlas snarare ur en monokulturell skolas perspektiv. Den här 

synen kan enligt Lahdenperä (2010:22) leda till diskriminering av flerspråkiga 

elever och kan även leda till att motivationen för dessa elevers språkinlärning 

minskar.  

     Kirsch (2004:139) ger uttryck för idéer liknande de som Tornberg (2005) 

behandlade under den tidigare rubriken Kultur i språkundervisningen och 

skriver att när man förstår andra kulturer, antas man ha kunskaper om sin egen 

kultur, nationell som regional. Kirsch (2004) menar att de interkulturella 

inslagen i läroboken blir färglösa om inte en egen kulturell identitet finns. 

Läraren bör påpeka likheterna kulturerna emellan i språkläroböckerna för 

eleverna, som Kirsch kallar för kulturkontrastivitet, men betonar samtidigt att 

eleverna själva måste få reflektera över dessa. Detta gör att 

språkundervisningen blir mer autentisk och ärlig, eftersom eleverna får bidra 

med egna erfarenheter och tankar, det vill säga något som är meningsfullt för 

dem.  

     Antagandet att de inte är som vi är enligt Kirsch (2004) fel utgångspunkt i 

läroböckerna. Han studerade läroböcker som användes i undervisningen av ett 

annat modernt språk i den svenska skolan, tyska, och kom fram till att god 

                                                   

2 Internationell migration och etniska relationer 
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insyn i svenska och målspråkets kulturella förhållanden är nyckeln för en 

interkulturell förståelse:  

Frågorna Vad är annorlunda? Vad är lika? och Varför blev det som det är? blir 

ointressanta när eleverna får intryck av att ”tyskar är som vi, bara att de äter fler korvar 

och dricker mera öl” – en felaktig utgångspunkt för ett interkulturellt synsätt, inte på 

grund av korven eller ölet, utan därför att ”de” inte är som ”vi”. (2004:138–139) 

Tornberg (2005:71) skriver om så kallade mainstream cultures, som kan 

förekomma i läroböcker i språkundervisningen och som kan skapa 

konventionella framställningar av kulturella karaktärsdrag. Dessa 

framställningar kan bygga på läromedelsförfattarnas egna värderingar eller ha 

sin utgångspunkt i lärares enligt Tornberg (2005) medelklasspräglade syner på 

kultur. Kirschs (2004) studier visade att svenskproducerade läroböcker i 

tyskämnet speglade svenska visioner och önskemål som inte genuint speglade 

det då aktuella tyska samhället, med exempelvis jämställdheten inom en familj 

eller jämställdheten på arbetet, som exempel. 

2.4.1 Användning av läroböcker i språkundervisningen 

de la Cuesta (2005:60) hänvisar till Sercu (1999) som gjorde en studie av 

användningen av läroböcker på 1990-talet, vars fokusländer var Nederländerna, 

Sverige och Belgien. Studien visade att majoriteten av alla språklärare använde 

textböcker i näst intill 100 % av alla lektionstimmar. Undersökningen visade 

även att läroböcker ersattes med andra läroböcker med en frekvens på vart 

femte år.  

     I Sverige styr Skolverket varken vilka läroböcker som skolor väljer att 

använda eller hur läroböckerna framställs av läromedelsproducenterna. Det här 

betyder enligt de la Cuesta (2005:60) att läromedelsproducenterna och 

författarna själva har ett stort ansvar över det kulturella innehållet, främst när 

det gäller variation, interkulturella kunskaper och god insyn i målspråkslandet 

(eller målspråksländerna, eftersom spanska talas i över 20 länder och det i 

läroplanen talas om delar och miljöer där målspråket används (min anm.)).  

2.4.2 Stereotyper i läroböcker 

Rosén (2015) definierar begreppet stereotyp som en förenklad föreställning om 

specifika karaktärsdrag av en speciell grupp. En stereotyp kan bygga på viss 
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fakta, men den påverkar uppfattningen om hur vissa personer är eller bör vara, 

vilket ofta leder till negativa attityder. Språksociologen Jan Einarsson 

(2009:218) definierar det som föreställningar vilka bygger på en ofullständig 

information. 

     Bodin & Fant (1995:17–18), varav en är lärare i spanska och en är professor i 

samma språk, menar att stereotyper är vanligt förekommande i början av ett 

möte med en annan grupp människor, eftersom det är naturligt att utgå från 

egna synpunkter i förhoppning om att förstå en annans, men ökade kunskaper 

behövs då för att få en så korrekt bild av verkligheten som möjligt, d.v.s. komma 

förbi stereotyperna och försöka att förstå vad stereotyperna kan tänkas baseras 

på. Detta leder i sin tur till en utveckling av den interkulturella kompetensen. 

Författarna menar att inte alla stereotyper behöver vara fördomar, utan ha en 

verklighetsförankring, men de egna s.k. kulturglasögonen måste bytas mot en 

annans persons kulturglasögon. Om man vägrar detta byte uppstår 

feltolkningar och en negativ inställning. Författarna skriver: ”Lyckas man 

utveckla sina stereotyper till att bli faktiskt kunnande om en ny kultur blir steget 

mellan stereotypernas och kunnandets värld bara en fråga om gradskillnad.” 

(Bodin & Fant 1995:17)  

     Om människorna i Spanien och Latinamerika har turistpropagandan bidragit 

till stereotyper och myter. Fallstudier av Bodin & Fant (1995:114) visar att 

livsglädje och lättsam inställning till tillvaron är en vanlig stereotyp bild som 

personer i Sverige har av människorna i Spanien och Latinamerika. Danserna 

flamenco och tango visar stoltheten, känslointensiteten och passionen hos den 

typiske spanjoren eller latinamerikanen, medan karibisk dans och musik ger 

uttryck för det livsbejakande. Även bilderna av bullriga familjer och 

genusstereotyper i form av den spanske mannen som elegant och grym, en 

stereotyp från tjurfäktning, menar författarna är vanligt förekommande.  

     de la Cuesta (2005:60–63) skriver att en undersökning visar att stereotyper i 

läroböcker är mindre vanliga idag än tidigare, men att de existerar mellan 

raderna, i valet av illustrationer som ska representera kulturer och i valet av hur 

läroboksförfattarna tar upp specifika frågor, som ibland kan ifrågasättas. I 

hennes egna analyser av läroböcker i spanska visade en av dessa böcker en 

ganska rå och avskalad bild av Spaniens huvudstad Madrid och dess invånare, 
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vilket hon menar kan leda till att de studerande får en bild av landets invånare 

som kaotiska bilförare i en miljö med hög brottslighet. Det här, tillsammans 

med bl.a. tjurfäktning, problematiseras inte i boken och hon ställer sig frågande 

till varför man målar upp spanjorer som annorlunda utan att ifrågasätta detta.  

     Bilden av det franska studerades av Anna-Kari Sundberg (2005). 

Klassrumsobservationer visade att texterna i läroböcker och lärarens samspel 

med dessa och med elever spelar roll i skapandet av bilder av det franska, som 

enligt Sundberg (2005) inte kan ses med enbart kopplingar till Frankrike. Flera 

påståenden om det franska varken ifrågasattes eller utvecklades av läraren eller 

lärobokstexterna, vilket Sundberg (2005:204–205) menar leder till deskriptivt 

tolkade bilder utan utrymme för egna tolkningar eller kritik. Ett exempel på det 

här var att läraren påstod att fransktalande i Kanada skulle vara mindre 

komplicerade individer än fransktalande individer i Frankrike, eftersom Kanada 

inte är lika strikt katolskt som Frankrike.  

     Kirsch (2004:140) menar ändå att stereotyper inte ska undvikas, utan att de 

snarare bör diskuteras. Han ger exempel på öldrickande och högljudda tyskar i 

läroböcker som han skriver kan leda till intressanta pedagogiska inslag i 

språkundervisningen om kulturella skillnader, vilket i sin tur leder till mer 

nyanserade bilder av målspråkslandet och dess folk. Om dessa stereotyper inte 

kommer upp till ytan skapas kan konsekvensen bli att det skapas fiendebilder, 

menar han. Lahdenperä (2010) menar att: ”Skolan är en plats där kulturella 

konflikter måste konfronteras genom omprövning av idéer, föreställningar och 

uppfattningar. ” (s. 35) 

2.5 Synen på det icke-västerländska 

Landmark & Wiklund (2012:94–95) skriver om det postkoloniala perspektivet i 

litteraturläsning, som handlar om att ta vara på tidigare erfarenheter av de 

utsatta och utsättande, d.v.s. de koloniserade och de som har koloniserat. I 

klassrummet skulle det här kunna realiseras i lärarens möte med elever, där 

lärarens uppdrag är att ta tillvara elevers tidigare erfarenheter, i och med det 

mångkulturella Sverige vi lever i idag. (Landmark & Wiklund 2012:18) 

Internationalisering och interkulturalitet blir inget mer än vackra ord, menar 

Kirsch (2004:140–141), om den svenska skolan inte slutar att marginalisera de 
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främmande språken i undervisningen, som han anser lägger för stor kraft på de 

angloamerikanska och engelska kulturerna. Detta menar Kirsch (2004) leder till 

en monokulturell syn på omvärlden som med ett angloamerikanskt fokus från 

skolans sida inte leder till global konkurrenskraft, vilket är en av skolans mål. 

     Under rubrik 2.4 nämndes de la Cuestas (2005) studie, som visade att fakta 

om Latinamerika helt eller delvis exkluderades i läroböcker för nybörjare i 

spanska, vilket kan tolkas som att det finns ett monokulturellt perspektiv i vissa 

läroböcker i ämnet. I Fria tidningar (Andersson 2013) intervjuas tidskriften 

Karavans redaktör Birgitta Wallin. Tidskriften försöker exponera 

utomeuropeisk litteratur från Latinamerika, Afrika och Asien och förmedla 

kunskap som hon menar annars försummas av de större bokförlagen i brist på 

engagemang och i brist på ekonomisk vinst, trots en uppenbar popularitet. 

Wallin betonar litteraturens förmåga att vidga synen på individer i de tidigare 

koloniserade delarna av världen, som annars olika medier ibland ofullständigt 

beskriver som kollektivt eländiga.  

2.6 Styrdokumenten 

2.6.1 Gy 2011 

I Kommentarmaterialet till kursplanen i moderna språk (Skolverket 2011b) 

fördjupas och förklaras olika punkter. I kursplanen står det att eleverna ska få 

utveckla förmågor om olika livsvillkor och sociala och kulturella fenomen i 

miljöer där målspråket, i detta fall spanska, talas. Dessa kunskaper ses som 

nyckeln till att förstå målspråkets nyanser, eventuella referenser och det osagda 

i kommunikation med människor, men även i mötet med litteratur och film. 

Eleverna ska med dessa kulturella omvärlds- och språkkunskaper enligt 

kursplanen internationellt kunna delta i många kontaktytor i framtiden. Denna 

punkt under rubriken Ämnets syfte utvecklas ytterligare i 

kommentarmaterialet:   

Genom att eleverna får veta mer om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i 

olika delar av världen där målspråket används, får de möjlighet att reflektera över likheter 

och skillnader i språkområdena, utan att för den skull direkt värdera dem. På det sättet 

finns det en central koppling mellan värdegrundsfrågor och undervisningen i moderna 

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

i sammanhang där språket används i stället för länder, kan ses mot bakgrund av 
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språkens ökande närvaro i allt fler sammanhang. Språkområden sammanfaller inte heller 

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

andra människor det används och lärs. (Skolverket 2011b:9–10)  

Här kan vi se att språkundervisningen direkt kopplas till skolans värdegrund 

och det internationella perspektivet, som nämndes tidigare. I Tornberg 

(2000:19) skrivs att de sociala, kulturella och politiska dimensionerna direkt 

påverkar undervisningen, vilket gör att språkundervisningen med dess 

kulturella innehåll alltså får en direkt fostrande roll.  

     De interkulturella aspekterna ter sig, utöver utdraget i inledningskapitlet, på 

följande sätt under rubriken Allsidig kommunikativ förmåga i ämnets 

kommentarmaterial:  

I en social och interkulturell förmåga ingår att så långt som möjligt känna till och 

använda de kulturella koder och det språkbruk som behövs för att kunna kommunicera i 

både formella och informella situationer. (Skolverket 2011b:9) 

2.6.2 Tidigare forskning om kultur i läroplaner 

Enligt Tornbergs avhandling (2000) var det genom Skolkommissionen 1946 

som demokrati och värdegrund först formellt behandlades kopplat till 

språkundervisningen. Efterkrigstiden gjorde att vägen mot demokratisering 

skulle gå med en s.k. skola för alla. I Skolkommissionens utredning från 1948 

betonas språkundervisningens framtida tillgänglighet för alla i skolan och det 

internationella perspektivet, som även förekommer i dagens läroplaner: ”Ett 

fönster ut mot världen skulle öppnas för den breda massan av medborgare.” 

(SOU 1948:7) Enligt Tornberg (2000:16) kom denna vision till det svenska 

utbildningssystemet efter ett ökat behov av internationella kontakter, som följd 

av en lång tid av slutenhet nationellt.  

     de la Cuesta (2005) refererar till Tornberg (2000) när hon problematiserar 

kulturbegreppet i styrdokument och läroböcker på gymnasial nivå. Hon menar 

att man i moderna språk har lagt stort fokus på målspråkslandet utan att 

ifrågasätta innehållet, som Tornberg (2000:63) menar är ett spår från den 

gamla skolan. Begreppet realia var en del av läroplanen och i 

språkundervisningen, i vilken man studerade länders historia, samhälle och 

kultur. Termen bakgrundskunskap föreslås av Tornberg (2000:270–271) som 

ersättning för termen kultur i språkundervisningen kopplat till nationalitet, 
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eftersom dagens länder inte är kulturellt enhetliga utan består av många 

olikartade kulturer och traditioner. de la Cuesta (2005) föreslår däremot termen 

förkunskap när man talar om att utveckla kunskaper om livsvillkor, 

samhällsfrågor och kulturella företeelser där språket används, som det står i 

kursplanen. (Skolverket 2011a) Denna formulering i kursplanen har stora 

likheter med analyser av tidigare kursplaner i moderna språk: 

[…] talet om ”kultur” som en faktor vid sidan av samhällsförhållanden och levnadssätt är 

att de inte problematiserar frågan om vilken kultur som i såfall skall få representera 

målspråkslandet, den som tillhör en vedertagen kanon eller de olika kulturer som 

kommer till uttryck inom olika sociala grupper, t.ex. etniska, geografiska, 

genusperspektiverade eller generationsbetingade grupper. Man kan tolka det så att 

målspråkslandets ”kultur” i kursplanerna uppfattas som en oproblematisk helhet 

opåverkad av tid och värderingar av en allt snabbare globaliseringsprocess. (Tornberg 

2000:63–64) 

Landmark & Wiklund (2013:147) refererar till Persson (2008) som menar att 

även om vi lever i ett mångkulturellt samhälle, verkar skolan, med hjälp av 

styrdokumenten, cementera en tolkning av kulturbegreppet som inte passar in i 

dagens mångkulturella samhälle. Författarna skriver att skolan idag verkar för 

en snäv bild av kultur genom att välja ut verk som ska representera en hel 

folkgrupp eller ett helt land. Därmed återskapas enhetskulturerna genom att 

kategorisera människor i fack som etnicitet eller religion. I Landmark & 

Wiklund (2012:34–35) förs en liknande diskussion. Författarna menar, med 

utgångspunkt i dagens litterära kanon i svenska, att man inte har anpassat sig 

efter hur dagens skola och samhälle ser ut och att det existerar en slags 

dubbeltydighet i läroplanerna, som med sitt mångkulturella fokus samtidigt 

förespråkar en litterär kanon med fokus på det svenska kulturarvet, 

svensknormen, vilket författarna anser inte passar in idag. De föreslår därför ett 

mer universellt perspektiv. Frågor om identitet blir då problematiska men 

viktiga för skolan att behandla och ett ökat arbete med inkludering för alla i 

läroplanerna efterlyses: ”Vår uppfattning är emellertid att skolan snarare bör 

arbeta med att problematisera och ifrågasätta givna identiteter än att 

uppmuntra dem, åtminstone i den undervisning som bedrivs för äldre och 

vuxna elever.” (2013:148) 
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     Ur ett historiskt perspektiv har inte mycket skett på hundra år, utan fokus på 

det svenska, en kulturell homogenitet, verkar fortfarande prägla dagens skola, 

skriver Thavenius (1999b:144–145). Han menar, liksom Landmark & Wiklund 

(2012), att karaktären är densamma i och med inriktningen på en begränsad 

svensk och europeisk litteratur, vilket inte passar in i det heterogena samhället 

och betoningen av pluralism i läroplanerna. Han menar även att läroplanernas 

fokus på det mångkulturella samhället verkar utgå från endast en av flera 

kulturella utmaningar och efterlyser samtidigt att man ser på kultur ur andra 

perspektiv: 

Om kulturer i moderna samhällen är genomkorsade av inflytanden från många olika håll, 
blandningar av gamla och nya traditioner, utan ett enhetligt kunskapsstoff, så borde det 
homogeniserande kulturbegreppet omprövas. Man kan inte utan vidare fortsätta att sätta 
likhetstecken mellan kultur och något som vi alla har eller borde ha gemensamt. 
(Thavenius 1999b:151) 

Den mångkulturella skolan ställer enligt forskningen krav på en del 

förändringar. Per Dalin (2010:51–52) menar att den svenska skolan står inför 

utmaningar som gör att skolan inte kommer att överleva länge om inte en 

förändring sker. En lösning på det menar han är att skolan konstruktivt måste 

jobba med sig själv för att få fram hållbara lösningar i och med de sociala och 

kulturella förändringarna, som annars kan hämma elever att nå skolans mål 

som ansvarskännande medborgare. 

     Att se relationen mellan språk och kultur som intern och nödvändig anser 

Gagnestam (2003) kan ses som ett nationalromantiskt synsätt. Hon menar att 

detta statiska perspektiv på språk och kultur inte passar in i den internationella 

och globaliserade värld vi lever i idag: ”En lärare med denna uppfattning som 

utgångspunkt kan förväntas behandla kultur på ett nationalistiskt sätt i sin 

undervisning, kanske till och med protektionistiskt i vissa fall.” (s. 228) Ett mer 

externt och tillfälligt synsätt passar därför bättre in i dagens mångkulturella 

samhälle. 
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3 Metod och material 

3.1 Undersökningsmaterial 

Följande information om uppbyggnaden av Fiesta 1 (Persson et al. 2011)3 bör 

läsaren ha. Spanskboken är avsedd för nybörjare i spanska på gymnasie- och 

vuxenutbildningsnivå (eller motsvarande) och utger sig för att vara anpassad till 

den senaste läroplanen, Gy 2011. Läroboken är utgiven av Studentlitteratur AB 

och enligt utbildningsförlagets hemsida har författarna till läromedlet 

tillsammans 85 års erfarenhet av undervisning i språk. På nätbokhandeln Bokus 

hemsida marknadsför bokförlaget bokens innehåll som en genuin framställning 

av spanskt vardagsliv. 

     Själva läroboken innehåller tio kapitel, vars kapiteltexter är skrivna på 

spanska och varav drygt hälften presenteras i dialogformat. I dessa texter får 

den studerande följa bokens olika karaktärer, som alla är hyresgäster i samma 

lägenhetshus i Andalusien, en region i södra Spanien, i olika kommunikativa 

miljöer, t.ex. ett kafé, en turistbyrå och ett apotek. Kapiteltexterna är centrala i 

boken eftersom det är med hjälp av dem som eleverna ska utveckla de 

språkliga/kommunikativa färdigheterna i målspråket, även med hjälp av 

språkutvecklande övningar, med fokus på grammatik och olika parövningar, 

vilka direkt eller indirekt är kopplade till kapiteltexternas innehåll.  

     Information om olika realia, d.v.s. fakta, om den spansktalande världen, 

presenteras på svenska efter varje avslutat kapitel. Avsnitten heter ¿Curiosos?, 

vilket betyder 'Nyfikna?'. Dessa fördjupningsavsnitt i läroboken är avsedda att 

ge eleverna kompletterande kulturell information om den spansktalande 

världen, kopplad till miljöerna i respektive kapiteltext.  

     Läroboken valdes för dess aktualitet och koppling till den senaste läroplanen 

för gymnasieskolan (Gy 2011). Den har även en lokal koppling till Eskilstuna 

kommun, där den har använts inom kommunens spanskundervisning. 

                                                   

3 Några försäljningssiffror av läroboken har inte kunnat införskaffas eftersom de inte är 
offentliga.  
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3.2 Analysmetod 

Att utföra en textanalys, eftersom lärobokens kulturella representation i 

förhållande till läroplanen och kursplanen skulle undersökas, motiverade 

metodvalet. Analysmetoden, en så kallad innehållsanalys, är, enligt Denscombe 

(2011:307), en logisk och tydlig procedur för att studera innehåll i böcker, 

exempelvis för pedagoger som vill studera barnböckers innehåll. Fejes och 

Thornberg et al. (2009) skriver vad studier av läroböcker kan resultera igenom 

en textanalys: 

Att analysera skol-och utbildningstexter kan ge kunskap om hur delar av vardagslivet i 

skolan ter sig, hur olika skolsituationer och sociala praktiker är styrda av nationella 

styrdokument och institutionella riktlinjer. (Fejes & Thornberg et al. 2009:141) 

Stukát (2005:53) skriver att en läroboksanalys kan belysa viktig kunskap som 

pedagoger kan behöva påminnas om, som exempelvis hur tidsbundna 

läroböcker kan vara. Oavsett vilka läromedelsförfattarnas avsikter är med 

boken, kan textanalysen enligt Denscombe (2011:308) få fram så kallade dolda 

sidor av det som texten kommunicerar till läsaren. 

     En textanalys bör följa vissa riktlinjer vilka analysen bygger på, skriver Fejes 

& Thornberg et al (2009:138–139). Metodboksförfattarna nämner tre analytiska 

dimensioner, varav en eller flera bör finnas med i textanalysen, där den första 

dimensionen analyserar upphovsmannen eller textförfattaren. Eftersom 

läromedlets kulturella innehåll och dess relation till det omgivande samhället, i 

detta fall svenska skolans undervisning och styrdokument, är det 

dimensionerna två och tre som analysen bygger på. Med den tredje 

dimensionen kan strukturer ur ett samhällsperspektiv, exempelvis värderingar 

och/eller normer, ses i texten.  

     Fejes & Thornberg et al. (2009:32–33) skriver att analys av datamaterial ska 

arrangeras och organiseras vid sökandet av eventuella mönster. En 

kategorisering av datamaterialet görs för att strukturera, i det här fallet 

läromedlets textmassa, i olika kategorier. Detta ger en kvantifiering av det 

undersökta innehållet, enligt Denscombe (2011:308), som gör det tydligt för 

läsaren.  
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3.3 Genomförande 

Under resultatdelen kategoriserade jag den kulturella informationen i avsnittet 

¿Curiosos? under tre olika rubriker. Den första behandlar fakta om Spanien, 

den andra behandlar fakta om Latinamerika, som innefattar länder i 

Sydamerika, Mellanamerika och de Karibiska öarna, medan det interkulturella 

perspektivet med tillhörande fakta, som även det betonas i kursplanen, 

behandlas sist. Kapiteltexternas miljöer uppfyller endast en kommunikativ och 

språklig funktion. De sätter med andra ord in fraser och ord i olika kontexter 

som är bekanta för eleverna, vilket ska gynna utvecklingen av målspråket. På 

grund av kapiteltexternas syfte, som alltså inkluderar de kommunikativa 

aspekterna och inte direkt de kulturella aspekterna av kursen, valde jag att 

avgränsa genom att exkludera dessa texter i arbetet. 

     Kategoriseringen av det valda innehållet i läroboken gjordes alltså för att ge 

arbetet en vetenskaplig form. Detta gjorde jag genom att kategorisera enligt 

Pauldrachs metod, som Tornberg (2005:71) skriver om. Den delar upp det 

kulturella innehållet i kognitiva aspekter, som rör fakta/realia, och 

interkulturella aspekter, som ger en återkoppling i någon form till det egna 

landet eller kulturen och vars syfte är att skapa en ökad interkulturell förståelse.  

Eftersom jag ville veta hur lärobokens kulturella representation förhåller sig till 

forskning och styrdokument och om den hade en balans mellan att representera 

Spanien och resten av den spansktalande världen, valde jag att läsa hela boken 

noggrant med ett öppet sinne. Efter att ha läst boken tre gånger fick jag en klar 

bild av innehållet utifrån mitt teoretiska perspektiv och kunde sedan metodiskt 

dokumentera empirin. 

3.4 Överförbarhet 

Larsson (2009, i Fejes & Thornberg et al. 2009:231) betonar det känsliga när 

resultatet kopplas till nya situationer, som han kallar för en situerad 

generalisering. Eftersom den kvalitativa analysen tolkar och beskriver mönster, 

får läsaren chansen att ta del av fenomen som hen tidigare inte har varit 

medveten om. Generaliseringen kan därför inte förutses eftersom den är 

situerad, men den kan däremot realiseras när den bekantas i andra situationer. 
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Denna identifiering leder då till att läsaren kan relatera till analysen när hen 

exponeras av andra fall.  

     Denscombe (2009) skriver att en vanlig kritik av kvalitativa data är om det 

verkligen går att generalisera utifrån ett litet urval, i detta fall en lärobok i 

moderna språk, sett ur ett statistiskt perspektiv. Svaret från kvalitativa forskare 

blir då att det inte är den kvalitativa forskningens mål, vilket snarare är att 

försöka se det specifika och situationsbundna, precis som Larsson (2009) 

skriver i Fejes och Thornberg et al. (2009). Frågan går då från […] ”I vilken 

utsträckning är det sannolikt att fynden återfinns i andra fall” till ”I vilken 

utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?” (Denscombe 

2009:382)  

     I kapitlet Kultur i läroböcker refererade jag till olika forskare som på olika 

sätt behandlade problematiken i kultur i relation till läroböcker. Mina resultat, 

eller fynd, som Denscombe (2009) väljer att kalla det, skulle kunna överföras 

till andra fall eftersom jag med referenser till forskning har påpekat områdets 

problematik. 

4 Resultat och analys 

Tabell 1 som följer kategoriserar det valda innehållet i kognitiva aspekter i form 

av fakta/realia och interkulturella aspekter i form av möten och kopplingar 

mellan Sverige och målspråksmiljöerna (Spanien och länder i Latinamerika). 

Det här görs för att ge en överblick av innehållet i läroboken. I kategorin som 

behandlar fakta framgår ofta vilka delar av den spansktalande världen som 

berörs. I kategorin som ger en överblick av det interkulturella innehållet har jag 

med ett eller ett fåtal ord sammanfattat avsnittets innehåll.  

     Tabellen följs av utförligare förklaringar och beskrivningar av det 

kategoriserade innehållet och placerar dem i ett sammanhang. 
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4.1 Tabell 1  

Källa Fakta (kognitiva 

aspekter) 

Interkulturell 

förståelse (möten) 

Fiesta 1 (2011), ¿Curiosos? 

(Nyfikna?) 

Konstnärer i Latinamerika 

(1).4  

Kaffe och kafémiljöer i 

Spanien (2).  

Andalusien (Spanien) (3). 

Spansk film, konst och 

Francisco Franco (4). 

Real Madrid och FC 

Barcelona. (5)  

Tango (6).  

Boende i Spanien (7).  

Affärer i Spanien (8). 

Madrid (9). 

Spanska folkfester (10). 

Turism (1).   

Svenskt kaffe (2).  

Tjuren Ferdinand (3). 

Henrik ”Henke” Larsson 

(5). 

Evert Taube och 

Landskrona (6).  

Möbler och svensk design i 

Spanien (7). 

Ficktjuvar (8). 

 

4.1.1 Fakta om Spanien 

Fiesta 1 (2011) inleds med ett fördjupningsavsnitt (1) där författarna tar upp 

vilka associationer man kan ha till Spanien. Spansk flamenco, en dans, och 

Ernest Hemingways tryckta verk om det spanska inbördeskriget och hans 

fascination av tjurrusningar tas också upp som associationer till Spanien. 

Tjurrusningar och citat från Hemingways verk Fiesta, från 1926, tas upp igen i 

det sista avsnittet (10), där det ges exempel på två regionala spanska folkfester 

och deras historia, som tomatfesten La Tomatina i staden Buñol, och 

tjurrusningen Los Sanfermines i staden Pamplona.  

     I texten om Madrid (9) tas läsaren till Spaniens huvudstad, där olika torg, 

marknader, parker och andra sevärdheter presenteras. Ett av stadens 

                                                   

4 Under resultatrubriken skrivs fördjupningsavsnitten med respektive kapitelnummer inom 
parantes.  

 



25 

 

fotbollslag, Real Madrid, är tillsammans med ett av Barcelonas fotbollslag, FC 

Barcelona, tema i det femte avsnittet. Här beskrivs respektive klubbs historia 

och politiska bakgrund, med Real Madrid som kungahusets och societetens lag 

och FC Barcelona som de katalanska nationalisternas lag iklädda republikanska 

färger. Historia behandlas också i avsnittet om regionen Andalusien (3), där 

läsaren får veta att det är en av sjutton olika regioner i Spanien och ta del av 

viktiga årtal som regionen hade under romerskt respektive morisk styrning. 

Bilder och kartor illustrerar regionen och även konstnärliga kopplingar till 

Pablo Picasso nämns.  

     Konsten i Spanien behandlas ur ett historiskt perspektiv, där den studerande 

bl.a. får veta att spanska filmskaparen Luis Buñuel tvingades till ett liv i exil 

efter fascistisk förföljelse under Francisco Francos diktatur, som varade från 

segern i det spanska inbördeskriget 1939 till hans död 1975. Buñuels vänskap 

och samarbete med konstnären Salvador Dalí och den kulturella 

revolutionen/rörelsen efter Francos död nämns också (4). 

4.1.2 Fakta om Latinamerika 

Latinamerikanska konst och- kulturprofiler presenteras i avsnittet som handlar 

om associationer till den spansktalande världen (1). Den mexikanska 

konstnären Frida Kahlo, nobelprisbelönade författaren Gabriel García Márquez 

från Colombia och chilenska författaren Isabel Allende porträtteras kort och här 

får den studerande även ta del av karaktärsdragen i deras verk, vilka bl.a. är 

gränsen mellan dröm och verklighet.  

     Tangons ursprung, dansen från vattenområdet Río de la Plata, där Argentina 

och Uruguay ligger, tas upp i det sjätte fördjupningsavsnittet (6). Dansens 

sociala roll i både arbetar- och överklassen i Buenos Aires och kopplingar till 

Sverige behandlas också.  

4.1.3 Interkulturellt innehåll 

”Många förknippar Spanien med semester, sol och bad. Det stämmer säkert, för 

alltsedan svenskarna på 1950-talet började åka på charterresa, har Spanien varit 

favoritmålet. Men Spanien är så mycket mer.” Så här inleds 

fördjupningsavsnittet som är en introduktion och som behandlar associationer 

till den spansktalande världen (1). Sverige och svenskar placeras i ¿Curiosos? in 
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i Spanien och Latinamerika. Svenske Henrik Larsson, f.d. fotbollsspelare i FC 

Barcelona (5), porträtteras med en bild, och genom en text om hur spanska hem 

är skrivs det att svensk möbel- och inredningsdesign är populär i Spanien. Den 

svenska designen beskrivs här som modern, medan den spanska designen i 

spanska hem beskrivs som mer rustik än den svenska, vilket även visas med en 

bild (7). Läsaren får även ta del av vad man som besökare i Spanien bör beställa 

för att få något som liknar svenskt kaffe (2), café americano ('amerikanskt 

kaffe'). 

     Svenske Evert Taubes sång Fritiof och Carmencita tas upp, vars handling 

utspelar sig i Argentina. Persson m.fl. (2011) skriver att det finns en legend som 

menar att Sverige hade en viktig roll i uppkomsten av den argentinska tangon, 

som ofta spelas med instrumentet bandoneon. Det första exemplaret av 

instrumentet i Argentina sägs ha kommit dit med ett svenskt fartyg vid namn 

Landskrona och lär ha sålts av en fattig svensk sjöman på fartyget (6).  

     Läsaren blir även varnad för ficktjuvar (8), rateros5, som man enligt texten 

ska vara uppmärksam mot i alla marknader.  

4.2 Tolkning av empiri 

Resultatet visar att en klar majoritet av all kulturell fakta och information i 

läroboken görs med fokus på Spanien. Landet presenteras med fakta om platser, 

konst, litteratur, geografi, sport, kulturella yttringar, fritid etc. i åtta av tio 

fördjupningsavsnitt. Latinamerika representeras i två av avsnitten med texter 

vars totala fokus är på konstarter, som exempelvis litteratur, dans och målning. 

Den obefintliga balansen av information som representerar både Spanien och 

Latinamerika gör att Fiesta 1 ger en näst intill monokulturell/etnocentrisk bild 

av målspråket, med fokus på Spanien. Bristen, eller snarare avsaknaden av 

kulturell information om Baskien, Galicien, Katalonien och andra autonoma 

regioner, det vill säga inom Spaniens gränser, gör att läromedlet även ger en 

monokulturellt begränsad bild av landet Spanien.  Det här visade även Moores 

(1991, i Paige et al. 2003) studier under rubriken 2.4 och verkar inte stämma 

överens med ett så pass komplext kulturellt område som Spanien. 

                                                   

5 Ordets ursprung, etymologi, kommer från ordet rata, som betyder 'råtta' på spanska.  
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Monokulturella böcker i språkundervisningen var vanligt förekommande på 

1940-talet, menar Paige et al. (2003). Enligt kursplanen (Skolverket 2011a) ska 

eleverna få ta del av olika kulturella fenomen, samhällsfrågor och livsvillkor i 

miljöer där språket talas, och valet av miljöer, det vill säga plural, gör att 

läromedlet brister i detta avseende, med tanke på att även samtliga kapiteltexter 

utspelar sig i miljöer i Spanien. Det här gör att det europeiska landet är temat 

och miljön för både språket och den kulturella informationen i näst intill hela 

boken, vilket kan ses som en slags eurocentrism. Några samhällsfrågor tas inte 

upp, vilket är kursplanen efterlyser. Information om tjurrusningar finns, men 

boken ger inte uttryck för att företeelsen är kontroversiell och att exempelvis 

tjurfäktning är förbjudet i vissa autonoma regioner i Spanien.  

     Läromedlet både placerar Sverige och svenskar i spansktalande miljöer och 

det leder till möten mellan kulturerna och länderna, som enligt Tornberg 

(2005) är fundamentalt för en utveckling av en interkulturell förståelse. Själva 

mötet sker även här främst i Spanien genom fotbollsspelare, turism etc., men 

med Latinamerika sker detta endast i Argentina via Evert Taube och ett svenskt 

lastfartyg. Latinamerika filtreras genom Sverige, vilket gör det svårt att få en 

överblick, som enligt de la Cuesta (2005) är viktigt för att kunna förstå de 

generella dragen i kulturerna.  

     Bokens brist på fakta om Spaniens kulturella mångfald och autonoma 

regioner samt Latinamerikas etniska minoriteter, leder till att läsaren får 

ofullständig information om den spansktalande världen. Ofullständiga och 

förenklade föreställningar och information är enligt Rosén (2015) och Einarsson 

(2009) själva definitionen av stereotyper. En större variation av kulturella 

kunskaper menar Bodin & Fant (1995) är viktigt för att förebygga stereotyper. 

Påståendet att spanska hem är rustika i jämförelse med svenska hem görs utan 

att ifrågasättas, vilket stämmer överens med de la Cuestas (2005) studie, vilken 

visade att läroböcker i spanska tenderar att porträttera Spanien och 'det 

spanska' som annorlunda utan att problematiseras. Avsaknaden av 

problematiseringar och subjektivitet kan bidra till att fördomar vidmakthålls, 

menar de la Cuesta (2005). 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Med tanke på att boken domineras av kulturella teman och information om 

Spanien, kan resultatet tolkas som att balansen mellan landet och Latinamerika 

är otillräcklig med tanke på att över 20 länder har spanska som officiellt språk 

utanför Spaniens gränser. Thavenius (1999a) ställer sig frågan på vilka grunder 

man inkluderar och exkluderar ett visst innehåll. Samma fråga kan troligen 

ställas även här. Det kan ses som oansvarigt att ett så pass stort och erkänt 

utbildningsförlag som Studentlitteratur AB i ett land som Sverige, med en stor 

latinsk befolkning som har varit här sedan 1980-talet, ger ut en lärobok för 

ungdomar (och vuxna) som i princip endast presenterar Spanien och det 

spanska. Litteraturen som jag har refererat till i detta arbete skriver att 

förståelse för andra kulturer underlättas vid förståelse av sin egen. I dagens 

Sverige är tusentals latinamerikaner, födda eller inte födda här, en del av det 

svenska samhället, vilket de har varit i några decennier. Eftersom skolan ska 

förbereda barnen och ungdomarna för ett liv i ett demokratiskt samhälle med 

mångfald bör förståelse även börja där. Läroböcker som speglar någon slags 

verklighet och ger en mer rättvis bild av det främmande är enligt mig en av 

nycklarna till en hållbar utveckling från skolans sida, det vill säga en framtid där 

förståelse förebygger okunskap. 

     För att utveckla kunskaper om och förståelse för den spansktalande världen 

läggs ett stort ansvar på en lärare som tillsammans med elevgruppen arbetar 

med autentiska texter, från exempelvis tidningar och tidskrifter, om den 

använda läroboken brister i autenticitet. Om man ska göra det med elever, som 

inte kommit långt i sin målspråksutveckling, det vill säga elever som läromedlet 

i detta arbete vänder sig till, bör läraren anpassa texterna efter 

kunskapsförmågorna som eleverna har på målspråket, men samtidigt inte göra 

texterna för förenklade eftersom jag anser att en utmaning är viktig för 

språkutvecklingen. Genom att läsa, diskutera och studera språket i texterna 

utvecklas eleverna språkligt och de får även en mindre glorifierad bild av den 

spansktalande världen. Med uttrycket mindre glorifierad menas inte att 

texterna bör visa en mörkare eller en mer dyster bild av den spansktalande 



29 

 

världen, utan att det ska vara texter som speglar situationen, debatten och 

kulturella företeelser i den delen av den spansktalande världen som man läser 

om, som även kursplanen efterlyser. Att läsa texter och dialoger som utspelas i 

t.ex. restaurang- och kafémiljöer är en nödvändighet i språkundervisningen, 

eftersom kommunikation i vardagssituationer är grunden i all 

språkundervisning. Lärobokstexter med mer autentiskt och genuint innehåll 

skulle enligt mig ta språket och kulturerna, men även eleverna på större allvar 

och i arbetet med att göra omvärlden mer begriplig. 

     Bokens första fördjupningsavsnitt börjar med att tala om för den studerande 

att Spanien är mer än charter, sol och bad, vilket på ett sätt visar att författarna 

har goda intentioner. Dessvärre resulterar det snarare i att en snäv bild av 

Spanien på ett sätt bekräftas. En liknande formulering kopplad till Latinamerika 

saknar i läroboken, vilket skulle kunna tolkas som att författarna har en snäv 

bild av den spansktalande världen. Det skulle kunna vara ett spår från ekot av 

författarnas egna kulturer, samhällen och utbildningssystem, som Tornberg 

(2000) var inne på. 

     En intressant fråga är läroböckers roll i dagens skola. Skolverket håller sig 

borta från skolors val av läroböcker i moderna språk, vilket gör att 

läromedelsproducenterna och författarna bär ett stort ansvar för det kulturella 

innehållet i läroböckerna kopplat till läroplan och kursplan, eftersom läroböcker 

används frekvent i undervisningen. Detta menar de la Cuesta (2005). En 

intressant fråga blir då varför Skolverket har denna inställning, när 

läroböckerna är en så pass stor del av språkundervisningen, vars innehåll, 

värdegrund, mål och krav är direkt styrda av Skolverket genom läroplan och 

kursplan. Tornberg (2000) menar, som jag skrev tidigare under rubriken Gy 

2011, att språkundervisningen har en direkt fostrande roll. Dalin (1996, i 

Lahdenperä & Lorentz et al. 2010) och Landmark & Wiklund (2012, 2013) 

menar att dagens mångkulturella samhälle kräver en slags hållbar renovering 

från skolans respektive Skolverkets sida. Skulle det inte då vara lämpligt för 

Skolverket att i framtiden kvalitetssäkra läromedel för att se till att 

läromedelsproducenter, som är vinstdrivande företag vilka försörjer sig på 

skolors pengar, följer de krav som styrdokumenten och samhällets komplexitet 

ställer? Frågan är kanske hur lärobokens roll kommer att te sig i framtiden med 
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tanke på en alltmer globaliserad värld där förändrade villkor blir kända snabbt i 

världen. En lösning på det här kanske skulle kunna vara att, med tanke på tiden 

som vi lever i, digitalisera läroböcker vars innehåll direkt kan påverkas och 

utvecklas av pedagoger. Det skulle kanske leda till en uppdatering av kulturellt 

innehåll men även andra mer språkutvecklande delar av läroböckerna. Ska 

dagens och framtidens lärare använda läroböcker skrivna av dåtidens? En 

lärobok för nybörjare i spanska innehåller enkel grammatik, men den behöver 

inte ge en enkel bild av världen. 

     Med det tidigare skrivna som grund kommer jag fram till slutsatsen att 

läromedlet är för centrerad till det spanska och Spanien och ger en 

monokulturell bild av språket och den spansktalande världen. En möjlig 

anledning till varför författarna till Fiesta 1 väljer att göra det, kan bero på att 

Spanien är en bekant och närliggande miljö för många svenskar, både själsligt 

och geografiskt, och igenkänningsfaktorn fyller sin funktion i språkinlärningen, 

men eftersom styrdokumenten kräver pluralism och förståelse över 

kulturgränserna i en globaliserad värld, brister boken något i dessa avseenden. 

Läromedlet skapar heller ingen diskussion genom frågor och ifrågasättande av 

den kulturella informationen, vilket gör att ett stort ansvar läggs på läraren att 

både komplettera med information genom eget material och egna erfarenheter, 

om egna erfarenheter av resor och möten med kulturer och personer i 

målspråksländerna överhuvudtaget finns, för att leva upp till kursplanens krav 

på mångfald och för att ställa frågor som är viktiga för elevernas reflekterande, 

som även det står i kursplanen. Utrymme för reflektion och diskussion menar 

Paige et al. (2004), som jag skrev tidigare, är hjärtat till pedagogik kopplat till 

kultur.  

5.2 Metoddiskussion 

Metoden, en textanalys, visade sig enligt litteraturen som jag refererade till 

under rubrik 3.2 vara lämplig för denna typ av undersökning. Vid arbetets 

absoluta början visade det sig även, genom att titta i olika avhandlingar och 

tidigare examensarbeten för inspiration, att en textanalys med någon typ 

sammanställning av vetenskaplig karaktär i form av en tabell var vanligt 

förekommande med skönlitteratur, styrdokument och/eller läroböcker som 
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empiri. För att studera lärobokens kommunikativa och/eller illustrativa delar 

hade säkerligen ett annat val av metod varit lämpligare. 

     Kategoriseringen av innehållet, som jag gjorde med hjälp av Pauldrachs 

kategorisering av kulturella aspekter som kognitivt innehåll och interkulturellt 

innehåll (Tornberg 2005), är forskare från Tyskland. Eftersom hans 

avhandlingar är skrivna på tyska, ett språk som jag inte behärskar, fick jag 

använda mig av andrahandskällan genom Tornberg (2005). Kunskaper i tyska 

eller tillgång till hans refererade titel på svenska hade möjligen gjort metoden 

tydligare. Metoden gav mig trots andrahandskällan relevant data utifrån mitt 

syfte och min frågeställning. 

6 Avslutning  

Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund (2006) visade, som jag 

skrev under rubrik 2.4, att läroböcker kopplade till tidigare läroplaner 

tenderade att behandla en monokulturell skolas perspektiv, med brister i 

problematiseringen av kultur. Detta arbete med fokus på en aktuell lärobok i 

spanska, kopplad till dagens läroplan i gymnasieskolan, visar att problemet 

verkar kvarstå.  

     Kultur kopplat till hela den spansktalande världen har visat sig vara en 

komplicerad fråga. Kultur som begrepp är även det komplicerat, speciellt själva 

jämförandet av kulturer, vilket kursplanen förespråkar, som enligt vissa 

forskare i kapitlet Kultur i språkundervisningen kan tolkas som att det finns 

enhetskulturer/monokulturer att utgå från. Det här leder i sin tur till frågor om 

identitet, som även det är ett laddat begrepp, blir en utmaning för både såväl 

författare till läroböcker, främst i språk, och lärare och elever som tillsammans 

formar och utvecklar skolan.  

6.1 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att i framtiden eventuellt analysera kulturell 

representation i flera läromedel som vänder sig till olika målgrupper/nivåer och 

gärna från olika bokförlag, för att se hur de kan tänkas skilja sig åt, exempelvis 

göra en mer komparativ analys av innehållet. Intressanta frågor är om 

monokulturalitet är ett problem i läroböcker för andra moderna språk. Med 
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tanke på att jag gjorde en avgränsning i detta arbete och fokuserade mig på den 

kulturella representationen i lärobokens kulturfördjupande avsnitt, skulle det 

även vara intressant att undersöka spanskböckers kommunikativa aspekter 

kopplade till kulturell representation och styrdokumenten, förslagsvis med 

fokus på mångfaldsfrågor i form av genus eller etnicitet.  
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