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1. INLEDNING 

Redan som barn var jag intresserad av främmande språk och kulturer. När de andra barnen lekte i 

sandlådan satt jag i mitt rum och bläddrade i en engelsk ordbok med bilder, en julklapp som jag hade 

fått av mina föräldrar. Denna ordbok var den första kontakten med den engelskspråkiga världen och 

dess kultur och denna kontakt väckte ett stort intresse hos mig att bli bekant med olika språk. 

Min historia med svenska språket började mycket senare. Trots att jag hade blivit bekant med Pippi 

Långstrump och Emil i Lönneberga genom att sjunga barnvisor och läsa Astrid Lindgrens böcker, 

hade jag ingen klar uppfattning om svensk kultur – innan jag började mina studier i svenska i sjunde 

klass. För mig var läroböcker i svenska en viktig nyckel till den svenska kulturen och därför vill jag 

fördjupa mig mer i hur kultur presenteras i läroböcker. 

Som blivande lärare i svenska och franska är det viktigt för mig att bli bekant med olika slags 

läroböcker. Genom att jobba som vikarie har jag fått veta att det finns stora skillnader mellan 

läroboksserier i svenska. Jag är redan medveten om vilka böcker som är mina personliga favoriter, 

men jag har också lärt mig vilka bokserier jag inte alls gillar. Läroböcker i franska är inte lika bekanta 

för mig, och därför ville jag ta dem med i mitt arbete. 

På grund av mitt personliga intresse för kultur har jag valt att undersöka hur den svenska och den 

franska kulturen presenteras i läroböcker. Det är viktigt att bekanta sig med ämnet, eftersom även 

läroplansgrunder för gymnasiet efterlyser kulturella kunskaper. Enligt läroplansgrunderna ska 

språkundervisningen ge sådana kunskaper i andra kulturer som hjälper studerande med att samarbeta 

med andra människor som kommer från andra kulturer (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 29 

[www]). Härutöver anser jag att presentering av kulturella faktorer motiverar studerande att lära sig 

olika språk. 

 

1.1. Syfte 

Syftet med denna avhandling är att utreda hur kultur och landkännedom presenteras i läroböcker i 

svenska och franska. I teoridelen behandlar jag information som handlar om begreppet kultur och 

kulturundervisning. Målet är att undersöka hur begreppet kultur definieras och hur kulturella drag 

borde vara presenterade i läroböcker enligt läroplanen för gymnasiet. Efter att ha definierat ordet 

kultur undersöker jag förhållandet mellan språk och kultur, eftersom detta förhållande redan länge 

har varit kontroversiellt. Vid sidan av detta utreder jag hur kultur förekommer i språkundervisning 
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och hur den borde presenteras i klassrummet enligt läroplanen. Både svensk och fransk kultur och 

deras typiska drag blir presenterade med hjälp av korta beskrivningar.  

I denna pro gradu-avhandling undersöker jag hur kulturen kommer fram i läroböcker och om det finns 

stereotyper eller om kulturen presenteras på ett objektivt sätt utan att böckerna endast erbjuder en viss 

synvinkel. Jag jämför dessa två bokserier och tar reda på om den ena presenterar kultur mer än den 

andra. Min hypotes är att läroboksserien i franska innehåller mer kulturell information än 

läroboksserien i svenska, eftersom nordiska kulturer liknar varandra, och därför finns det inte många 

obekanta kulturella drag som studerande ska tillägna sig. För att hjälpa studerande att förstå fransk 

kultur ska läroboken presentera kultur och kulturella skillnader på ett mångsidigt sätt. 

En annan viktig aspekt är att jag använder böckerna i franska som är riktade mot studerande som inte 

har studerat språket tidigare, medan alla studerande redan har bekantat sig med den svenska kulturen 

på högstadiet. Denna skillnad mellan två bokserier kan ha inverkan på forskningsresultatet. 

 

1.2. Material och metod 

Materialet för denna avhandling består av läroböcker i svenska och franska. Bokserierna som jag 

analyserar i min avhandling är Magnet och Voilà!. Båda är redan bekanta för mig, eftersom jag har 

använt Magnet när jag har undervisat i svenska och Voilà!-serien när jag studerade franska på 

gymnasiet. Båda används fortfarande i språkundervisningen.  

I min pro gradu-avhandling studerar jag kulturella drag som förekommer i bokserierna Magnet och 

Voilà! genom att gå igenom alla böcker. Gymnasieelever har fem obligatoriska kurser i svenska och 

två fördjupande kurser som studerande frivilligt får välja. Eftersom franska är ett valfritt ämne, finns 

det inga obligatoriska kurser, utan alla åtta kurser är valfria. Den första och den sista boken i 

läroboksserien Voilà! innehåller båda två kurser. Härutöver består den första kursen i franska av en 

textbok samt en övningsbok. Därför går jag igenom och analyserar sammanlagt 14 gymnasieböcker 

för denna avhandling. 

Metoden i min pro gradu-avhandling är huvudsakligen kvalitativ eftersom syftet är att utreda hurdana 

kulturella drag som förekommer i läroböckerna. Avhandlingen är dels kvantitativ, för jag ska studera 

antalet kulturella drag som kommer fram. Eftersom meningen är också att jämföra om det finns lika 

många kulturella belägg i båda läroboksserierna, kan undersökningen också betraktas som kontrastiv 

innehållsanalys. Med hjälp av denna metod är det möjligt att beskriva fenomenet genom att analysera 

materialet på ett systematiskt och objektivt sätt (Sarajärvi & Tuomi 2002: 105). 
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Det finns tidigare undersökningar som handlar om kultur och hur kultur kommer fram i läroböcker. 

Mia Numminen (2012) har studerat kulturella drag i läroboksserier i svenska och franska. Bokserierna 

som hon har studerat i sin pro gradu-avhandling används i grundskolan medan min undersökning 

koncentrerar sig på gymnasieböckerna. Vid sidan av Numminens pro gradu-avhandling har Kalle 

Karjala (2003) undersökt Sverigebilden i sin doktorsavhandling. Jag har utnyttjat Karjalas 

kategoriseringssystem i min undersökning för att presentera beläggen på ett förståeligt sätt, men gjort 

några förändringar. I min pro gradu-avhandling ska kulturella drag klassificeras i kategorier som 

litteratur, musik, film, sport, mat, geografi, traditioner samt kulturella symboler. Dessa kategorier har 

valts eftersom de representerar kultur på ett mångsidigt sätt, eftersom det finns med högkultur, seder 

samt saker som har ett symbolisk värde. Till slut räknas vilka kategorier som innehåller mest 

kulturella belägg. Även antalet belägg i olika kursböcker jämförs.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I denna del presenterar jag begreppet kultur och olika slags sätt att definiera begreppet. Eftersom 

begreppet kultur är flerdimensionellt, är det inte möjligt att ge ett svar som definierar betydelsen av 

kultur på ett enkelt sätt. I stället tar jag fram flera uppfattningar av begreppet kultur. Efter att ha 

definierat ordet koncentrerar jag mig på att beskriva kulturens roll i språkundervisningen. Jag 

fördjupar mig i gymnasiets läroplan och utreder hurdana kulturella värderingar och mål det kommer 

fram i grunderna för läroplanen. Även kursbeskrivningarna undersöks för att utreda om innehållet av 

läroböckerna motsvarar instruktioner som presenteras i läroplansgrunderna. 

Eftersom ämnet på min pro gradu–avhandling är kulturella drag och landkännedom i läroboksserier 

i svenska och franska, behandlar jag också betydelsen av läroböcker i undervisning av kultur samt 

egenskaper som en bra lärobok innehåller. Vid sidan av dessa temaområden presenterar jag kort 

kulturella drag hos svenskar och fransmän som karakteriserar dem. 

 

2.1. Att definiera kultur 

Det är inte enkelt att förklara betydelsen av ordet kultur, eftersom kultur är en sak vars definiering 

beror på vem man ställer frågan till. Som språkstuderande har jag använt många ordböcker under 

mina studier, och därför är det naturligt för mig att ty mig till ordböcker för att reda på hur ordet 

kultur beskrivs i dem. I Nordstedts Stora Svenska Ordbok (1995: s.v. kultur) definieras ordet kultur 

på följande sätt: 

kultu’r subst. ~en ~er 1 form i vilken (viss) större grupp 

människor ordnar sin försörjning och organiserar 

gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå; särsk. 

i äldre tider el. i avslagna områden: kulturlämningar; 

högkultur; indiankultur […] ▫ ibl. om motsvarande 

grupp människor: spår från en tidig ~ som levde på 

renjakt ▫ äv. med tonvikt på resultatet av motsvarande 

mänskliga verksamhet <jfr natur 1> : kulturbygd; 

kulturföremål; kulturlandskap ▫ ofta försvagat med 

tonvikt på samhälleligt beteende etc. <jfr kultur 2> : 

kulturgemenskap; kulturmönster; bondekultur […] 2 

sammanfattningen av allt som skapats av människor för 

att ge (högre) andliga upplevelser särsk. om konst, 

litteratur, musik o. d. men äv. om vetenskap; i allmänhet 

el. under viss tid, inom visst område etc.: kulturarv; 

kulturdebatt; kulturelit […] ▫ ibl. positivt om konst, 

litteratur etc. av hög kvalitet: pocketböcker i kiosker och 

varuhus har inget med ~ att göra; han skrämdes av 
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bristen på ~ i landet ▫ äv. om konst, litteratur etc. inom 

el. för viss grupp: allmogekultur, ; bygdekultur; 

folkkultur […] ▫ ofta försvagat om (kunskap om) 

sedvänjor och regler på gott uppträdande <jfr kultur 1> 

: en dam med ~ och stil; han är rik men har ingen ~ […] 

▫ äv. (försvagat) om regler för gott uppträdande etc. på 

visst område <i sms> : klädkultur; möteskultur; 

sängkultur […] 3 det att systematiskt odla jord, med 

vissa växter; äv. om det som odlas <jfr natur 1>: 

kulturväxt; beteskultur; drivhuskultur […] ▫ äv. betr. 

vissa djur: ostronkultur; ▫ äv. inskränkt om systematisk 

renodling av mikroorganismer o. d.: bakteriekultur 

Nordstedts Stora Svenska Ordbok erbjuder flera olika slags synpunkter för ordet kultur, vilket har 

inverkan på hur ordet tolkas. Den ena definition betonar högkultur som innehåller bl.a. konst, 

litteratur och musik, medan den andra förklarar ordet genom att hänvisa till sättet på hur människor 

har organiserat sitt samhälle. Med tanke på detta arbete är flera av ordbokens definitioner relevanta, 

men till exempel hänvisningen till mikroorganismer kan uteslutas. 

När det gäller den franskspråkiga ordboken Le Nouveau Petit Robert (2009: s.v. culture), blir ordet 

kultur definierat på detta sätt: 

2 CULTURE [kyltyR] n. f. – v. 1550 ▫ de 1 culture ■ 1 

(v. 1550) Développement de certaines facultés de 

l’esprit par des excercises intellectuels appropriés. PAR 

EXT. Ensemble des connaissances acquises qui 

permettent de développer le sens critique, le goût, le 

jugement. ► connaissance, éducation, formation, 

instruction, 2 savoir […] – (Dans un domaine 

particulier). Culture philosophioque, littéraire [---] ■ 2 

Ensemble des aspects intellectuels propres à une 

civilisation, une nation. La culture gréco-latine. Culture 

occidentale, orientale. La culture française. Échanges 

entre cultures différentes (interculturel, transculturel ; 

multiculturel). ■ 3 DIDACT. Ensemble des formes 

acquises de comportement, dans les sociétés humaines. 

► 4 CULTURE PHYSIQUE : développement 

méthodique du corps par par des exercises appropriés et 

gradués. ► culturisme, éducation (physique), 

gymnastique. Faire de la culture physique. ■ CONTR. 

ignorance, inculture. 

Definitionen av Le Nouveau Petit Robert (2009: s.v. culture) innehåller fyra olika synvinklar på ordet 

kultur. Enligt den första förklaringen är kultur utvecklingen av psyket som sker tack vare 

intellektuella övningar. När kultur definieras på detta sätt, har ordet till exempel följande synonymer: 

vetande och kännedom. Ett annat sätt att definiera begreppet kultur betonar kulturens bundenhet med 

olika nationer. 
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När kultur förklaras med hjälp av ord som ges i det tredje alternativet, betraktas kultur ur didaktisk 

synvinkel. Denna förklaring innehåller helheten av alla beteendenormer som människor har skaffat 

själv. Den sista definitionen av kultur, culture physique, syftar på fysisk kultur och träning.  Alla 

dessa definitioner hittades på samma sida under ett ord, vilket förklarar problematiken av att definiera 

kultur. 

 

2.1.1. Vad är kultur? 

Enligt Östen Dahl kan kultur inte behandlas som fenomen som endast består av musik, litteratur och 

liknande, utan det är viktigt att förstå begreppets mångsidiga betydelse (Dahl 2007: 33). Ett slags svar 

för frågan ”Vad är kultur?” är att kultur kombinerar saker som kunskap, normer, lagar och vanor som 

människor inom ett visst samhälle värderar. Denna slags förklaring bär namnet holistisk modell.  

(Kaikkonen 1994: 63)  

Kulturer behandlas oftast som kollektiver: stater, länder, samhällen o.s.v. vilket föder uppfattningen 

att kulturer är internt homogena och statiska när det gäller utvecklingen (Pantzar 2009: 97). På 1700-

talet ansåg antropologer att kultur har ett starkt samband med nationer och samhällen. De har 

motiverat denna uppfattning med hjälp av sina undersökningar som bevisar att människor alltid har 

syftat på att nå en större autonomi. Därför kan det anses att en sak som ledde till födelsen av 

nationalstaten var människans vilja att ha en gemensam kultur. (Kaikkonen 1994: 63–64)  

Senare under 1800-talet var människor intresserade av att se kulturen som ett globalt fenomen, vilket 

slutligen ledde till kontrastering av olika nationella kulturer. På grund av kontrastering förstods att 

det inte är möjligt att ha en gemensam kulturteori för alla människor i världen. Därför blev det lättare 

att definiera kultur med nationella egenskaper. (Kaikkonen 1994: 64) Enligt min åsikt bevisar detta 

misslyckade försök av att skapa en gemensam kultur, att en kultur innehåller så många personliga 

egenskaper, att det är omöjligt att tvinga den att förändras. 

Uppfattningen om ett generellt och nationellt kulturtänkande har kritiserats mycket, eftersom många 

kulturforskare anser att det inte är acceptabelt att generalisera olika slags egenskaper när det gäller 

kultur. Anledningen till varför de tänker på detta sätt är att olika fenomen kraftigt skiljer sig från 

varandra. En svaghet med detta slags tänkande är frågan om hur det är möjligt att klassificera olika 

kulturer. (Kaikkonen 1994: 65) 

En av de mest klassiska definitionerna för begreppet kultur kommer från 1800-talet. Då påstod 

Edward Tylor som Kaikkonen citerar att kultur är en helhet som kombinerar olika slags kunskaper, 
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föreställningar, konst, lagar, moral och vanor som människan har lärt sig som medlem av ett visst 

samhälle. (Kaikkonen 1994: 63) En nederländsk antropolog Geert Hofstede är dels av samma åsikt. 

Enligt honom har kultur uttrycksformer som symboler, hjältar, ritualer och värderingar. Han anser att 

den djupaste delen av kultur är värderingar medan symboler ligger på ytan. (Hofstede 1992: 24) Alla 

dessa definitioner är ändå problematiska, eftersom ordet kultur är ett begrepp med flera dimensioner. 

När kultur definieras med hjälp av dessa egenskaper, kan vad som helst betraktas som ett kulturellt 

drag. Detta faktum gör det besvärligare att lära kulturella kunskaper. (Salo 2011: 41–42) 

Enligt skolstyrelsens arbetsgrupp för kultur kan kultur delas in i delområden som värderingar, 

attityder, uppfattningar, språk, familjeliv, arbetsliv, fritid, vanor, fördomar, kunskaper, religion, 

politik, utbildning och omgivning. Arbetsgruppen påpekar att kultur inte kan betraktas som ett statiskt 

fenomen, utan den alltid anpassar sig i sin tid och sin omgivning. (Kulttuuri kielen oppimisessa 1991: 

2) 

Det är typiskt för människan att de vill vara i kontakt med personer som har likadana vanor. En sak 

som har inverkan på känslan av kulturell gemensamhet är åldern. Det är till exempel sannolikare att 

ungdomar som lever i olika kulturer har mer gemensamt än ungdomar och åldringar som lever i 

samma samhälle. Trots det anses de nationella egenskaperna vara nyttigare när det gäller 

språkundervisning. Eftersom uppfattningen om en annan kultur föds med stöd av bristfällig 

information, är det viktigt att språkundervisning ger chansen att bekanta sig med främmande kulturer 

och deras fenomen. (Kaikkonen 1994: 65) 

När man talar om kultur är det lätt att generalisera för mycket. Oftast kontrasteras till exempel det 

traditionella och det moderna, även om dessa två samtidigt kan leva i ett och samma samhälle. Att ha 

bra kännedom om kulturer betyder inte heller att alla värden och traditioner ska accepteras. (Korhonen 

& Lipsanen 2008: 6) Eftersom läroböcker är ett av de centralaste medlen när det gäller 

språkundervisning, tycker jag att böcker och deras innehåll spelar en stor roll i presentering av 

kulturer. 

 

2.1.2. Språk, kultur och identitet 

Människor har redan länge velat kunna förklara förhållandet mellan språk och kultur, men det har 

inte lyckats. Anledningen till detta är att detta förhållande är lika flerdimensionellt som begreppet 

kultur. Somliga forskare anser att kultur är en produkt av språk, medan andra tänker tvärtom. Den 

allmänna opinionen är ändå att kultur inte kan existera utan språk. (Kaikkonen 1994: 66–67)  
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En annan aspekt är att kommunikationssituationer mellan människor har en stor inverkan på kultur, 

vilket har lett till åsikten att de lär sig kulturen i situationer där de kommunicerar med andra 

människor. I dessa situationer lär människan sig vissa normer som senare blir automatiska. Därför är 

en viktig slutsats att utan kommunikation med andra människor skulle vi inte ha någon kultur. 

(Kaikkonen 1994: 66–69) 

Även om förhållandet mellan språk och kultur är svårtolkat, är det klart att dessa två har inverkan på 

varandra. Eftersom kultur omarbetar varje språk, berättar språk alltid någonting om talarens kultur. 

Språk kan således betraktas som den del av kultur som uttrycker erfarenheten av den mänskliga 

existensen. (Idström & Sosa 2009: 7) 

När det gäller språk och identitet, spelar människans modersmål en stor roll. När människan lär sig 

sitt modersmål, blir hon också medveten om icke-verbal kommunikation och uppfattningar som hör 

till kulturen i vilken modersmålet används. Utveckling av identitet är en process som börjar när man 

föds och slutar när man dör. (Kaikkonen 2009: 16–17) 

Det är ändå problematiskt att skilja två kulturer bara på grund av två olika språk, eftersom språk alltid 

inte skiljer medborgare från varandra. Till exempel i Finland finns det två officiella språk, finska och 

svenska, men trots två olika språk är alla ändå finländare. Också i andra delar av Europa talar man 

två eller fler olika språk i ett och samma område, vilket betyder att statsgränser inte är samma sak 

som språkgränser. (Aikio & Arola 2010: 55) 

På grund av vår identitet har vi möjligheten att definiera oss själva. När vi träffar andra människor 

från olika kulturer, tänker vi automatiskt på skillnader mellan ”vi” och ”de”. (Dufva, Laihiala-

Kankainen & Pietikäinen 2002: 5) Kategoriseringen som händer mellan ”vi” och ”de” är nödvändig, 

eftersom utan ”oss” finns det inte ”dem” (Bauman 1997: 54). 

 

2.1.3. Kultur och inlärningsteorier 

Kultur kan också bli definierad med hjälp av olika inlärningsteorier. Hur kulturen förstås har 

naturligtvis inverkan på dess inlärning. Följande fyra teorier baserar sig på tankar av Robinson och 

Loenhoff. Dessa fyra teorier är behavioristisk, funktionell, kognitiv och symbolisk definition och de 

handlar om sättet på vilket kulturen inlärs. (Kaikkonen 1994: 72) 

Den behavioristiska modellen har varit populär bland lärare i främmande språk. Enligt denna modell 

består kultur av enskilda beteendevanor som traditioner, vanor eller situationsbundna ritualer. Enligt 
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behavioristisk teori är det lätt att observera kultur. Behaviorister anser att beteende är det viktigaste 

och syftar inte på att förklara fenomenet. (Kaikkonen 1994: 72–73) 

När kultur definieras med hjälp av den funktionella teorin, betraktas den som ett socialt fenomen. På 

samma sätt som behavioristisk teori är syftet med funktionell teori att undersöka hurdana 

kulturmodeller som förekommer inom en viss kultur. Kultur definieras som konsensus, en 

överenskommelse som görs inom ett samhälle. På detta sätt fattar samhället beslut som handlar om 

symboler som användas i kommunikation. Användning av denna modell har lett till att undervisning 

av kommunikation har delats in i ämnesområden, vilket hjälper studerande att förstå fenomen som 

hör till andra kulturer. (Kaikkonen 1994: 73–75) 

Den kognitiva definitionen betonar processen som händer hos individen. Det är viktigt hur man 

analyserar och tolkar sin omgivning. Enligt denna teori består kulturen av modeller av objekt som 

ligger i individens minne. Människor som föredrar kognitiv definition betonar processer som sker i 

hjärnan. Dessa processer har koppling med klassificering och tolkning av erfarenheter, det vill säga 

att kultur är ett dataprogram i hjärnan. Oftast syftar kognitiv teori på att beskriva och förklara hur 

människan behandlar information och analyserar världen. (Kaikkonen 1994: 76–77) 

Den sista av dessa teorier heter den symboliska modellen. Ur symbolisk synvinkel betraktas kultur 

som system av symboler och deras betydelser. Enligt symbolisk modell är erfarenheter, betydelser 

och verkligheten ständigt i en dynamisk kontakt. Detta betyder att varje kultur hela tiden går igenom 

en ändringsprocess. Processen börjar med att en individs tidigare erfarenhet har inverkan på tolkning 

av fenomenet, vilket för sin del har inverkan på den nya erfarenheten som leder till att nästa fenomen 

tolkas på ett visst sätt. Denna process leder till att kultur så småningom förändrar sig. (Kaikkonen 

1994: 77) 

Enligt symbolisk teori borde studerande fästa uppmärksamhet vid nuvarande tillstånd av kultur som 

behandlas vid sidan av egna erfarenheter och uppfattningar. Undervisning av främmande språk borde 

syfta på att utveckla studerandes system av symboler och betydelser som innefattar allt språklig 

kommunikation. Det är viktigt att komma ihåg att studerandes modersmål och egen kultur spelar en 

stor roll när det gäller inlärning av andra kulturer. (Kaikkonen 1994: 78) 

 

2.2. Kultur och språkundervisning 

Enligt Eva Gagnestam (2005: 11) är syftet med språkundervisningen att öppna dörrar till andra 

kulturer. Kulturens roll i språkundervisningen har ändrats med åren på grund av olika slags 
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undervisningsmetoder. På 1970-talet började man betona viktigheten av att kunna kommunicera i 

vardagliga situationer, vilket var en stor förändring, eftersom syftet med språkundervisning tidigare 

hade varit att få information om språket genom att översätta texter. (Pyykkö 2014: 197)  

I stället för att studerande borde lära sig saker om språket, började huvudvikten av 

språkundervisningen så småningom ligga på användning av språk som kommunikationsmedel. Under 

årens lopp har populärkulturens viktighet betonats vid sidan av historia och klassisk litteratur vars 

betydelse alltid har haft ett stort värde. Dessa förändringar har varit nödvändiga, eftersom världen blir 

mer och mer komplex och därför behöver studerande sådana kunskaper. (Forsman 2007: 12) 

På 1980-talet syftade undervisning på att skapa autentiska situationer (Pyykkö 2014: 197). Med 

begreppet autentisk syftas på språkbruk som händer i icke-pedagogiska situationer. För att en text kan 

betraktas som en autentisk text ska den vara skriven för att fylla en social mening. (Kramsch 1993: 

177) Senare började man också betona betydelsen av att förstå egenskaper av olika kulturer (Pyykkö 

2014: 197).  

Från och med år 1990 har kompetens mellan olika kulturer haft ett högt värde i undervisningen, 

eftersom det är omöjligt att förstå betydelsen av budskapet om kulturen omkring språket är okänd. På 

samma sätt är det inte lätt att förstå främmande kulturer om man inte kan deras språk. Medan man 

studerar språk, ska man samtidigt studera kultur. (Pyykkö 2014: 197)  

Att lära eller att lära sig främmande språk har alltid en kulturell karaktär. Eftersom språket speglar 

hela kulturen, är det inte acceptabelt att observera det som en del av kulturen. Annars missuppfattas 

kulturens karaktär. (Kaikkonen 2000: 51) När studerande lär sig språk, lär de sig också kulturer. Att 

lära kultur ställer många krav på språklärare. Lärarens roll kan bli begränsad på grund av lärarens 

kunskaper, attityder och föreställningar om kultur. (Korhonen 2005: 14) Det är krävande för lärare 

att undervisa alla helheter som läroplanen efterlyser. När det gäller kultur, borde lärare vara experter 

i alla nivåer och veta många detaljer om historia, samhälle och till exempel politik. (Maijala 2006: 

192) 

Ett av språkundervisnings mål i dag är interkulturell inlärning. Interkulturell inlärning får inte ses 

som en studiehelhet, utan hellre som en filosofi som går igenom hela undervisningen (Räsänen 2002: 

247). När betydelsen av begreppet interkulturell tolkas, beror definitionen på hur man svarar på 

frågan ”Hurdan språkkultur använder begreppet?” (Kaikkonen 2000: 49). Även om det finns 

skillnader mellan olika slags tolkningar av interkulturell inlärning, finns det gemensamma drag vid 

sidan av dem. När det gäller användning av interkulturell inlärning i språkundervisning, är den 

generella tanken att studerande förstår olikhet bättre med hjälp av undervisning. Samma sak gäller 
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också kommunikation med människor som kommer från andra kulturer, undervisningen borde göra 

den interkulturella kommunikationen lättare. (Kaikkonen 2000: 50) 

Interkulturell inlärning är en process som ständigt pågår. Under processen lär sig studerande 

kulturella kunskaper, färdigheter och attityder som är nödvändiga i situationer där det kommuniceras 

med utlänningar. (Korhonen 2005: 15) Det mest centrala syftet med interkulturell språkundervisning 

är inte att studerande förstår modersmålstalarens kompetens, utan att han eller hon klarar sig så bra 

som möjligt i situationer där det kommuniceras med representanter från andra kulturer. I dessa 

situationer spelar språket, toleransen och tolkningen en stor roll. I interkulturell inlärning betonas 

viktigheten av kommunikationssituationer mellan personer som kommer från olika länder, när språket 

självt, landet och dess kultur får mindre uppmärksamhet. (Kaikkonen 2000: 50–51) Enligt min åsikt 

är det lättare att kommunicera med utlänningar om man känner deras kultur, och ett sätt att lära sig 

om en annan kultur är att använda läroboken som hjälpmedel. 

Vid sidan av att lära sig nya saker gällande andra kulturer ger undervisning av främmande språk 

möjligheten att bli medveten om drag i modersmålet som inte har lagts märke till. Exempel på detta 

är vissa automatiska beteendemönster som språkbrukaren har lärt sig redan som barn och som har 

blivit rutiner. (Salo 2011: 43) För att känna igen skillnader och likheter mellan kulturer är det 

obligatoriskt att den studerande känner sin egen kultur och dess speciella drag (Gagnestam 2005: 11). 

Tack vare språkundervisningen är det möjligt för den studerande att utveckla sin uppfattning om 

främmande kultur och sin egen kulturidentitet (Kaikkonen 2000: 52). Då presenterar den studerande 

sig själv för de andra som en kulturell aktör (Salo 2011: 43). 

Enligt materialet som Salo (2011) använder som stöd för sin artikel, anser en tredjedel av lärare som 

deltog i en förfråga, att kultur är en viktig del i svenskundervisning. Anledningen till denna åsikt är 

att kunskaper gällande svensk kultur ses som en bro till kulturer i andra nordiska länder. Även om 

dessa lärare uppskattar kulturundervisning, anser var tionde av dem att de är färdiga att hoppa över 

uppgifter som handlar om kultur, om det inte finns tillräckligt mycket tid för andra delar på grund av 

studentskrivningar. (Salo 2011: 60) Själv har jag erfarenhet av detta slags tänkande, eftersom 

kulturella saker inte alltid blev behandlade i mitt gymnasium om vi hade bråttom med grammatik. 
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2.2.1. Kultur i gymnasiets läroplan 

Enligt Utbildningsstyrelsen [www] ska den nya läroplanen för gymnasiet tas i bruk i augusti 2016, 

vilket betyder att jag använder den nuvarande planen i detta arbete. Läroplanen som används i finska 

gymnasier har utarbetats år 2003 och tagits i bruk år 2005. 

Grunderna för läroplanen betraktas som normer som fungerar som stöd när den lokala läroplanen 

utarbetas (Geber 2004: 9). I läroplansgrunderna finns det information om gymnasieutbildningens 

allmänna mål. Enligt läroplansgrunderna borde gymnasiet ge färdigheter att möta det föränderliga 

samhällets utmaningar. Vid sidan av detta borde studerande kunna ha kunskapen att granska saker ur 

olika synvinklar tack vare gymnasieutbildningen. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 14 

[www]) Själv anser jag att språkundervisningen och speciellt kulturundervisningen utvecklar dessa 

kunskaper.  

I läroplansgrunderna presenteras allmänna mål också för språkundervisningen. Till exempel 

förmågan av att justera sina egna uppfattningar nämns i läroplansgrunderna. Viktiga temaområden 

som presenteras är till exempel naturen, samhället och människan. All information som förekommer 

måste basera sig på vetenskap eller vara i samband med konst. Vid sidan av dessa saker betonas bland 

annat viktigheten av grupparbete eftersom studerande får kommunicera med andra människor både 

på det andra inhemska språk och främmande språk i klassrummet i sådana situationer. (Grunderna 

för gymnasiets läroplan 2003: 26 [www]) 

Många uppgifter och värderingar gällande gymnasieutbildningen har kategoriserats i olika 

ämnesområden i läroplansgrunderna. Det viktigaste temat med tanke på mitt arbete är delen ”kulturell 

identitet och kulturkännedom”. I denna del står det att undervisningen ska ge sådana kunskaper i 

andra kulturer som hjälper studerande med att samarbeta med andra människor som kommer från 

andra kulturer. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 29f [www]) Därför skulle det vara viktigt 

att undervisning innehöll tillräckligt med kommunikation på olika språk. 

 

2.2.2. Gemensam europeisk referensram för språk 

Läroplanerna som används i finska skolor baserar sig på den gemensamma europeiska referensramen 

för språk. Vid sidan av läroplaner även kursplaner, examina samt läromedel i alla europeiska skolor 

har formulerats med hjälp av instruktionerna som definieras i referensramen. Dokumenten beskriver 

de kunskaper och färdigheter som studerande behöver för att kommunicera på ett visst språk och 

beaktar även språkets kulturella kontext. (Gemensam europeisk referensram för språk: 1 [www]) När 
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språkundervisnings syften utarbetas, bedömas både studerandes samt samhällets behov (Gemensam 

europeisk referensram för språk: 127 [www]). 

Referensramen beskriver hurdana kunskaper språkundervisningen borde erbjuda studerande av olika 

språk. Kunskaperna har delats in i olika nivåer som muntliga kunskaper, skriftliga kunskaper och 

förståelse. Även om kulturkunskaper inte presenteras, anses de vara en del av de kunskaper som gäller 

kommunikation. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 48) 

Det går inte att underskatta läroplanernas makt när det gäller kulturundervisningen. Det finns olika 

slags värden liksom kulturidentitet och kommunikationskunskaper som för sin del inverkar på hurdan 

läroplanen ska vara. Till exempel för en gymnasiestuderande är det viktigt att kunna jämföra den egna 

kulturen med den andra kulturen vars språk han eller hon studerar. (Pyykkö 2014: 198)  

I läroplanen klassificeras främmande språk som ett ämne som lär kunskaper och kultur, som man 

borde lära sig i kontexten mellan två kulturer. Kulturundervisningens ställning har blivit starkare 

under årens lopp, vilket betyder att också lärare är tvungna att utveckla sina kulturella kunskaper hela 

tiden. (Pyykkö 2014: 200)          

När det gäller undervisning av svenska, står det i läroplanen för gymnasiet att undervisningens syfte 

borde ligga på att lära studerande kommunicera på det sättet som är kännetecknande för svenska 

språket och svensk kultur. Enligt läroplanen är det viktigt att förstå skillnaden mellan kommunikation 

som sker med hjälp av det andra inhemska språket och kommunikation på modersmålet. (Grunderna 

för gymnasiets läroplan 2003: 84–85 [www])   

Även skönlitteratur och annat autentiskt material borde användas i klassrummet. För att utveckla 

studerandes kulturella känslighet är det viktigt att studerande förstår att alla deras aktioner är bundna 

till kultur, och därför är det lärarens uppgift att hjälpa studerande nå detta mål. Enligt läroplanen ska 

undervisningsmaterialet av svenska ge chansen att jämföra skillnader mellan olika nordiska kulturer. 

Läraren spelar en stor roll i denna sak, eftersom det är omöjligt att jämföra likheter och skillnader om 

ämnena blir behandlade endast ur den egna kulturens synvinkel. (Grunderna för gymnasiets läroplan 

2003: 84–85 [www])  

 

2.2.3. Kurser i svenska 

I läroplansgrunderna finns det också information gällande kurser i svenska. Enligt beskrivningen 

handlar den första kursen ”Skol och fritid” om ungdomars studier och hobbyer. Denna kurs 
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koncentrerar sig på att göra det lättare att byta från grundskolans svenska till gymnasiesvenska, det 

vill säga kursen fungerar mer som upprepning. Därför är också språket mer informellt. Kurs nummer 

två heter ”Vardagen i Norden” och på samma sätt som den första kursen handlar den generellt om 

ungdomarnas liv, studier, arbete, hobbyer och fritid.  (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 86–

87 [www]) 

Den tredje kursen bär namnet ”Finland, Norden och Europa”. Denna kurs innehåller flera relevanta 

drag för min avhandling, eftersom teman som finsk och finlandssvensk kultur och jämförelsen mellan 

finländare och andra människor som lever i Europa nämns i kursbeskrivningen. Vid sidan av detta 

betonar denna kurs kulturidentitet och kulturkännedom. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 

87 [www]) 

Den fjärde kursen heter ”Livet tillsammans och separat” och enligt beskrivningen innehåller den 

teman som bl.a. värderingar, relationer och aktuella fenomen inom samhället (Grunderna för 

gymnasiets läroplan 2003: 87 [www]). I beskrivningen står det ingen information om ur vilken 

synvinkel temata tolkas, även om till exempel saker som värderingar har ett starkt band med kultur. 

Det är sannolikt att kursen handlar om livet ur svenskarnas synvinkel, men läroplansgrunderna 

avslöjar inte denna information. 

Den femte kursen ”Vår livsmiljö” är den sista obligatoriska kursen i svenska språket. Under denna 

kurs behandlas saker som natur, föränderlig arbetsmiljö, teknik och medier. (Grunderna för 

gymnasiets läroplan 2003: 87 [www]) Inte heller denna beskrivning ger information om vilken kultur 

som betonas. 

De sista kurserna, kurs nummer sex och kurs nummer sju är båda valfria kurser. Den sjätte kursen 

handlar om kultur som också behandlas mångsidigt. Ämnesområdena som kursen innehåller är till 

exempel kulturidentitet och kulturkännedom. Den sjunde kursen bär namnet ”Den gemensamma 

världen och internationalisering”. Kursen omfattar teman som bl.a. samhälle, politik och 

internationella fenomen. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 87 [www]) 

 

2.2.4. Kurser i franska 

När det gäller undervisning av franska språket i gymnasiet, tolkas rekommendationer och allmänna 

mål som presenteras i läroplansgrunder för främmande språk. I min pro gradu-avhandling undersöker 

jag böcker som används när studerande börjar sina studier i franska i gymnasiet, vilket är anledningen 

till att jag utreder vad läroplansgrunderna berättar om B3–franska och dess kurser.   
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Den första kursen i franska heter ”God dag, trevligt att träffas”. På denna kurs lär studerande sig att 

hälsa och presentera sig själv, samt fråga om vanliga saker. Temaområden som behandlas är familjen 

och relationer och kursen betonar muntlig kommunikation. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 

107 [www]) Eftersom syftet med denna kurs är att studerande lär sig grunderna av språket, kommer 

kulturaspekter inte ofta fram. 

Syftet med den andra kursen är att utveckla hörförståelse och muntlig framställning. Temaområden 

är släktingar, vänner, relationer och rutiner i livet. Kursen betonar kunskaper som hjälper studerande 

att klara sig i situationer där de till exempel handlar mat. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 

108 [www]) Inte heller denna kurs betonar kulturen speciellt mycket, om kursen motsvarar 

kursbeskrivningen. 

Namnet på den tredje kursen är ”Fritid och intressen” och under kursen behandlas saker som hör till 

ungdomarnas vardag. Vid sidan av kurs nummer ett koncentrerar sig den här kursen också på muntlig 

kommunikation. Den fjärde kursen heter ”Världen och vi” och dess innehåll omfattar ämnen som 

människor i Finland, människor i andra länder, geografi, historia och sevärdheter. Också på denna 

kurs betonas muntlig framställning och hörförståelse. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 108 

[www]) 

Den femte kursen heter ”Förr och nu”. Målet på denna kurs är att studerande undersöker livet förr 

och livet i dag både ur individens synvinkel och ur hela samhällets synvinkel. Ett centralt ämne på 

kurs nummer fem är hälsan. Den sjätte kursen för sin del bär namnet ”Studier och framtidsplaner”. 

Ämnesområden i denna kurs är skolan och arbetslivet samt ungdomarnas framtidsplaner. (Grunderna 

för gymnasiets läroplan 2003: 108 [www]) 

Namnet på den sjunde kursen är ”Kultur”. Under denna kurs fördjupar studerande sig i fransk kultur 

och dess litteratur, musik, filmer, teater och idrott. På denna kurs betonas inget av språkkunskapens 

område mer än de andra. Den åttonde och samtidigt den sista kursen i franska bär namnet ”Vår 

gemensamma jord”. Enligt läroplansgrunderna syftar denna kurs på att den studerande bekantar sig 

med sitt hemland och samhälle samt samhällena av de andra kulturerna. Ett viktigt ämne är jordklotet, 

och hur framtiden ser ut ur dess synvinkel. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 108 [www]) 

 

2.2.5. Att lära sig kulturella kunskaper 

Genom att studera olika språk lär studerande sig samtidigt olika kulturer. När studerande bekantar sig 

med främmande länder och dess kulturer, spelar kunskaper i kulturell läskunnighet en stor roll. 
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Studerande som har goda kunskaper i kulturell läskunnighet förstår olika slags kulturer och har 

förmågan att jämföra två kulturer med varandra. I dagens globala värld är kulturell läskunnighet en 

lika central kunskap som läs- och skrivkunnighet. (Salo-Lee 2010: 21) En individ som är effektiv ur 

den interkulturella synvinkeln har följande kunskaper och egenskaper: 

 anpassning 

 ödmjukhet 

 organisatorisk skicklighet 

 kunskaper i interkulturell kommunikation 

 kännedom om värdland och dess kultur (Salo-Lee 2010: 22) 

Med tanke på krav som nämns i läroplansgrunderna kan det antas att gymnasiestudier syftar på att 

öka dessa kunskaper. Läroplansgrunderna för gymnasiet betonar till exempel viktigheten av 

grupparbete (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 26f [www]), vilket har en positiv inverkan på 

hur studerande anpassar sig till olika situationer. Vid sidan av detta ökar studerandes kännedom om 

främmande kulturer genom att lära sig olika språk. 

Det är typiskt för människor att vara etnocentriska, vilket betyder att den egna kulturen fungerar som 

ett centrum när olika slags kulturella drag jämförs. Världen kan betraktas genom en viss sorts 

glasögon, men det är effektivare att byta glasögonen då och då för att öppna nya synvinklar. En 

individ som har bra kulturella kunskaper förstår att andra människor inte ser på individens kultur på 

samma sätt som individen själv. (Salo-Lee 2010: 23) 

För vissa studerande kan intresset för kultur fungera som en källa av motivation när det gäller att 

studera språk. Oftast studeras främmande kultur i samband med språkundervisning, och därför ska 

dessa två saker alltid läras samtidigt. När läraren syftar till att motivera studerande, är det viktigt att 

få dem att förstå att kultur inte bara betyder högkultur som består till exempel av litteratur, utan kultur 

är ett fenomen som omfattar många egenskaper. (Pyykkö 2014: 200)  

Numera förstår man viktigheten av autentiskt material, vilken innebär till exempel användning av 

texter, bilder och tv-program i undervisning. I en idealisk situation skulle en nativ språktalare erbjuda 

olika synvinklar för språk som studeras, men eftersom det inte alltid är möjligt att ha nativa talare i 

klassrummet, är ett annat alternativ att använda ovanstående material vid sidan av läroböcker, för att 

studerande förstår att de behöver dessa kunskaper i verkliga kommunikationssituationer. (Pyykkö 

2014: 201) 

När olika språk studeras, är det möjligt att stereotyper förekommer i läroböcker som används. När 

läroböcker beskriver andra kulturer, förmedlar de samtidigt stereotyper om olika nationer. I vissa 
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läroböcker har det stått att invånare av några länder inte är vänliga. (Paasi 1998: 244) Om studerande 

inte har tillräckligt med information gällande andra kulturer, är det vanligt att stereotyper ersätter 

faktabaserad information. Därför är det speciellt skadligt om stereotyper behandlas som geografiska 

faktum (Paasi 1984: 1–3). Framför allt är stereotyper mentala modeller (Kaikkonen 1994: 87). 

Stereotyper kan vara antingen positiva eller negativa. De ger säkerhet och trygghet eftersom man tror 

att man vet någonting om en främmande sak tack vare stereotyper. (Derwin 2008: 85–86) 

Uppfattningar som studerande har gällande andra kulturer spelar också en viktig roll när det gäller 

kulturkännedom, eftersom det inte är möjligt att kulturella relationer utvecklas utan uppfattningar. 

Det är också naturligt att olika slags uppfattningar skapas, eftersom både mental och fysisk distans 

föder ett behov av att ha uppfattningar. (Hanse 2008: 9–10) 

I sin text presenterar Kaikkonen Norma Schmitts tankar om stereotyper. Enligt Schmitt föds 

stereotypiska bilder så tidigt att det inte är möjligt för människor att bli medvetna om deras födelse. 

(Kaikkonen 1994: 86) I undervisning av olika språk är det speciellt viktigt att behandla stereotyper, 

eftersom de helt enkelt föds när saker generaliseras. När stereotyper blir behandlade, är det lättare för 

den studerande att känna igen attityder, värderingar och fördomar som har inverkan på sin 

uppfattning.  (Pyykkö 2014: 202)  

Det finns två slags stereotyper som heter ”autostereotyper” och ”heterostereotyper”. Med begreppet 

autostereotyper menas uppfattningar som vi har gällande människor i vår egen kultur, medan 

heterostereotyper syftar på egenskaper som vi ser i människor som kommer från andra kulturer. Det 

är inte möjligt att se sin egen kultur och dess representanter ur samma synvinkel som utlänningar gör 

det. Oftast är autostereotyper positiva, men heterostereotyper har mer negativa drag. Existensen av 

stereotyper är farligt, eftersom studerande kan betrakta dem som generella regler om de ofta kommer 

fram i undervisningen. Stereotyper kan också ge en felaktig bild av den främmande kulturen, vilket 

inte är önskvärt. (Steele & Suozzo 1994: 36) När det gäller läroböcker, koncentrerar sig böckerna 

oftast på faktum och det är möjligt att stereotyper betonas för mycket (Korhonen 2005: 14).  

 

2.2.6. Kultur i läroböcker 

Med begreppet lärobok hänvisas till en bok som är utarbetad för undervisning (Lappalainen 1992: 

11). Även i dag är läroboken det mest centrala instrumentet i språkundervisning. Boken fungerar som 

bas för undervisningen och kompletterar den. (Häkkinen 2002: 88–91) Läroböckerna är de största 

faktorerna som inverkar på studerandes uppfattning av kultur, och för många kan de vara den 
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viktigaste källan för främmande kulturer. Därför borde läroböcker ge en realistisk bild av kulturen 

som studeras och inte bara utveckla positiva attityder genom att ta fram bra saker gällande en annan 

kultur. (Byram & Esarte-Sarries 1991: 180) 

Enligt Hannus (1996: 13) är lärobokens uppgift framför allt att ge en tolkning om ett visst temaområde 

som samtidigt motsvarar studerandes kunskaper. En bra lärobok består av flera egenskaper. För det 

första bör boken betona främmande kulturer lika mycket som den betonar grammatik och ordförråd. 

För det andra får materialet inte förhålla sig till kulturen ur turistens synvinkel, utan ta i beaktande 

hela socialisationsprocessen samt interkulturell kompetens. Personer som kommer fram i texterna ska 

också vara trovärdiga och boken ska uppmuntra studerande att observera denna kultur som speglas i 

boken. (Byram & Esarte-Sarries 1991: 183–184) Det är ändå vanligt att läroböcker endast erbjuder 

en synpunkt till en annan kultur. Då borde studerande få möjligheten att ifrågasätta denna uppfattning 

som boken föder. (Maijala 2006: 192) 

Det är obligatoriskt att ha färdigt material i språkundervisningen, eftersom det inte är möjligt för 

lärare att producera sitt eget material utan tillräckligt mycket erfarenhet och kunskaper gällande 

kulturen som behandlas. Läroböckerna gör det lättare för läraren att undervisa språk och kultur. 

(Korhonen 2005: 14) En av lärobokens centralaste uppgifter är att hjälpa studerande att arbeta ensam, 

utan lärare (Huhta, Kauppinen, Keränen, Luukka, Pöyhönen, Saario, Taalas & Tarnanen 2008: 229). 

Materialet som används i språkundervisningen ska vara aktuellt och innehålla autentiska drag 

(Kaikkonen 1994: 157). I läroböcker i främmande språk finns det massor av texter som ser ut som 

autentiska texter, men som i verkligheten har bearbetats och är bara skenbart autentiska (Huhta m.fl. 

2008: 228). 

Informationen som studerande får när de går igenom materialet borde också vara mångsidig. I bästa 

fall är undervisningsmaterialet planerat av en grupp som består av en lingvist, en språklärare, en 

antropolog, en sociolog, en historielärare och en geografilärare. Då kunde läroböcker fungera som en 

handbok för kultur, som skulle hjälpa studerande att analysera och observera. (Byram & Esarte-

Sarries 1991: 184)  

Enligt en undersökning av Leah Davcheva ja Lies Sercun anser en stor del av lärarna att kulturella 

drag inte kommer fram i läroböcker tillräckligt mycket. När människor studerar språk, fungerar saker 

som de redan har lärt sig som bas för ny information. Samma sak gäller inte kultur, och enligt lärare 

innehåller undervisningsmaterialet inte mycket information gällande kultur. Därför är det möjligt att 

studerande bara får en enkel uppfattning av kultur och att de inte förstår sambandet mellan kultur och 
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språk. (Pyykkö 2014: 197) En annan negativ sak i läroböcker är att texterna ofta är onaturliga på 

grund av deras pedagogiska syfte (Kramsch 1993: 177). 

 

2.3. Hofstedes kulturdimensionsteori 

Enligt den nederländska socialpsykologen och antropolog Geert Hofstede finns det ett antal 

dimensioner som hjälper med att beskriva nationella kulturer. Hofstede har undersökt ämnet genom 

att genomföra en internationell enkät vars målgrupp omfattade människor i 40 stater. Hans modell 

består av sammanlagt sex kulturella dimensioner som gör det lättare att jämföra två enskilda kulturer 

med varandra. Dessa kulturella dimensioner är följande: 

 Maktdistans 

 Individualism 

 Maskulinitet 

 Osäkerhetsundvikande 

 Tidsorientering 

 Tillfredsställelse  

Genom att undersöka maktdistans i olika kulturer ville Hofstede utreda hur människor i en viss kultur 

förhåller sig till ojämställdheten samt hierarkin. Denna index beskriver den symboliska distansen 

mellan de mindre maktiga människorna samt människor som har makt. Den andra kulturella 

dimensionen är individualismen. Med denna index jämförs om människor i en viss kultur betraktas 

vara mer individuella eller i stället för detta kollektiva. Det är avgörande om människans 

jaguppfattning definieras med ”jag” eller med ”oss”. (The Hofstede Center [www]) 

Motsatsen till maskulinitet är femininitet. Genom att utnyttja denna index utreds om en viss kultur 

har mer maskulina eller feminina drag. Dragen som berättar om maskulina kulturer är konkurrens, 

heroism och självsäkerhet medan feminina kulturer uppskattar samarbete, ödmjukhet samt 

livskvalitet. Indexen som heter osäkerhetsundvikande för sin del beskriver hur människor av ett visst 

samhälle förhåller sig till stress samt osäkerhet. Kulturer som har höga värden följer vissa regler 

intensivt, medan kulturer som har låga värden har en avspändare attityd. (The Hofstede Center 

[www]) 

Med begreppet tidsorientering hänvisar Hofstede till om en kultur orienterar sig till framtiden eller 

till nutiden och det förflutna. I kulturen med en kort tidsorientering uppskattas traditioner och gamla 

normer, medan människor i kulturer med en lång tidsorientering syftar på att lyckas i framtiden. Den 
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sista indexen, tillfredsställelse, beskriver hur möjligt det är att njuta av livet i en viss kultur. Motsatsen 

till termen är återhållsamhet som uppstås på grund av strikta sociala normer. (The Hofstede Center 

[www]) 

På webbsidorna av Hofstede Center är det möjligt att jämföra vissa länder med hjälp av Hofstedes 

modell. Skillnader mellan svensk kultur och fransk kultur ur Hofstedes teoris synvinkel presenteras i 

ett stapeldiagram (se figur 1). Både Sverige och Frankrike fick samma värden gällande 

individualismen, vilket betyder att det är typiskt att varje människa tar hand om sig själv i dessa 

länder. När det gäller indexen osäkerhetsundvikande, skiljer dessa två kulturer kraftigt från varandra. 

Siffran 29 betyder att det inte är allvarligt att känna sig osäker i svensk kultur, medan det är svårare 

för fransmän att tåla denna känsla. (The Hofstede Center [www]) 

FIGUR 1: Hofstedes modell 

 

En annan anmärkningsvärd skillnad mellan svensk och fransk kultur är att svensk kultur har mer 

feminina drag än fransk kultur enligt denna modell. Det betyder att livskvaliteten är ett dominerande 

värde och att det är viktigt att hjälpa andra människor i det svenska samhället. I Frankrike för sin del 

är det viktigt att ha succé och lyckas i konkurrenssituationer. När det gäller maktdistans, upplever 

svenskarna att de alla har samma rättigheter, men fransmän beter sig oftare på basis av en viss 

hierarki. (The Hofstede Center [www]) 

Vissa normer har möjligtvis inverkan på resultatet gällande tillfredsställande hos fransmän, eftersom 

siffran 48 är anmärkningsvärt lägre än hos svenskarna. Detta betyder att det är mer acceptabelt att 

njuta av livet i Sverige än i Frankrike, där sociala normer inverkar mer på beteendet. Härutöver 



24 

 

betraktas både Sverige och Frankrike som stater med långtidsorientering, vilket betyder att svenskar 

och fransmän tänker på framtiden när de fattar ett beslut. (The Hofstede Center [www]) 

 

2.4. Svensk kultur 

Skandinaver betraktas ofta som tysta, tålmodiga och modesta människor. Egenskaper som beskriver 

dem är ärlighet, gästvänlighet och hjälpsamhet. Dessa drag associeras ofta med svenskt folk. När 

skillnader mellan nordiska länder och deras folk funderas, säger man vanligtvis att svenskarna är mer 

kosmopolitiska än norrmännen men tystare och mer reserverade än danskarna. Enligt en typisk vits 

är man en riktig svensk när man har villa, Volvo och vovve. (Rosen Svensson 2007: 43) 

I Finland har människor oftast en klar uppfattning om svenskarna. Om finländare får uppgiften att 

beskriva svenska folket med tre adjektiv, är typiska ord lugn, självsäker och naiv. Trots allt 

respekterar svenskarna finländare, eftersom de har varit med på att bygga svenska samhället. 

Svenskarna värderar arbetet och ur finländarnas synvinkel är de arbetsamma. (Nordgren 1995: 126) 

Enligt en utredning av Anita Ekwall och Svenolof Karlsson finns det vissa adjektiv som oftast 

associeras med svenskarna. Utredningen innehåller svar av sammanlagt 150 personer varav en del 

var svenskar och resten var utlänningar. Personer som har deltagit i utredningen anser att svenskarna 

är utåtriktade, sociala och pratsamma. De beskrev också svenskarna som diplomatiska, 

grupporienterade och ärliga. (Ekwall & Karlsson 1999: 20–31) 

Det är inte lätt att definiera svenska folket, men man kan generellt säga att svenskarna har en bra 

självkänsla. En väsentlig del av att vara svensk är att vara tolerant, som speciellt framhävs när 

invandringspolitiken behandlas. I Sverige har invandrarna möjligheten att bevara sin egen kultur, 

vilket har också inverkan på svenska kulturens mångsidighet.  (Nordgren 1995: 127–128) 

Ett ord som svenska folket ofta brukar använda är lagom, som betyder en lämplig mängd, varken för 

mycket eller för litet. Det finns inte något ord i andra kulturer som har samma betydelse som det 

svenska ordet lagom. Ordet beskriver behovet av att nå ett försonligt resultat i allt vad svenskarna 

gör. Vanligtvis försöker svenskarna ändå att undvika konflikter. (Nordgren 1995: 129)  

För svensk kultur är det typiskt att människor organiserar fester. Vid sidan av födelsedagar och 

bröllop finns det andra fester som svenskarna uppskattar. Till exempel för barn hålls en 

födelsedagsfest som kallas ”kalas”. När svenskarna har lunchfest är det vanligt att sjunga snapsvisor 

som ”Helan går”. Den 13 december firas Luciadagen som har blivit en traditionell svensk jubeldag. 
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Då vördas minnet av en kristen tärna, Lucia, som levde på Sicilien. En annan viktig dag är 

midsommardagen då svenskarna firar långa dagar av sommaren. Vanligtvis dansar och sjunger 

svenska barn kring midsommarstången. (Rosen Svensson 2007: 79–191) 

När det gäller svensk litteratur, är svenskarna speciellt stolta över sina nobelvinnare. Hela världen 

känner till namnen Selma Lagerlöf och Pär Lagerkvist. (Rosen Svensson 2007: 168) 

 

2.5. Fransk kultur 

Frankrike och dess kultur har uppväckt stort intresse och beundran redan på 1800-talet. I Finland har 

Frankrike presenterats som en kulturell och politisk modell, men landet har också kritiserats mycket. 

Även i dag kallas Frankrike ”la belle inconnue” – den vackra främmande. Fransk kultur associeras 

vanligtvis med aristokratin och den materiella lyxigheten, men samtidigt betraktas Frankrike som ett 

rastlöst land på grund av många revolutioner. (Clerc & Ranki 2008: 13) 

Enligt Frankrikes historia har flera olika folk levt i detta land. Till exempel folkstammar som kelter, 

germaner och slaver har inverkat på hur Frankrikes kultur ses i dag, men också nordisk befolkning, 

vikingar, har spelat sin egen roll i utvecklingen av fransk kultur. (Brame 1993: 228) Enligt Ross 

Steele och Andrew Suozzo kan stereotyper ge en felaktig bild av främmande kultur, men jag 

presenterar några typiska drag hos fransmän och fransk kultur (Steele & Suozzo 1994: 36). 

Kulturer kan delas in i hög-kontextuella kulturer eller låg-kontextuella kulturer. Med hjälp av dessa 

begrepp undersöks hur kommunikationen sker i olika kulturer. I hög-kontextuella kulturer har saker 

som hierarkisk ställning och historiska evenemang inverkan på mänskliga relationer och 

kommunikationen inte alltid sker lätt. I låg-kontextuella kulturer för sin del associeras aktioner till 

den kontext där de hör till. Även om ingen kultur endast kan vara en hög-kontextuell kultur eller en 

låg-kontextuell kultur, har Frankrike mer drag som hänvisar till hög-kontextuella kulturer. (Steele & 

Suozzo 1994: 55–56)  

Det är typiskt för en fransman att de är försiktiga när det gäller nya relationer, vilket inte gör det lätt 

att bli vän med en fransman. När en fransman stöter på en människa som han eller hon inte känner, 

innehåller samtalsämnet teman som väder eller aktualiteter. (Brame 1993: 229) När det gäller 

kulturell mångfald och att erkänna den, förhåller fransmän sig ofta på ett negativt sätt (Konttori 2015: 

142). 
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Efter franska revolutionen började Frankrike betona republikanska värden. Även i dag syftar 

Frankrike på att följa republikanska värden och vara neutralt, vilket har lett till att staten inte vill 

erkänna minoriteter. För att vara neutralt har Frankrike till exempel skilt stat och religion, och därför 

finns det ingen religionsundervisning i franska skolor. Det är också förbjudet att visa sin religiösa 

övertygelse i skolan, eftersom skolan betraktas som en neutral plats där skoleleverna lär sig 

republikanska värden. I dagens internationella värld är det ändå problematiskt att följa dessa värden, 

eftersom samhällets kulturella mångfald är uppenbar. Härutöver har fransmän förstått att utan att 

bekanta sig med religioner är det svårare att förstå historia, konst samt dagens samhälle. (Konttori 

2015: 141–143) 

Litteratur och den skriftliga förmågan är saker som oftast nämns när man beskriver fransk kultur. 

Fransmän är kända för sina tecknade serier och den mest populära franska serien är Astérix som 

berättar om livet av en gallisk hjälte (Steele & Suozzo 1994: 45). Dessa serier handlar om tiden då 

romarna hade erövrat Gallien. Vid sidan av tecknade serier är fransmän stolta över fransk litteratur. 

Det finns många viktiga namn i fransk litteratur, men en av de mest berömda skribenterna är Voltaire 

som också var upplysningsfilosof. (Biography [www2]) 

Även om fransmän anses vara begåvade skrivare, betraktas sinne för humor för sin del inte som en 

egenskap som fransmän vanligen har. För fransmän är det också typiskt att de har en dynamisk 

karaktär och fransk kultur betraktas ibland som en motsats till finsk kultur på grund av sin kvinnlighet. 

(Ranki 2008: 66–69) 

Fred Derwin har undersökt vissa webbsidor för att få veta hurdana stereotyper det finns gällande 

fransmän. Adjektiv som kom fram var till exempel ”självsäker”, ”övermodig” och ”diplomatisk”. 

Några personer nämnde också att fransmän är för stolta över sitt land och att de inte vill lära sig andra 

språk än franska. (Derwin 2008: 83–92)  

Det finns flera personer som har blivit viktiga för fransk kultur. En av de mest kända fransmännen 

var Jacques Cousteau, som gjorde många filmer när han seglade på havet och undersökte undervattens 

liv. För fransmän är han en viktig symbol och det finns ett museum i Paris som bär hans namn. (Steele 

& Suozzo 1994: 49–50) Vid sidan av personer som fungerar som symboler för Frankrike, har landet 

andra kännetecken. En symbol som är världsberömd är coq gaulois (en gallisk tupp) som har sitt 

ursprung i tiden då kelterna befolkade Frankrike. (Steele & Suozzo 1994: 81) 

När det gäller Frankrikes historia, har vissa personer även blivit symboler av landet. Den franska 

generalen Charles de Gaulle är en av de centralaste personerna i Frankrikes historia, eftersom han 

betraktas som en person som befriade landet efter det andra världskriget. Under kriget var delar av 
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Frankrike styrda av Nazityskland. (L’internaute [www]) Vid sidan av de Gaulle har den första 

kejsaren av Frankrike, Napoleon Bonaparte, blivit en viktig karaktär för fransmän. Efter att ha 

övertagit makten i Frankrike blev han landets envåldshärskare. Napoleons armé var segerrik, tills den 

sista kampen som armén förlorade i Waterloo 1815.  (Biography [www]) 
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3. ANALYS 

I analysdelen presenteras två läroboksserier som används i min avhandling. Jag har valt att undersöka 

bokserierna som heter Magnet och Voilà!, eftersom jag tidigare har använt båda av dem. Jag börjar 

med att presentera båda läroboksserierna kort, varefter jag fortsätter med kulturella drag som kommer 

fram i böckerna. Kulturella drag som blir presenterade i böckerna har indelats i vissa kategorier som 

till exempel Mat och Musik. Källor till beläggen har nämnts genom att använda till exempel 

markeringarna ”M1” som hänvisar till Magnet 1 och ”V3” som betyder Voilà! 3. Det finns med 

sammanlagt 27 exempel som har tagits från böckerna. Alla exempel har skrivits exakt på samma sätt 

som de finns i böckerna. När det gäller franskspråkiga exempel, har jag översatt dem till svenska. 

Den svenska bokserien Magnet analyseras först. 

Några exempel räknas två eller flera gånger, eftersom en och samma sak ibland kan höra till många 

olika kategorier. En deckarkaraktär till exempel hör till kategorin Litteratur, men samtidigt kan den 

nämnas under rubriken Film, om samma person också framträder på vita duken. I grammatikdelar 

som hittas i slutet av böckerna används oftast samma exempel som redan har behandlats, och i detta 

fall nämns dessa exempel bara en gång. 

 

3.1. Läroboksserien Magnet 

Bokserien Magnet är skapad av förlaget Sanoma Pro. Som läroboksserie är Magnet tämligen ung, för 

den första delen, Magnet 1, publicerades år 2007. Serien beskrivs som en tidsenlig helhet som gör det 

lättare för studerande att lära sig svenska. I serien finns det inga separata text- och övningsböcker, 

utan i en och samma bok hittas texter, övningar och grammatikdelen. (Sanoma Pro [www]) 

 

3.1.1. Litteratur 

Svensk litteratur har presenterats i stor omfattning i bokserien Magnet. Det finns sammanlagt 65 

kulturella belägg som hänvisar till svensk litteratur i Magnet-böcker.  Till exempel Gösta Knutssons 

Pelle Svanslös förekommer flera gånger under den första kursen. I den första lästexten talas det om 

Uppsala och en av textens personer avslöjar att Uppsala är Pelles hemstad. (M1: 17) Senare nämns 

katten i en faktaruta som handlar om staden Uppsala (M1: 18). Vid sidan av dessa hänvisningar finns 

det sammanlagt fyra utdrag som är tagna från Pelle Svanslös-böcker samt två bilder som presenterar 

omslag på böckerna. Pelle förekommer även i en övning. (M1: 27, 136, 154, 169) 
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En av bokens övningar bekantar studerande med populära svenska barnböcker. Meningen är att 

studerande kombinerar namn på böcker med deras finska översättningar. I övningen förekommer 

böcker som Alla vi barn i Bullerbyn, Bröderna Lejonhjärta, Emil i Lönneberga, Karlsson på taket, 

Madicken, Pelle Svanslös, Pettson och Findus, Pippi Långstrump samt Ronja Rövardotter. (M1: 28)  

Vid sidan av berömda böcker presenteras också vissa svenska författare i boken. En sida koncentrerar 

sig på att ge information om barnboksförfattare. På sidan presenteras författarna Gösta Knutsson och 

Astrid Lingren genom att berätta om deras liv och deras viktigaste litterära verk. Porträtt som 

presenterar dessa två författare har också tagits med. Under texterna finns det bilder på böckerna 

Pettson och Findus, Pippi Långstrump och Den där Emil. (M1: 29) 

I Magnet 2 finns det en liten faktaruta gällande författaren Mats Wahl. Vid sidan av inforutan finns 

det både foton på Wahl och ett utdrag ur hans verk som heter Den osynlige. (M2:78–79) Faktarutor 

används ofta som läsförståelseövningar i bokserien Magnet. Det finns till exempel en uppgift där man 

presenterar två svenska författare och efter att ha läst texterna ska studerande svara på frågorna som 

handlar om texterna. Författarna Mustafa Can samt Alexandra Pascalidou kommer fram i dessa 

texter. Även ett utdrag ur Pascadilous bok Bortom mammas gata har tagits med. (M4:71–73)  

En annan läsförståelseuppgift handlar om författaren Jan Guillou som är känd för sin romantrilogi 

som berättar om korsriddaren Arn. Vid sidan av riddarböckerna har han också skrivit verk som 

handlar om nutiden. Hans roman Ondskan som handlar om mobbning presenteras i Magnet 4 i form 

av ett textutdrag. På ett och samma uppslag har det placerats ett foto på författaren samt fem omslag 

av hans romaner. (M4: 112–113)  

I grammatikdelen av Magnet 3 finns det en övning som gäller interrogativpronomen, där författaren 

Håkan Nesser kommer fram med sin deckare som heter Carambole (M3: 131). Magnet 6 för sin del 

innehåller en komplett text gällande Henning Mankell samt böckerna om den fiktive kommissarien 

Wallander. Efter texten förekommer Wallander i en uppgift. (M6: 48–50)  

Vid sidan av dessa exempel finns det inforutor som hänvisar till svensk litteratur. I Magnet 6 handlar 

en inforuta om författaren Mankell medan en annan innehåller stadsvandringar med Wallander-temat. 

(M6: 51, 54) I samma bok hittas det även en lista över böckerna om Wallander samt ett utdrag ur 

Mankells bok som heter Innan frosten (M6: 58). 

Ett av de största namnen i svensk litteratur, August Strindberg, nämns i en hörförståelseövning i 

Magnet 6 (M6: 57). I grammatikdelen av Magnet 7 finns det också ett korsord där man hänvisar till 

Strindbergs möjligtvis största verk, Fröken Julie (M7: 164). Enligt Strindbergsmuseets webbsidor är 

detta verk den populäraste teaterpjäsen i världen (Strindbergsmuseet [www]). Senare kommer 
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Strindberg fram på uppslaget där berömda författare och regissörer blir presenterade. Vid sidan av 

Strindberg finns det också information gällande Selma Lagerlöf och hennes kända verk. (M6: 63) 

Lagerlöf är en av de mest älskade författarna och hon var också den första kvinnan som fick 

Nobelpriset i litteratur (Selma Lagerlöf-sällskapet [www]). I Magnet 6 har man också använt bilder 

på Strindberg och Lagerlöf på uppslaget. (M6: 63)   

Också nordiska deckardrottningar har tagits i beaktande. En av dem, Åsa Larsson, presenteras i en 

hörförståelseövning i kurs 6. På samma sida har man placerat ett foto på Larsson. (M6: 60) En annan 

svensk författare, Mari Jungstedt, nämns i en ifyllningsuppgift (M6: 52–53). Skaparen av 

deckarserien Annika Bengtzon, Liza Marklund, förekommer under kurs nummer 5 i form av en liten 

faktaruta, en bild och ett textutdrag (M5:67).  I grammatikdelen av bok nummer 6 förekommer Liza 

Marklund igen (M6: 137). 

Svensk litteratur kommer fram även i diktform. Ett exempel som presenterar svensk ordkonst är Kaj 

Beckmans dikt som studerande kan läsa under kurs 6. Dikten heter Läsfeber och är en del av 

diktsamlingen Sitta stilla och tänka efter. (M6: 56) I början av del 5 i bok nummer 6 finns det en 

annan dikt som handlar om månader. Dikten fungerar som en ifyllningsuppgift. Under uppgiften finns 

det en liten text som berättar att dikten är skriven av Elsa Beskow, en svensk barnboksförfattare. (M6: 

99) Vid sidan av barnböcker är Beskow också känd för sin bilderbokskonst (Elsa Beskow [www]). 

Vid sidan av dikter har författarna inte glömt serier, utan på en sida blir studerande bekanta med 

Cecilia Torudds serie som heter Ensamma mamman. Under serien kan man hitta en liten inforuta om 

Torudd. (M6: 65) 

Kulturella belägg kommer inte alltid klart fram i läroboken, utan de kan vara gömda. I 

grammatikdelen i bok nummer 6 lär studerande sig tidsformer med hjälp av exempel: 

 Exempel 1 

 Astrid skriver sagor. 

 Läser hon för sin dotter? 

 Dottern Karin blir inte trött på sagorna. 

 Astrid ger ut sin första sagobok i sommar. (M6: 120) 

Med detta exempel kan hänvisas till författaren Astrid Lindgren vars dotter heter Karin. Också detta 

exempel handlar om kultur även om studerande inte märker det. 

Lindgrens berömda sagofigur, Pippi Långstrump, förekommer också i grammatikdelen. I delen där 

hjälpverb presenteras, finns det en fras med en hänvisning till Pippi: 
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Exempel 2 

 Pippi Långstrump måste vara bekant för de flesta svenska barn. (M6: 122) 

I gymnasiet skriver studerande ofta olika slags texter på svenska. I slutet av Magnet 6 finns det 

instruktioner för bokrecension och ett exempel som presenterar en bra recension. Recensionen 

handlar om den svenske författaren Jonas Gardells roman som heter Jenny. (M6: 171) 

 

3.1.2. Musik 

Trots att det är viktigt att förstå att kultur inte endast hänvisar till populärkultur (Pyykkö 2014: 200), 

är det obestridligt att musik är en del av kultur. I bokserien Magnet finns det sammanlagt 48 belägg 

på musik. Det första musikstycket som studerande lyssnar på under kurser i svenska är Vackert land 

av Bo Kaspers Orkester. I boken finns det en sångtext för denna sång och bredvid texten finns det 

några översatta ord som hjälper studerande att förstå sångens betydelse. På samma sida finns det 

också en bild på bandet. (M1: 12) Därutöver presenteras två andra sånger med hjälp av sångtexter: 

Patrik Isakssons Lycklig man samt Lisa Nilssons Himlen runt hörnet. Den sistnämnda sången 

fungerar också som en lucktest. (M1: 110, 135)  

En lästext i Magnet 1 berättar om ungdomar som diskuterar rockfestivalminnen. I texten talas det om 

ett svenskt band som heter The Hives. Under texten har det också placerats ett foto på bandets sångare. 

(M1: 113) Vid sidan av lästexter och sånglyriker förekommer svensk musik också i en inforuta som 

handlar om temat. Sidan bär rubriken ”Svensk popmusik” och i en textbit funderas varför svensk 

musik är populär utomlands. Under texten finns det en tabell som presenterar de populäraste svenska 

banden eller artisterna under 1970-, 1980-, 1990- samt 2000-talet. På denna sida finns det bilder på 

Abba, The Cardigans samt The Hellacopters. (M1: 111)   

Del 1 av Magnet 2 börjar med Tomas Ledins sång Bara Miles blåa toner hänger kvar, som berättar 

om Stockholm. Vid sidan av sångtexten finns det ett foto på sångaren. (M2: 14) Senare får studerande 

möjligheten att lyssna på Lena Philipssons sång På gatan där jag bor. Ett foto på henne har placerats 

bredvid texten. (M2: 36) 

Vid sidan av nyare artister presenterar bokserien också låtskrivare sedan många år tillbaka. Ett av de 

största namnen är Carl Michael Bellman vars liv och verk presenteras i form av en lucktest. Genom 

att göra övningen lär studerande sig hurdana sånger Bellman skrev och varför svenskarna uppskattar 

honom. (M2: 180) Under sitt liv skrev Bellman till exempel dryckesvisor och bibelparodier. Det mest 

kända av hans verk heter Gubben Noak som ingår i Fredmans sånger. (Bellman [www]) 
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Kent betraktas oftast att vara ett av Sveriges mest uppskattade och mest inflytelserika rockband (Kent 

[www]). I början av Magnet 3 finns texten på Kents berömda sång FF och ett foto på bandet. På 

samma sida har också placerats en liten inforuta gällande Kent. I den första texten nämns Kent igen, 

men också band som The Cardigans och The Ark kommer fram. (M3: 11, 15) På sidan 48 presenteras 

också den svenska sången Ja må han leva som sjungs när någon firar sin födelsedag (M3: 48). 

Sångtexter har tagits med också i Magnet 4. Med hjälp av denna bok blir studerande bekanta med 

Veronica Maggio och hennes sång Dumpa mig (M4: 31). Som representant av svensk eurodance 

fungerar Jonas Altberg som bär artistnamnet Basshunter. På ett av bokens uppslag finns det en 

sångtext som heter Utan stjärnorna med luckor i texten. Genom att lyssna på sången ska studerande 

fylla i luckorna med rätta ord. Ett foto på artisten har också placerats på uppslaget. (M4: 98–99) 

Musik kommer fram också i vissa övningar. En hörförståelseövning som kan hittas i Magnet 4 handlar 

om ett svenskt rockband The Ark. En stor bild på bandets sångare, Ola Salo, har också placerats i 

närheten av övningen. (M4: 126) I Magnet 6 för sin del finns det en talövning gällande Mamma Mia-

musikalen. På samma sida finns det också en bild på musikalen i New York. Också en sång av Peter 

Jöback har tagits med i läroboken. Vid sidan av sångtexten Hur hamnade jag här har författarna 

också lagt en bild på Peter Jöback och Eva Dahlgren som båda är svenska artister. I boken finns det 

också en läsförståelseuppgift som handlar om Jöback. (M6: 42–44) 

Det är vanligt för bokserien Magnet att en ny kurs börjar med ett musikstycke. Bok nummer 5 är inget 

undantag, utan en svensk musiker Lars Winnerbäck får börja kursen med sin sång Innan mörkret 

faller. Sångtexten har använts på samma sätt som Basshunters Utan stjärnorna, och studerandes 

uppdrag är att tillägga återstående ord i texten. För att studerande kan igenkänna artisten, finns det 

också ett foto på Winnerbäck med. (M5: 11) I den sista delen av Magnet 5 presenteras också ett band 

som heter Raymond & Maria med ett foto och en sångtext för Du letar i bilen (M5: 107).  

Det är överraskande att det inte finns många belägg som hänvisar till Abba. I Magnet 5 nämns bandet 

en gång i en uppgift där studerande måste kombinera historiska händelser med de rätta årtalen: 

 Exempel 3 

 Den svenska popgruppen ABBA bildas. (M5: 73) 

Musik har blivit beaktad också i grammatikdelen, där det finns en imperfektuppgift om den svenska 

sångerskan Anette Olzon. I samma uppgift nämns också Abba och Carola. (M6: 136) Carola 

förekommer även i en ifyllningsuppgift och en bild som presenterar henne har placerats i övningens 

närheten. I B-delen av uppgiften nämns också artisten Måns Zelmerlöw. (M6: 156–157) 
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Ett annat belägg på musik kan hittas i Magnet 7, där studerande blir bekanta med den svenske 

hiphopmusikern Petter genom att lyssna på hans sång som heter Mitt sjätte sinne (M7: 67). Sångaren 

Patrik Isaksson för sin del kommer fram igen i grammatikdelen i ett exempel som handlar om 

substantivattribut: 

Exempel 4 

Jag läste en intressant artikel om sångaren Patrik Isaksson. (M7: 105) 

Ett likadant exempel hittas på samma sida, där man hänvisar till bandet Nordman (M7: 105). Enligt 

min åsikt presenteras svensk musik på ett mångsidigt sätt i bokserien Magnet. Även om det var en 

överraskning att märka att det inte fanns många belägg gällande Abba, är det ingen dålig lösning. 

Genom att presentera så många olika artister och musikgenrer som möjligt i bokserien, är det möjligt 

för studerande att skapa en mer rättvisande uppfattning gällande svensk kultur. Om en stor del av 

beläggen hänvisade till Abba, kunde studerande få en stereotypisk uppfattning om svenskarna. 

 

3.1.3. Film 

I bokserien Magnet finns det 30 belägg som handlar om svenska filmer. De första kurserna presenterar 

inga filmer, utan de flesta beläggen kan hittas i Magnet 6. Under den första kursen finns det bara ett 

belägg som hänvisar till svenska filmer – ett foto som har tagits under filminspelningarna av Ronja 

Rövardotter. Denna bild presenterar huvudpersonerna Ronja och Birk. (M1: 28) Nästa belägg hittas 

i Magnet 6. I början av denna bok finns det en dialogövning där studerande tränar för en situation där 

de ska gå på bio med en kompis. Bredvid övningen finns det en bild på en affisch om en film som 

heter Europa 1951 med en stor bild som presenterar skådespelerskan Ingrid Bergman. (M6: 17) 

Bergman var en berömd svensk skådespelerska som var framgångsrik också i Hollywood där hon 

spelade flera betydande roller (IMDb [www]).   

I början av Magnet 6 finns det också en uppgift där studerande ska kombinera namn på filmer med 

rätt beskrivning. I uppgiften nämns olika filmer från alla nordiska länder och de svenska 

representanterna är filmer som heter Arn – Tempelriddaren och Du levande. Samma tema 

förekommer också senare, när en uppgift handlar om tempelriddaren Arn. De svenska skådespelarna 

Sofia Helin och Bibi Andersson nämns också i uppgiften. Bredvid uppgiften finns det en bild på 

Joakim Nätterqvist som spelar huvudrollen i Arn samt en bild på Jan Guillous roman Tempelriddaren. 

(M6: 31, 38, 39) I den första texten presenteras den svenska skådespelerskan Tuva Novotny som 
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sedermera har flyttat till Danmark. Efter texten finns det också en inforuta om Novotny samt 

sammanlagt tre uppgifter som handlar om henne. (M6: 32, 33) 

Magnet 6 innehåller en text som tar studerande med i kriminalkommissarie Wallanders värld. Vid 

sidan av Henning Mankells Wallander-böcker berättar texten också om Wallander-filmer. Sidan är 

illustrerad med ett fotografi på skådespelaren Krister Henriksson som kommissarie Wallander och 

en bild som presenterar skådespelaren Rolf Lassgård som också är känd för sin roll i Wallander-

filmerna. (M6: 48–49) 

I en uppgift får studerande information gällande skådespelaren Mikael Persbrandt. Hans namn 

förekommer i en övning där studerande ska översätta sex fraser. Denna fras avslöjar att Persbrandt 

spelar en av huvudrollerna i filmen Beck – den svaga länken. På samma sida finns det ett foto på Tuva 

Novotny och Mikael Persbrandt i en svensk film som heter Bang Bang Orangutang. (M7: 167) 

När det gäller filmregissörer, finns det ett stort namn som förekommer i bokserien Magnet, Ingmar 

Bergman. Bergman presenteras i ett uppslag som ger information om berömda författare och 

regissörer. I texten nämns hans verk Sommarnattens leende, Det sjunde inseglet, Smultronstället samt 

Fanny och Alexander. Bredvid texten finns det en svartvit bild på regissören. (M6: 63) 

En annan berömd regissör som förekommer i Magnet 6 heter Josef Fares. Han fungerar som ett 

exempel i grammatikdelen där relativpronomen gås igenom: 

 Exempel 5 

 Josef Fares är en regissör (som) jag verkligen tycker om. (M6: 131) 

I grammatikdelen av Magnet 7 talas också om svenska filmer. Där tas filmregissören Lasse Hallström 

fram och hans bild fungerar som illustration på ett uppslag där studerande tränar perfektparticip. I en 

participövning kommer Hallström fram igen, och hans fru, skådespelerskan Lena Olin, nämns också. 

Vid sidan av dessa personer innehåller uppgiften namn på Hallströms filmer Gilbert Grape samt 

Casanova. (M7: 196) 

 

3.1.4. Sport 

Under denna rubrik presenteras endast belägg som hänvisar till exempel till sport i landslag eller 

berömda idrottare som hela Sverige känner till. Om böckerna ger information gällande vissa 

sportarter som hobbyer, räknas dessa belägg inte. 
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I bokserien Magnet förekommer inte många belägg som handlar om sport, men denna kategori har 

ändå några representanter. Antalet belägg som hänvisar till svensk idrott är 13. Under den första 

kursen presenteras tre kända svenska idrottare. De är tennisvärldens stjärna Björn Borg, 

backhopparen Jan Boklöv och mångkamparen Carolina Klüft. På sidan finns det korta texter som 

berättar om dessa idrottare samt bilder på dem. (M1: 83) Under kurs nummer 1 förekommer inga 

andra idrottare, men i vissa texter avslöjas någonting om idrottsgrenar som fotboll och curling. Enligt 

texte har det svenska damlandslaget i fotboll nämligen vunnit flera VM-medaljer och det finns också 

några ord gällande Sveriges stora framgångar i curling. (M1: 85, 88) 

I början av Magnet 3 behandlas både finsk och svensk sport i form av bilder som presenterar idrottare. 

En av bilderna är tagen i en ishockeymatch mellan Tre Kronor och Finlands lejon och den andra 

bilden reflekterar stämningen i en löptävling där svenska idrottare springer i kapp med finska löpare. 

I text nummer ett nämns också Sveriges herrlandslag i fotboll, men texten ger inte mycket information 

om laget. (M3: 13) 

Eftersom kurs nummer 3 huvudsakligen betonar finsk och finlandssvensk kultur, förekommer belägg 

som ger information om svensk idrott oftast ur finsk synvinkel. I del 5 av Magnet 3 finns det en text 

som berättar om finsk slalomåkare Tanja Poutiainen. I samma text nämns inga svenska idrottare, men 

Poutiainen säger några ord om den svenska alpinsporten: 

Exempel 6 

Tanja Poutiainen gick på alpingymnasiet i Gällivare i Sverige. [---] 

Den svenska alpinsporten var mycket framgångsrik. [---] (M3: 106–107) 

I Magnet 7:s grammatikdel kan studerande träna substantiv och dess deklinationer med hjälp av en 

lucktest som berättar om Kungliga Svenska Balettskolan som erbjuder yrkesdansarutbildning för de 

som vill arbeta som yrkesdansare. Under övningen har det också placerats en bild på dansskolans 

dansföreställning. (M7: 157) 

 

3.1.5. Mat 

Det förekommer inte speciellt många belägg som hänvisar till svensk matkultur, men svensk mat tas 

upp några gånger i bokserien Magnet. I bokserien finns det 25 kulturella belägg som hänvisar till 

svensk matkultur. Oftast talas det om mat i sammanhang med traditionella fester. I en övning ska 

studerande kombinera finlandssvenska ord med svenska ord som har samma betydelse. I denna 

uppgift nämnas ordet semla, som finlandssvenskarna kallar fralla, men som bär betydelsen 
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fettisdagsbulle i Sverige. (M3: 44) I Magnet 6 finns det också en uppgift som ger information om 

olika fester i Sverige. I uppgiften nämns våfflor och semlor. (M6: 105–106) 

I en liten inforuta presenteras typisk svensk påskmat. Enligt texten äter svenskarna ägg med räkor, 

omelett, sill eller lax till förrätt. Som måltidsdryck har de oftast påskmust och det är vanligt att servera 

lammstek eller lammspett till huvudrätt. När det gäller efterrätt, presenteras det på följande sätt: 

 Exempel 7 

 Till efterrätt lagar man helst något gult eller grönt,  

som till exempel prinsesstårta eller paj med citronmaräng. (M6: 105) 

Ett traditionellt svenskt bakverk, lussekatter, förekommer redan under den första kursen. I Magnet 1 

finns det en bild på lussekatter, men inte mer information gällande maträtten. (M1: 56) I Magnet 3:s 

grammatikdel finns det en uppgift vilken handlar om indefinita pronomen. Uppgiften har realiserats 

i form av en lucktest och texten berättar om luciafesten. I slutet av texten nämns det att det är typiskt 

att man dricker kaffe eller glögg med lussekatter den 13 december. (M3: 149) 

I Magnet 6 finns det en text som handlar om olika slags temadagar som firas i Sverige. I texten 

presenteras ”Kanelbullens dag” som är en årlig temadag och beskriver väl hur typiskt det är för 

svenskarna att äta kanelbullar. (M6: 101) I en övning ska studerande översätta en liten text från finska 

till svenska. Det finns sammanlagt tre olika alternativ som man kan välja ut, och en av dem ger 

information om falukorv. I texten nämns bl.a. att falukorv produceras i en stad som heter Falun och 

att falukorv används i flera svenska maträtter. (M6: 108) Falukorv tas fram också i Magnet 2 där det 

finns en ritad inköpslista som innehåller falukorv (M2: 52).  

Ord som har någonting att göra med mat lärs också i form av diskussioner. I Magnet 2 finns det en 

muntlig övning som syftar till att studerande lär sig att uträtta ärenden på restaurang. I en 

exempeldiskussion beställer kunden en hamburgare och som dryck vill han eller hon ha Ramlösa, 

som betyder svensk mineralvatten. På samma uppslag presenteras ”Nordisk menu” som innehåller 

maträtter från Sverige, Norge och Danmark. Den svenska listan innehåller maträtter som gravad lax, 

Janssons frestelse samt glass med varm chokladsås. (M2: 54–55) 

I grammatikdelen finns det en lucktest gällande polkagrisen som är en traditionell svensk karamell. 

Övningen ger mycket information om polkagrisen och dess långa historia. (M6: 159) I slutet av boken 

finns det alltid några förslag för uppsatsrubriker och en av dem handlar om att grunda en ny temadag. 

En temadag som boken föreslår heter ”Pepparkakans dag”. Bredvid uppgiften finns det en bild på 

husdelar av ett pepparkakshus som svenskarna bygger och dekorerar under jultid. (M6: 165) 
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3.1.6. Geografi 

Under denna rubrik tas fram belägg som hänvisar till geografiska ställen i Sverige. I praktiken betyder 

det att till exempel städer, sjöar och även sevärdheter som förekommer i läroböckerna tas i beaktande. 

I denna pro gradu-avhandling räknar jag inte alla namn på platser som nämns i böckerna för att 

begränsa min undersökning. Härutöver anser jag att korta hänvisningar inte ger tillräckligt mycket 

information gällande Sveriges geografi. Om hänvisningen för sin del innehåller mer information 

gällande en viss plats, räknar jag sådana belägg. Till exempel foton som presenterar städer räknas 

alltid med, eftersom de hjälper studerande att skapa en uppfattning om hur platserna ser ut. 

Kategorin geografi innehåller sammanlagt 85 kulturella belägg. Kurser i svenska börjar med en karta 

över Sverige. Kartan fungerar som en övning och studerande ska placera åtta svenska städer i rätta 

delar av kartan. Dessa städer är Stockholm, Visby, Göteborg, Åre, Kiruna, Malmö, Uppsala samt 

Falun. (M1: 10) Bredvid övningen finns det tre bilder som berättar någonting om vissa städer. En av 

bilderna är en utsikt över Stockholm, den andra presenterar gamla villor i Visby och i den tredje finns 

det personer som åker slalom i Åre. (M1: 11) 

För staden Uppsala finns det en egen inforuta som presenterar några fakta om staden.  I texten nämns 

var Uppsala ligger samt presenteras två berömda Uppsalabor: Pelle Svanslös och naturvetaren Carl 

von Linné. Därutöver finns det två bilder som presenterar de viktigaste sevärdheterna i Uppsala. 

Dessa två är Domkyrkan samt Uppsala slott. (M1: 18) Också Malmö förekommer i form av en 

inforuta. En kort text avslöjar att staden ligger vid havet i sydligaste Sverige och det finns även med 

två bilder på Malmö. (M1: 114) 

Ett uppslag bär namnet ”Kors och tvärs Sverige”. På detta uppslag finns det en stor karta över Sverige 

där man har markerat Lappland, Ångermanland, Dalarna, Bohuslän, Småland, Öland samt Skåne. 

Det finns med landskapsbilder som presenterar fem av dessa platser, medan Dalarna presenteras med 

hjälp av en bild som presenterar två röda dalahästar. Därutöver finns det med korta texter som handlar 

om alla dessa platser. (M1: 58–59) 

Kommunen Kiruna presenteras i sin egen inforuta. I en kort text står det till exempel att kommunen 

ligger längst uppe i norra Sverige och att den har sammanlagt 24 000 invånare. Under inforutan finns 

det också en bild som presenterar järnvägsstationen i Kiruna. (M1: 64) Tätorten Åre har också fått 

sin egen plats i Magnet 1, men den presenteras huvudsakligen med hjälp av siffror. Vid sidan av 

siffrorna ger inforutan information gällande olika slags aktiviteter i Åre, till exempel aktiviteter som 

hundspann och skotersafari nämns. (M1: 105) 
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I den första texten av Magnet 3 behandlas sverigefinnarna ur den 18-åriga Hannas synvinkel. I texten 

talas om Hannas hemkommun Eskilstuna och till exempel olika slags service i kommunen blir 

presenterade. Under texten finns det ett foto på idyll i Eskilstuna. (M3: 14–15) 

Sveriges huvudstad Stockholm förekommer många gånger i bokserien Magnet. Speciellt många 

belägg som hänvisar till Stockholm kan hittas i Magnet 2, som bär temat ”Stockholm och Norden”. 

Till exempel Tomas Ledins sång som redan nämndes under rubriken Musik är ett exempel på belägg 

som handlar om Stockholm, eftersom sången berättar om stadens sevärdheter. Dessutom är sången en 

del av uppgiften där studerande ska understryka alla platser i Stockholm som förekommer i 

sångtexten. På nästa sida finns det en ritad karta över Stockholm. (M2: 13–14) Också den första texten 

av Magnet 2 berättar om huvudstaden. Texten handlar om Stockholm och innehåller hänvisningar till 

sevärdheter som Kulturhuset och nöjesparken Gröna Lund. (M2: 16–17) 

Vid sidan av detta finns det tre sidor som endast handlar om Stockholm och de viktigaste 

sevärdheterna i staden. På dessa sidor uppräknas sammanlagt 20 olika slags sevärdheter samt fem 

varuhus för shopping. Det finns också med några foton på sevärdheter som till exempel Kungliga 

slottet på Riddarholmen. Var och en av dessa sevärdheter räknas med eftersom deras betydelse 

förklaras på sidorna. (M2: 32–34)  

I en text talas det mest om Åland, men Skansen i Stockholm och en kryssning till Stockholm tas också 

fram (M3: 54–55). Andra sevärdheter nämns i Magnet 7 där studerande hittar instruktioner för att 

skriva ett kort brev. Vid sidan av instruktionerna finns det en text som fungerar som exempel. I denna 

text berättar en studerande för sin svenskalärare att studeranden själv är i Stockholm och har besökt 

sevärdheter som Vasamuseet och Junibacken vilka båda ligger i Stockholm. 

Också i grammatikdelen finns det exempel som handlar om staden. När det gäller att lära sig attribut, 

används Stockholm som exempel i många fraser, men fraserna ger inte mer information om staden. 

Vid sidan av Stockholm nämns också Sveriges tredje största sjö Mälaren samt Sveriges högsta berg 

Kebnekaise: 

Exempel 8 

Kebnekaise är 2114 meter högt. (M3: 158) 

I Magnet 3 har man placerat foton som presenterar vissa platser, bl.a. städer som Ystad och Visby tas 

fram i form av bilder (M3: 51–52). 

Kulturell information gällande geografi har också gömts i grammatikuppgifter. I en övning som 

handlar om konjugationerna finns det en fras som ger information om Hallands län: 
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 Exempel 9 

 Hallands län _______ (består) av sex kommuner: Laholm, Halmstad, Hylte 

 Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. (M6: 137) 

Vid sidan av alla dessa platser nämns också andra svenska städer som till exempel Umeå. Information 

gällande Umeå förekommer i grammatikdelen av Magnet 7 som innehåller en flervalsuppgift om 

adjektiv. I uppgiften presenteras Umeå som Sveriges norra huvudstad och övningen ger mycket 

information om stadens historia och situation i dag. (M7: 175)  

 

3.1.7. Traditioner 

Enligt Kaikkonen kan vanor som människan har lärt sig i ett visst samhälle betraktas som en del av 

kultur, vilket är anledningen till att belägg som hänvisar till traditioner har tagits med i min pro gradu-

avhandling. (1994: 63) Enligt den behavioristiska modellen som redan presenterades i teoridelen (se 

2.1.3.) är beteende även den viktigaste faktorn när det gäller definiering av begreppet kultur och 

därför är det motiverat att lägga märke till olika former av beteendet (Kaikkonen 1994: 72–73). I 

denna kategori presenteras seder och traditioner som är typiska för svenskarna. Till exempel olika 

slags fester och viktiga datum behandlas under denna rubrik. 

Bokserien Magnet behandlar svenska traditioner på ett mångsidigt sätt – även om antalet belägg är 

litet. Det finns endast 14 belägg som behandlar svenska traditioner. Det första belägg som hittas i 

bokserien förekommer i en lästext som handlar bl.a. om sommaren i Sverige. I texten berättar familjen 

om sin sommarstuga som ligger i Halmstad. På nästa sida finns det en bild som presenterar en röd 

sommarstuga med följande text: 

Exempel 10 

Svenskarna älskar naturen. De tillbringar gärna tid på sommarstugan. (M1: 43) 

Även om detta exempel ger en grundlig framställning gällande majoriteten av svenska människor och 

deras värden, är textbiten i alla fall stereotypisk. Det är inte trovärdigt att alla svenskar skulle njuta 

av naturen eller ha en sommarstuga. 

I boken Magnet 3 finns det en faktasida gällande finlandssvenska traditioner, som avslöjar också 

någonting om svenska traditioner. På sidan presenteras midsommarstången, som är en lång stång som 

dekoreras för midsommaraftonen. I Sverige brukar människor dansa runt midsommarstången. På 
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samma sida finns det också ett foto på midsommarstången som är klädd med blommor och löv.  (M3: 

46) 

I grammatikdelen fortsätts med midsommartemat, när man presenterar indefinita pronomina med 

hjälp av fraser som berättar om midsommartraditioner: 

 Exempel 11 

 Hela familjen firade midsommar tillsammans. 

 Hela min släkt dansade kring majstången. (M3: 150) 

Bredvid exempel har det också placerats en bild som presenterar midsommarstången med svenska 

flaggan (M3: 150). Detta exempel fungerar som ett bevis på att bokserien Magnet uppfyller 

åtminstone ett kriterium för en bra lärobok. Enligt Byram och Esarte-Sarries (1991: 183–184) ska en 

bra lärobok betona kultur lika mycket som den betonar till exempel grammatik. I denna bokserie är 

det vanligt att även exempel i grammatikdelen speglar svensk kultur på något sätt. 

Presentation av svenska traditioner förekommer också i form av uppgifter. Till exempel en 

grammatikövning erbjuder mycket information om Luciadagen. Lucktesten avslöjar hur alla svenska 

tjejer drömmer om att få bli Lucia och berättar om traditionen hur årets Lucia besöker sjukhus. På 

samma sida finns det också en bild på Lucia. (M3: 149) 

I Magnet 6 finns det en hel text som är tillägnad traditionella temadagar. Texten behandlar 

huvudsakligen internationella temadagar, men innehåller också information gällande den svenska 

kulturen. I texten nämns bl.a. att Mobilfria dagen är en uppfinning av den svenska ljudkonstnären 

Staffan Mossemark och att Kanelbullens dag är en ursvensk temadag. Dessa temadagar är ändå nya 

traditioner och texten avslöjar inte om svenskarna tar dem på allvar. Under texten finns det en lista 

över internationella temadagar. (M6: 101)  

Svenska traditioner kommer också fram i olika slags övningar. Det finns en lucktest som innehåller 

mycket information gällande traditioner som är typiska för svenskarna. I texten berättar Anna om de 

påsktraditioner som de har i sin släkt och i texten förekommer traditioner till exempel för fastlagen, 

tranafton, våffeldagen och skärtorsdagen. Enligt min åsikt är det fint att Magnet också erbjuder 

information om hur viktiga dagar firas i vanliga familjer, eftersom det är en stor del av kultur. 

Vid sidan av detta är det bra att boken inte bara tar fram de centralaste festdagarna, utan också tar i 

beaktande traditioner som inte är bekanta för alla. Enligt denna övning betyder tranafton dagen när 

tranorna kommer tillbaka till Sverige efter vintern. Under lucktesten presenteras också svenska 

mattraditioner under påsken, men de tas fram under avhandlingens rubrik Mat. (M6: 104–105) 
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En översättningsövning som redan presenterades under rubriken Mat ger också information gällande 

svenska traditioner. Det finns sammanlagt tre små texter som studerande kan välja från och alla dessa 

texter presenterar viktiga dagar. Vid sidan av Falukorvsdagen tas Luciadagen fram och med hjälp av 

denna korta text och ett foto på en Luciafest i Stockholm ökas kulturell kännedom. (M6: 108) 

Luciadagen är samtidigt både en modern och en traditionell fest. Dagen har firats redan på 1700-talet, 

men den har fått sin nuvarande karaktär i början av 1900-talet. Framför allt i Västsverige har dagen 

varit en viktig fest. Sankta Lucia som firas den 13 december är synskadades skyddshelgon. (Nordiska 

museet [www]) 

I grammatikdelen av Magnet 6 blir studerande bekanta med etikett på en svensk fest. Denna uppgift 

ger omfattande instruktioner för hur man ska bete sig på svenska fester. I texten behandlas till exempel 

hur gäster ska klä sig, hur de ska välja rätt kniv och gaffel och vilka akter anses som oartiga.  

Exempel 12 

 Man skålar först med sin bordskavaljer. 

Sedan skålar man med personen på sin andra sida 

och slutligen med personen på andra sidan av bordet. (M6: 154–155) 

 

3.1.8. Kulturella symboler  

Olika slags symboler anses vara en uttrycksform av kultur, även om symboler oftast ligger på ytan 

(Hofstede 1992: 24). Saker som symboliserar svensk kultur har också tagits med i bokserien Magnet. 

Antalet belägg som hänvisar till Sveriges symboler är 14. Speciellt mycket finns det bilder på svenska 

flaggan som är vanligtvis ”gömd”, vilket leder till att läsaren inte uppfattar den. Till exempel i 

grammatikdelen av varje bok finns det en liten bild som presenterar svenska flaggan. Denna bild har 

placerats efter varje stor rubrik. 

Svenska kungafamiljen fungerar som en viktig symbol för Sverige, eftersom familjen representerar 

sitt hemland utomlands. Det finns flera belägg som innehåller någon information gällande 

kungafamiljen. I grammatikdelen i Magnet 1 finns det en uppgift där studerande ska markera subjekt, 

predikat och objekt i en text som handlar om kronprinsessan Victoria. (M1: 181) I Magnet 3 finns det 

en hörförståelseövning om Vasa där man koncentrerar sig mer på Finland. Bredvid övningen har man 

ändå placerat en bild på det svenska kungaparet på besök i staden Vasa. (M3: 43) Vid sidan av detta 

förekommer medlemmar av kungafamiljen ofta i exempel i grammatikdelen. De förekommer till 

exempel på en sida där olika slags tidsuttryck tränas: 
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 Exempel 13 

 Carl XVI Gustaf föddes i slutet av/på april 1946. 

 Han gifte sig med Silvia Sommerlath i mitten av/på juli 1976. (M6: 113) 

Också prins Carl Philip har tagits med i uppgifter. Hans namn förekommer i ett korsord samt i en 

flervalsuppgift som handlar endast om Carl Philips liv. (M7: 164, 201) Av någon anledning finns det 

inget belägg som hänvisar till prinsessan Madeleine, även om de andra medlemmarna av 

kungafamiljen blir presenterade flera gånger. 

Dalahästen, som är en berömd symbol för Sverige, kommer fram för första gången i Magnet 2. I en 

uppgift ska studerande låtsas vara på Drottninggatan i Stockholm och diskutera vilka grejer de skulle 

köpa om de verkligen var där. Bilder på olika kvitton gör det lättare att diskutera. Ett kvitto innehåller 

objektet dalahäst och på samma sida finns det en ritad bild på dalahästen. Annars finns det inte mer 

information gällande denna symbol. (M2: 60) 

Studerande får veta mer om dalahästar under kurs nummer 6 där en flervalsuppgift handlar också om 

dalahäst. Uppgiften ger mycket information gällande dalahästen och dess historia och hjälper 

studerande att förstå dess betydelse för svenskarna: 

 Exempel 14 

 Med tiden har den rödmålade trähästen blivit en symbol för Sverige 

 och en omtyckt souvenir. (M6: 158) 

På samma sätt presenteras också sötsaken polkagris. I en lucktest blir studerande bekanta med 

polkagrisstången som numera associeras starkt med svensk kultur. (M6: 159) 

Möbelföretaget Ikea kan numera räknas med när det gäller symboler av Sverige. Magnet 2 innehåller 

en liten inforuta som berättar om möbelfirman och avslöjar faktum gällande de första åren efter Ikea 

grundades. En kort hänvisning till Ikea kan också hittas i texten som handlar om en egen lägenhet 

samt möbler. (M2: 39–40) Ikea förekommer också i Magnet 3, där en text innehåller information om 

varor som en person har ritat för företaget. På samma uppslag finns det även bilder på design för Ikea. 

(M3: 84–85) 
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3.2. Läroboksserien Voilà! 

Läroboksserien Voilà! är skapad av förlaget Otava. Voilà! har använts för gymnasiestudier längre än 

bokserien Magnet, men enligt Otavas webbsidor är det fråga om en serie som innehåller tidsenligt 

språk. På webbsidorna står det att det finns separata delar som handlar om kultur i böckerna. 

Bokserien består av sammanlagt sju böcker: Under den första kursen använder studerande en textbok 

och en övningsbok, men för alla andra kurser erbjuder Otava en bok som innehåller både texter och 

övningar. Den första och den sista boken innehåller båda två kurser. (Otava [www]) 

 

3.2.1. Litteratur 

Kategorin litteratur innehåller sammanlagt 37 belägg. I teoridelen nämndes det att fransmän anses 

vara begåvade skrivare (Ranki 2008: 66). Trots detta finns det inga belägg som hänvisar till fransk 

litteratur i Voilà! 1. Anledningen till detta är att studerande lär sig franska språkets grunder på denna 

kurs (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: 107 [www]) och därför är det förnuftigare att 

presentera fransk litteratur senare.  

Det är vanligt att franska författare förekommer i olika slags övningar. Till exempel i en uppgift ska 

studerande kombinera författare med deras berömda romaner. I denna övning förekommer följande 

författare: Albert Camus, Alexandre Dumas, Antoine de Saint-Exupéry, Charles Baudelaire, Charles 

Perrault, Jean de La Fontaine, Jules Verne, Molière, Victor Hugo samt Voltaire. Under övningen 

finns det instruktionerna för en uppgift där studerande ska forma fraser som handlar om fransk 

litteratur. Det finns med en färdig fras som fungerar som exempel: 

 Exempel 15 

 Les Misérables est un roman écrit par Victor Hugo. 

 Les Misérables är en roman skriven av Victor Hugo. (V6: 42) 

I en uppgift presenteras berömda barnsagor. I a-delen av övningen ska studerande bearbeta sagan Le 

Petit Chaperon Rouge (Lilla Rödluvan) på detta sätt att de använder rätta tidsformer i rätta ställen. 

Under textutdraget finns det en lista över namn på berömda europeiska sagor. (V6: 44) Fyra av dem 

är i realiteten skrivna av den franska författaren Charles Perrault som redan nämndes ovan. Dessa 

sagor heter Le Petit Chaperon Rouge (Lilla Rödluvan), Le Chat botté (Mästerkatten i stövlar), 

Cendrillon (Askungen) och La Belle au bois dormant (Törnrosa). (Perrault Fairytales [www]) La 
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Belle et la Bête (Skönheten och odjuret) är skriven av den franska författaren Gabrielle-Suzanne 

Barbot de Villeneuve (Good Reads [www]). 

Den franska författaren Saint-John Perse som är född i Guadeloupe nämns efter en lästext som 

handlar om Guadeloupe. I en hörförståelseuppgift finns frågan ”Vem är Saint-John Perse?” och 

studerande ska svara på frågan efter att ha lyssnat på uppgiften. (V2: 26) Genom att lyssna på bandet 

lär studerande sig mer om denna person, men boken erbjuder bara namnet på författaren. 

Vid sidan av berömda romanförfattare presenterar Voilà! också en science fiction-författare. Han 

heter Jules Verne och han är känd för sina verk som handlar om rymden och universumet. I texten 

nämns att denna författare har skrivit 64 romaner, 18 noveller och också teaterstycken, men 

huvudsakligen koncentrerar texten sig på att behandla hans vetenskapliga verk. På uppslaget finns 

det också ett porträtt som presenterar Verne samt en bild på hans handskrivna textutdrag. (V4: 102–

103) En annan bild på Verne hittas senare under en hörförståelseuppgift gällande honom (V4: 108). 

Under kurs nummer sex bekantar studerande sig med flera franska författare. I en hörförståelseuppgift 

nämns författaren Jean de La Fontaine som är känd för sina fabler samt Molière som också skrev 

komedier vid sidan av romaner. (V6: 14) Franska diktare kommer också fram i Voilà! 6. En av de 

mest kända av dem, Charles Baudelaire, presenteras genom sin dikt L’invitation au voyage, som är 

en del av hans största arbete som heter Les Fleurs du Mal (Ondskans blommor). (V6: 30) Les Fleurs 

du Mal publicerades år 1857 då sex av diktsamlingens dikter inte gavs ut på grund av moraliska 

orsaker (Fleurs du Mal [www]). En yngre representant av poesi är Grand Corps Malade som tävlar i 

estradpoesi. Han förekommer i en hörförståelseuppgift där fem frågor handlar om honom. Vid sidan 

av denna uppgift finns hans dikt Saint-Denis i boken. (V6: 100–101) 

Som redan nämndes i teoridelen av min pro gradu-avhandling, är fransmän kända för sina tecknade 

serier och framför allt för Astérix som berättar om livet av en gallisk hjälte (Steele & Suozzo 1994: 

45). Även den andra kursen börjar med en bild som presenterar Astérix och hans vän Obélix (V2: 3). 

Under denna kurs lär studerande sig hur viktiga tecknade serier är för franska människor och en hel 

text koncentrerar sig på seriefestivalen i Angoulême. I texten nämns flera olika serier, men bara en av 

dem har franska rötter: Astérix. (136–137) Denna hjälte förekommer också i fyra andra 

omständigheter i Voilà! 2. (V2: 139, 168, 171, 193) I Voilà! 4 för sin del finns det en bild som är tagit 

från Astérix-serien. Bilden föreställer Julius Caesar som ofta förekommer i serien. (V4: 70) 

Vid sidan av Astérix lär studerande sig att känna seriefiguren Lucky Luke som ursprungligen är skapad 

av den belgiska serieskaparen Morris. Efter Morris död har den franska serieskaparen Achdé börjat 

teckna denna serie och som manusförfattare fungerar den franska serieskaparen Laurent Gerra. 
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(L’Express [www]) I Voilà! 3 finns det en bild på omslaget av seriealbumet Lucky Luke – La belle 

province vars svenska namn är Lucky Luke går över gränsen (V3: 81). 

I Voilà! 2 finns det även en ifyllningsuppgift där studerande tränar tidsformer. Texten som studerande 

ska komplettera med rätta verbformer är tagen från det berömdaste verket av Antoine de Saint-

Exupéry – Le Petit Prince. (Lille Prinsen) I textutdraget berättar talaren om en bild på en boa som 

håller på att svälja ett rovdjur. Enligt talaren har han själv försökt teckna en likadan bild, men vuxna 

har tolkat att bilden presenterar en hatt. Under uppgiften finns det en finsk översättning för 

textutdraget. (V2: 182) 

 

3.2.2. Musik 

Under den första kursen bekantar studerande sig med 4 franska artister. Den första av dem är Jean-

Jacques Lafon vars sång Mourir à Toulouse är med i boken (V1: 12). De andra sånger som blir 

presenterade är Paris, je t’aime av Patrick Bruel, Ne me quitte pas av Faudel samt Maladie d’amour 

av Michel Sardou. (V1: 52, 82, 112). I boken finns det alltid både sånglyriken och översättningen till 

sången. Alla sånger är översatta av Juhani Jokinen. 

Vid sidan av musiktexter förekommer belägg som hänvisar till musik också i lästexter. I texter 

behandlas musik ur synvinkel av ungdomar, och i dialoger förekommer ofta en fransk rapartist Zebda. 

I en text där ungdomarna talar om musik nämns Zebda samt hans sång Tombez la chemise. Under 

samma konversation avslöjas också att två av ungdomarna senare ska gå på Ramiers konsert.  (V1: 

42) 

I Voilà! 2 finns det en text som handlar om musik. I texten talar två ungdomar om den italiensk-

franska sångerskan Carla Bruni. Vid sidan av textens information får studerande veta hur sångerskan 

ser ut, eftersom två foton på henne har placerats bredvid texten. Senare har studerande möjligheten 

att lyssna på Brunis sång Quelqu’un m’a dit samt läsa sångtexten. Dessutom förekommer Brunis foto 

även senare i boken och det finns flera uppgifter där hon är med. (V2:61–64, 67) 

Efter att ha läst en text som handlar om Frankrikes landslag i fotboll bekantar studerande sig med en 

sång som har blivit en officiell sång för landslaget. I Voilà! 2 finns det lyrik för Johnny Hallydays 

sång Tous ensemble. (V2: 83) Också Gilbert Bécaud förekommer i boken med sin bekanta sång 

Nathalie. Denna sång fungerar som en ifyllningsuppgift, och därför saknas några ord från sångtexten. 

(V2: 167) Vid sidan av dessa sånger finns det med en sång som är en del av musikalen Notre Dame 
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de Paris. I denna sång finns det sammanlagt tre sångare och två av dem är franska: Daniel Lavoie 

och Patrick Fiori. Boken ger studerande en chans på att bekanta sig med sångtexten. (V2: 172) 

Det första belägget som hänvisar till musik i Voilà! 3 är en hörförståelseuppgift. Det handlar om en 

sång som heter Voyage, voyage och är sjungen av Desireless som är en fransk sångerska. I uppgiften 

ska studerande fylla ord som saknas i texten. (V2: 17) Också den franska artisten Bénabar 

förekommer en gång i bokserien. Sångtexten för Bénabars sång Y’a une fille qu’habite chez moi hittas 

i Voilà! 4, men det finns inte mer information gällande honom i boken. (V4: 37) Också sången Je ne 

changerai jamais av La Grande Sophie presenteras med hjälp av en sångtext (V5: 57). 

En berömd fransk artist Édith Piaf nämns för första gången i Voilà! 4 där hon förekommer i en 

sångtext för sången La vie en rose (V4: 87). Senare förekommer hon under den sista kursen, där 

hennes namn nämns i en lästext som behandlar kyrkogården Père-Lachaise som är sångerskans sista 

viloplats (V6: 8). Det är konstigt att det inte finns mer information gällande Édith Piaf som är en av 

de centralaste stjärnorma i fransk musik. Hennes namn förekommer i en hörförståelseuppgift där 

studerande ska markera hennes levnadsår och yrke, men om det inte finns tillräckligt med tid för att 

göra denna övning, får studerande inte ens veta vem hon var. (V6: 14)  

Den femte boken ger studerande möjligheten att lyssna på Bernard Lavilliers sång Les mains d’or. 

Voilà! fortsätter i samma stil och presenterar sångtexten för denna sång men ger inte mer information 

gällande artisten. (V5: 116) Kurs nummer sex är ett undantag när det gäller fransk musik. I Voilà! 6 

för sin del förekommer inga franska musiker eller deras sångtexter. 

 

3.2.3. Film 

I Voilà!-böcker finns det 21 belägg som hänvisar till fransk filmindustri. Skådespelerskan Audrey 

Tautou förekommer för första gången i övningsboken Voilà! 1 bredvid en uppgift, med det finns inte 

mer information om henne på denna sida (V1: 81). Bok nummer 2 börjar med en text som handlar 

om att gå på bio. Ovanför texten finns det en bild som presenterar Tautou och en annan fransk 

skådespelare Mathieu Kassovitz som båda är stjärnor i filmen Amelie från Montmartre. Vid sidan av 

dessa skådespelare finns det en bild på sammanlagt fem andra skådespelare på uppslaget. Även 

affischen för en fransk film Les choristes har placerats i textens närhet. Bredvid ordförteckningen 

finns det ett foto på en skådespelerska samt ett foto på ingången till filmfestivalen i Cannes. (V2: 6–

8) 
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Franska filmer förekommer också i olika slags uppgifter i boken. Genast efter lästexten finns det en 

dialogövning som ska genomföras med en kompis. Uppgiften är att diskutera om filmer med hjälp av 

några affischer som har placerats under övningen. Det finns med affischer för två franska filmer: 

Asterix & Obelix: Uppdrag Kleopatra och Amelie från Montmartre. (V2: 16) 

En uppgift där studerande ska fylla i verb i texten handlar om en fransk film L’Auberge espagnole 

(Den spanska lägenheten). I texten presenteras filmen samt dess regissör och det finns också med en 

bild på filmens finskspråkiga affisch. Senare nämns samma film i Voilà! 5 i en hörförståelseuppgift. 

(V2: 25, V5: 34) I andra bokens upprepningsdel nämns filmen Indochine som även har vunnit en 

Oscar för bästa utländska film i 1993:  

 Exempel 16 

 Au cinéma on joue un film _____ (qui) s’appelle ”Indochine”. 

 På bio spelas en film som heter ”Indochine”. (V2: 189) 

En kort hänvisning till filmen Paris, je t’aime kan också hittas i bok nummer 6 (V6: 10). I Voilà! 6 

nämns också filmen Indigènes vars svenskspråkiga namn är Infödd soldat. Filmen förekommer i en 

hörförståelseuppgift där studerande ska utreda temat på filmen. (V6: 97) 

 I Voilà! 6 bekantar studerande sig även med teater. En hel text behandlar teater och samtidigt är 

texten en intervju med en fransk skådespelerska Charlotte Corman. Bredvid texten finns det bilder 

som presenterar Corman på estraden samt en annan berömd fransk skådespelare Gerard Depardieu. 

(V6: 46–48) I en uppgift ska studerande spela en scen från en viss teaterpjäs med hjälp av en färdig 

dialog och några affischer. Franska teaterpjäser vars affischer presenteras är Den inbillade sjuke av 

Molière, Cyrano de Bergerac av Edmond Rostand, Art av Yasmina Reza samt Fabler av Jean de la 

Fontaine. (V6: 55)  

 

3.2.4. Sport 

Bokserien Voilà! betonar inte fransk sport särskilt mycket. I bokserien finns det 22 belägg som 

behandlar fransk idrott. Under den första kursen talas det om sport i en lästext, där två pojkar ska gå 

på en rugbymatch. Bredvid texten har placerats en bild som presenterar Frankrikes rugbylag. (V1: 

89) I bok nummer 2 finns det tre små bilder som presenterar tennisspelare, men det finns inga 

bildtexter som skulle ge mer information om dem. Det är inte lätt att känna igen dessa personer för 

bilderna är små, men en av dem är säkert fransmän, eftersom han har en skjorta med Frankrikes flagga 

på sig. (V2: 9) 
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En lästext behandlar franska fotbollsfanatiker samt fotbolls världscup som ordnades i Frankrike 1998. 

Texten börjar med en liten beskrivning om världscupen och betonar hur viktigt det var för fransmän 

att deras lag vann turneringen. Som illustrationen för texten fungerar två stora bilder som presenterar 

franska människor som gläder sig för segern. En liten bild som presenterar fransk fotbollspelaren 

Thierry Henry har också tagits med. (V2: 79–81)  

Efter texten som presenterades ovan finns det en liten inforuta gällande en annan fotbollsspelare, 

Zinedine Zidane. Zidane är också fransman och i rutan berättas mer om honom och hans liv. Det finns 

med två bilder: den ena presenterar Zidane medan den andra föreställer Zidane med landslagets andra 

spelare. Senare i en uppgift där man tränar superlativformen nämns Zinedine Zidane en gång till. (V2: 

82, 193) På nästa sida finns det lyrik för sången som fungerar som den officiella sången för Frankrikes 

landslag. Denna sång presenteras också under rubriken Musik. (V2: 83) 

Även om sport inte spelar någon central roll i bokserien Voilà! betonas Frankrikes världsmästerskap 

anmärkningsvärt mycket. Efter texten som handlar om fotboll, finns det sammanlagt 6 uppgifter där 

Frankrikes mästerskap nämns. Dessutom fungerar uttrycket ”la victoire de l’équipe de France” 

(Frankrikes lags seger) som ett exempel på genitivstruktur. (V2: 84–98)  

I Voilà! 6 nämns den franska simmaren Laure Manaudou. Hon förekommer i en fråga om en 

hörförståelseuppgift och hennes bild har också placerats i samband med uppgiften.  Eftersom boken 

inte ger mer information gällande henne, är det bandets ansvar att öka studerandes kännedom om 

henne. (V6: 96–97) I sådana här situationer blir lärarens ansvar också betonad. Som sagt i teoridelen, 

kan lärarens roll vara begränsad på grund av lärarens bristfälliga kunskaper gällande kultur (Korhonen 

2005: 14). En annan fråga är ändå, om man kan förutsätta att läraren är expert i kulturens alla 

delområden. 

 

3.2.5. Mat 

Den franska gastronomin presenteras i varje franskbok. Antalet belägg som syftar på fransk matkultur 

är 45. Förekomsten av belägg som hänvisar till mat är omfattande i Voilà! 1. De flesta lästexter och 

dialoger handlar om situationer där ungdomarna tillbringar tid genom att träffa varandra på 

restauranger eller i caféer, vilket är anledningen till att olika slags maträtter förekommer i boken. Det 

är vanligt att ungdomarna beställer franska maträtter som smörgåsar som kallas ”croque-monsieur” 

samt baguetter. Under kursen lär studerande sig att tillreda croque-monsieur smörgåsar tack vare ett 

recept som har tagits med i boken. Bredvid receptet finns det också en bild på smörgåsen. (V1: 27, 
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30) Vid sidan av dessa äter de också mat som är typisk favoritmat för ungdomar i alla delar av världen, 

till exempel pizzor och sallader (V1: 72). 

En lästext i Voilà! 2 handlar om att organisera en fest. I texten diskuterar franska ungdomar om olika 

slags maträtter och vem som ska laga vad. Alla maträtter som förekommer är inte särskilt franska, 

men eftersom texten handlar om rätter som franska ungdomar helst äter på fester, anses de vara en 

del av fransk kultur och därför räknas de med. 

I början av texten talas det om efterrätten. En tjej som heter Marine berättar att hon kan baka en 

chokladkaka samt madeleinekakor som innehåller citron. (V2: 45) Madeleinekakor är en populär 

dessert i Frankrike och desserten associeras ofta med ett litterärt verk av en fransk författare Marcel 

Proust. I en roman som heter À la recherche du temps perdu (På spaning efter den tid som flytt) ser 

huvudpersonen tillbaka på sin barndom och kommer ihåg dessa kakor som är mönstrade som 

musselskal. (Svd [www]) Efter lästexten finns det också ett recept för chokladmousse (V2: 48).  

I texten ska en tjej tillreda sallader. Ungdomarna ska njuta av två olika slags sallader: en sallad med 

tomater och fetaost samt en sallad ”niçoise”. (V2: 45) Bokserien avslöjar inte vilka ingredienser denna 

sallad innehåller, men enligt en webbsida behövs det till exempel tonfisk, sardeller samt kokta 

färskpotatisar för att tillreda en sallad ”niçoise” (Recept [www]). Vid sidan av dessa sallader ska 

ungdomarna äta fruktsallad (V2: 45).  

Baguetter förekommer senare i texten, men vid sidan av baguetter nämns också ett annat slags bröd, 

fullkornsbrödet, som presenteras även med hjälp av en bild. Andra maträtter som beskrivs med bilder 

är en chokladkaka, en sallad samt franska karameller som heter Carambars. När det gäller drycker, 

ska ungdomarna dricka öl, cider, fruktsaft, coladryck samt Orangina som är en fransk apelsindryck. 

(V2: 46) Även om listan innehåller alkohol, talas det inte om vin även om fransmän är kända för sin 

vinproduktion. I detta fall ger bokserien ingen stereotypisk uppfattning gällande den franska 

matkulturen.  

Mattemat fortsätter efter lästexten med en hörförståelseövning som innehåller olika slags maträtter. 

Vid sidan av maträtter som redan nämndes i texten finns det med rätter som pizzor, croissanter samt 

croques-monsieur som är smörgåsar med skinka och ost. (V2: 49) Croissanter förekommer också 

senare i en dialoguppgift (V2: 181). 

I en annan uppgift övar studerande sig matvokabulär. Bredvid uppgiften har det placerats bilder som 

presenterar madeleinekakor, frukter, chokladkakor samt grillspett. (V2: 50) Vid sidan av denna 

uppgift finns det sammanlagt fyra uppgifter som handlar om mat och bredvid en uppgift finns det en 

bild på en kvinna som håller fem baguetter i handen. (V2: 51–57). 
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Matvokabulär har också tagits med i inforutor som handlar om grammatik. Studerande lär sig partitiv 

med hjälp av exempel som handlar om mat: 

 Exempel 17 

 Laurent et Marine achètent une grande bouteille d’Orangina 

et deux paquets de Carambars. 

Laurent och Marine köper en stor flaska Orangina 

och två paket Carambars. (V2: 53) 

I bokserien finns det även några hänvisningar till hur fransmän förhåller sig till matkultur. Attityden 

kan märkas till exempel i grammatikdelen där komparativ och superlativ presenteras på följande sätt: 

 Exempel 18 

 Les Français trouvent que la cuisine française est la meilleure du monde. 

 Fransmän anser att fransk mat är världens bästa. (V3: 31) 

I Voilà! 4 hittas det flera belägg som hänvisar till fransk mat. Till exempel i bokens omslag finns det 

en bild som presenterar stekta sniglar, olika slags ost samt vin. (V4) Kursen börjar med en text som 

handlar om fransk mat samt franska matvanor. I texten talas det om baguetter, choklad och rödvin 

och hur dessa produkter inverkar på hälsan. Bilder på dessa tre produkter illustrerar uppslaget. (V4: 

6–7)  

Hälsan är synligt ett centralt tema under kurs nummer 4, eftersom flera uppgifter samt exempel som 

handlar om mat hänvisar till hälsan. Några av uppgifterna även upplyser om hälsosam mat, till 

exempel en uppgift innehåller följande fraser: 

 Exempel 19 

 Il faut éviter de manger des pommes du terre et du pain. 

 Man ska undvika potatisar och bröd. (V4: 12) 

 

 Exempel 20 

 Tous les fruits et les légumes sont bons pour la santé. 

 Alla frukter och grönsaker är hälsosamma. (V4: 12)  

I Frankrike är det vanligt att baguetter och andra bakverk inte köps i varuhus utan människor besöker 

oftast bagerier som bär namnet boulangerie. Under en övning som innehåller fraser som studerande 

ska översätta finns det en bild som presenterar boulangerie. (V4: 19) Också den andra lästexten 
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handlar om mat. Texten handlar om att äta lunch med familjen och i texten förekommer mat som 

gougères och cassoulet vars betydelse blir klar med hjälp av en lista över textens vokabulär. Enligt 

listan syftar gougères till petit-chouer med ost medan cassoulet är en böngryta från Toulouse. (V4: 

20) 

I en del där det talas om aspirerade h-ljud i franska språkets fonetik, finns det också ett exempel som 

hänvisar till fransk matkultur. I exemplet presenteras en hel måltid som består av strömmingar (des 

harengs), potatismos samt gröna bönor (des haricots verts). (V4: 55) 

I Voilà! 5 finns inte många belägg på fransk mat. På bokens omslag finns det en bild som presenterar 

en croissant samt en bild som har tagits på en vingård, men inte fler belägg på matkultur. (V5) Senare 

förekommer en bild som har tagits på boulangerie, men annars koncentrerar boken sig till andra tema 

(V5: 85). Bok nummer 6 innehåller inga belägg som hänvisar till fransk mat.  

 

3.2.6. Geografi 

Frankrikes geografi förekommer i form av sammanlagt 94 belägg. En av de synligaste skillnaderna 

mellan bokserierna Voilà! och Magnet är att det finns kulturella belägg redan på pärmen i de franska 

läroböckerna. Voilà 1 till exempel presenterar flera berömda platser i huvudstaden Paris. På pärmen 

kan studerande hitta Louvren, Triumphbågen, basilikan Sacré-Cœur, Eiffeltornet samt 

nöjesetablissemanget Moulin Rouge. (V1) Alla dessa sevärdheter utom Moulin Rouge presenteras 

också senare i en inledning till ett nytt stycke (V1: 62–63).  

I början av boken finns det en kort inledning som avslöjar att studerande bekantar sig med franska 

ungdomar som kommer från en stad som heter Toulouse under kursen. Enligt boken ligger denna stad 

i sydvästra Frankrike. (V1: 3) Senare ger boken mer information gällande Toulouse. Staden berättas 

vara den fjärde största staden i Frankrike och den kallas också för la ville rose – den rosa staden. 

Anledningen till detta är att de flesta äldre byggnaderna i Toulouse är rosa. På uppslaget har också 

placerats 5 landskapsbilder som ger en uppfattning om Toulouse. (V1: 6–7) 

Den första delen av Voilà! 1 handlar huvudsakligen om ungdomarna och deras liv i Toulouse, medan 

den andra delen koncentrerar sig på ungdomarnas resa till Paris. Under kursen blir studerande bekanta 

med de viktigaste sevärdheterna i huvudstaden, eftersom sevärdheterna kontinuerligt lyfts fram. Det 

finns till exempel 10 bilder som presenterar den mest berömda sevärdheten i Frankrike, Eiffeltornet, 

i textboken. (V1) 
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Belägg som hänvisar till geografi hittas också i övningsboken. I en övning ska studerande komplettera 

två kartor över Frankrike. Från den ena fattas städerna Paris, Toulouse, Nizza, Brest och Chamonix 

medan studerande ska tillägga Le Havre, Strasbourg, Lyon, Monaco samt Biarritz i den andra. (V1: 

137) 

I omslaget av Voilà! 2 finns det en bild på Eiffeltornet. På andra sidan av pärmen har man placerat en 

karta över Frankrike som presenterar flera stora städer, de största åarna och de högsta bergen. Under 

kartan finns det också information gällande vad som händer i vissa städer. Till exempel några 

festivaler finns med (V2), men de behandlas separat i andra kategorier i denna avhandling.  

I samma bok presenteras också två berömda operahus som ligger i Paris. I en övning där studerande 

ska översätta fraser som handlar om att besöka operahuset finns det två bilder på byggnader. Den 

första presenterar Paris operahus som kallas Palais Garnier medan den andra har tagits framför 

Opéra Bastille, som ligger på en central plats nära la Place de la Bastille. (V2: 31) 

Huvudstaden Paris framkommer flera gånger i böckerna. Paris behandlas ur en intressant synvinkel 

i text två som koncentrerar sig på att presentera en strand som ligger i hjärtat av Paris. Genom att läsa 

texten får studerande veta bl.a. att platsen är avsedd för människor som gillar att sola sig, men att det 

inte är möjligt att bada där, eftersom floden Seine är för orenad. Även om texten handlar speciellt om 

platsen som alla inte känner till, hänvisar man också till en mer berömd plats, Champs-Élysées, i 

texten.   (V2: 32–33) 

Eiffeltornet förekommer i Voilà! oftare än de andra sevärdheterna i Frankrike. I Voilà! 2 finns det 

även med en vits gällande denna sevärdhet: 

 Exempel 21 

-Un homme tombe de la tour Eiffel. Ses cheveux ne tombent que dix minutes plus tard. 

Pourquoi ?  

-Parce qu’il utilise un shampoing qui ralentit la chute des cheveux. 

-En man faller från Eiffeltornet. Hans hår faller först efter 10 minuter. Varför? 

-Eftersom han använder schampo som fördröjer hårfällning. (V2: 42) 

Vid sidan av Eiffeltornet är Louvren en berömd sevärdhet i Paris. Louvren är det största 

nationalmuseet i Frankrike som känns igen för sin stora glaspyramid som fungerar som entrén till 

museet. (Louvre [www]) Museet förekommer i Voilà!-serien flera gånger, till exempel i form av 

övningar som innehåller kulturell information. Även de mest berömda konstverken som Mona Lisa 

förekommer i böckerna. Mona Lisa är den mest berömda tavlan i världen. Det mystiska porträttet är 
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målat av konstnären Leonardo da Vinci. Identiteten av tavlans kvinna är inte klar, men det har påståtts 

att målning presenterar Lisa Gherardini. (Panorama de l’Art [www]) 

 Exempel 22 

 Louvre est un musée. La Joconde se trouve dans ce musée. 

 Louvre är ett museum. Mona Lisa finns på detta museum. (V4: 82) 

 

 Exempel 23 

 Est-ce que vous aimez la Joconde? 

 Tycker ni om Mona Lisa? (V1: 232) 

I omslaget av Voilà! 6 finns det en bild som presenterar en figur som är känd för Disneys film 

Ringaren i Notre Dame. Det är fråga om en staty av en grotesk figur i klocktornet. På andra sidan av 

pärmen finns det en karta över Paris där man har markerat de viktigaste sevärdheterna i Paris samt 

alla ”arrondissements” i vilka staden har delats in i. (V6)   

En lästext handlar om Paris och dess sevärdheter. Med hjälp av texten får studerande information 

gällande kyrkogården Père-Lachaise där man har begravit många kända personer som till exempel 

Jim Morrison och Molière. Vid sidan av kyrkogården avslöjar texten information gällande Paris 

katakomber under Paris. Efter att ha läst texten ska studerande kombinera namn på olika sevärdheter 

med rätta beskrivningar. I uppgiften nämns sevärdheter som Eiffeltornet, Notre Dame, katakomberna, 

Paris-Plage, Père-Lachaise, l’île de la Cité, Conciergerie och la place de la Concorde. (V6: 6–9) 

Det finns också en text där den franska revolutionen och dess symboler presenteras. I denna text 

förekommer också lite information gällande Louvren, eftersom Louvren började fungera som ett 

museum först efter revolutionen. I samma text avslöjas också information om Bastiljen som numera 

anses som en sevärdhet på grund av dess blodiga historia. (V4: 72–74) Bastiljen var en fästning som 

stormades 1789 och på denna plats började den franska revolutionen. Numera finns det ingenting 

kvar av fästningen, utan det står ett minnesmärke i Bastiljplats. (Historia [www]). Bastiljen nämns 

senare i vissa uppgifter som avslöjar mer om byggnadens historia (V4: 79). 

Vid sidan av Paris nämns också andra städer i Frankrike. En text berättar om en loppmarknad som 

ordnas i staden Vannes. Även om texten koncentrerar sig på att beskriva hur man beter sig när man 

köper någonting, ger ett foto på Vannes katedral en uppfattning gällande hur staden ser ut. (V2: 99–

100) Staden Nizza presenteras i form av två postkort med landskapsbilder (V5: 41).  
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En hel text handlar om Korsika som är en ö i Medelhavet som hör till Frankrike. Det finns ingen 

inforuta gällande ön, men i texten presenteras till exempel några aktiviteter som kan prövas i Korsika 

samt Korsikas huvudstad Ajaccio. Förutom texten har man placerat landskapsbilder på uppslaget. 

(V2: 120–122) Studerande får mer information om Korsika i form av en hörförståelseuppgift där de 

ska fylla i återstående fakta gällande Korsika. Bredvid uppgiften finns det också en karta över 

Korsika. (V2: 133) 

Det finns flera franska städer som är kända för vissa evenemang. Efter en text som handlar om fransk 

filmindustri finns det ett foto som presenterar Cannes under dess berömda filmfestival. (V2: 8) I en 

annan text talas det om seriefestivalen i Angoulême. Tack vare festivalen är denna stad känd. (V2: 

136) 

För barn och de barnsliga erbjuder Frankrike upplevelser i olika slags nöjesparker. I Voilà! 2 

presenteras två av dem: Parc Astérix och Disneyland Paris. I en text diskuterar två franska ungdomar 

dessa nöjesparker och kommer fram till att ta reda på hurdan plats Parc Astérix är. På uppslaget finns 

det en bild där Mimmi Pigg och Musse Pigg hälsar på gäster framför Disneyland samt två bilder som 

presenterar Asterix och Obelix i Parc Astérix. Senare finns det också med en liten inforuta där det 

berättas mer om Parc Astérix samt ett foto på nöjesparken. (V2: 168–169, 171) 

Även om Voilà! 3 koncentrerar sig huvudsakligen på att beskriva kultur i andra franskspråkiga länder, 

finns det med några belägg gällande den franska kulturen. Kontinental-Frankrike framkommer inte 

under kurs 3, men i stället för det presenteras Guadeloupe, ett franskt departement som ligger i 

Västindien. Fast denna ögrupp ligger långt borta från Frankrike, är den en del av den franska kulturen, 

och därför är det viktigt att nämna Guadeloupe i detta sammanhang. Guadeloupe presenteras med 

hjälp av en text där det förekommer lite fakta gällande Guadeloupe. På sidorna finns det sammanlagt 

fyra olika landskapsbilder på Guadeloupe samt en liten karta över ögruppen. (V3: 20–22) Guadeloupe 

förekommer också i form av en uppgift som ger information om Guadeloupes historia: 

  Exempel 24 

 Je me rappelle aussi qu’en 1493, c’est Christophe Colomb qui _______ (a découvert) 

 la Guadeloupe. 

 Jag kommer också ihåg att Christofer Kolumbus upptäckte Guadeloupe 1493.  

(V3: 33) 

I bokens bakre del finns det också en lista över Frankrikes utomeuropeiska områden. Vid sidan av 

Guadeloupe uppräknas Antillerna, Franska Guyana, Martinique, Nya Kaledonien, Franska 

Polynesien, Réunion samt Saint-Pierre och Miquelon. (V3: 117) 
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I Voilà!-serien har man inte glömt det viktigaste berget, utan Alpernas högsta berg Mont Blanc nämns 

flera gånger i böckerna. Det förekommer till exempel i den tredje boken i en uppgift där studerande 

tränar nasala vokaler. I boken finns det följande exempel: 

 Exempel 25 

Je prends le Mont Blanc en photo. 

Jag tar ett foto på Mont Blanc. (V3: 58) 

Bergskedjan Alperna nämns också i en text som handlar om en studerande som studerar i en stad nära 

Alperna i Frankrike. I närheten av texten finns det en stor bild på snöbetäckta Alperna. (V5: 26) Vid 

sidan av Alperna förekommer också Pyrenéerna som ligger på gränsen mellan Frankrike och 

Spanien. Bergskedjan nämns i en uppgift där det finns påståendesatser som handlar om texten. (V5: 

30) 

Trots att bokserien behandlar flera olika städer och geografiska ställen i Frankrike, blir huvudstaden 

Paris betonad speciellt mycket under den första kursen. Därutöver presenteras Paris ur turistens 

synvinkel med sina sevärdheter utan att ge tillräckligt mycket information gällande till exempel 

sevärdheternas historia. Enligt Byram och Esarte-Sarries (1991: 183) får materialet inte förhålla sig 

till kulturen på detta sätt. 

 

3.2.7. Traditioner 

I bokserien Voilà! förekommer inte likadana traditioner som i bokserien Magnet. Medan Magnet 

koncentrerar sig på att presentera hur svenskarna firar till exempel jul, avslöjar Voilà! inte franska 

traditioner under olika slags festdagar. I stället för detta lär Voilà! till exempel saker gällande roller i 

en fransk familj. Antalet franska traditioner i bokserien är 11. 

Enligt skolstyrelsens arbetsgrupp för kultur kan kultur delas in i olika slags delområden. Ett av dessa 

områden som nämns i arbetsgruppens definition är familjeliv. (Kulttuuri kielen oppimisessa 1991: 2) 

I en lästext samlas en viss familj för att ha lunch tillsammans. De äter och samtidigt pratar om 

traditioner som redan har försvunnit. Familjens pappa nämner att det var kvinnans uppgift att laga 

mat och städa i hans ungdom medan mannen arbetade för att livnära familjen. På motsvarande sätt 

berättar det unga paret om roller i sin relation: enligt det unga paret brukar båda av dem delta i 

hemarbetet, vilket överraskar pappa. (V4: 20–21) 
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Vid sidan av detta finns det också en lucktest som handlar om hur de flesta franska par förfar efter att 

ha ingått äktenskap. Enligt texten är det vanligt att kvinnan lämnar in sitt arbete och senare ska föda 

ett barn. Efter barnets födelse ska mamman vara mammaledig, men efter detta ska pappan stanna 

hemma för att sköta barnet. (V4: 24) 

Voilà! 5 för sin del presenterar seder som är traditionella för fransmän. I en lästext talas det om 

fransmäns sed att nia varandra. Enligt texten är det inte obligatoriskt att nia alla människor, men 

fransmän anser att det är artigt att nia åtminstone äldre människor. En annan sak som presenteras i 

texten är en kyss på kinden och hur man gör det på rätt sätt. I Frankrike är det vanligt att ge en kyss 

på kinden när man träffar sina kompisar. Även om denna sed är bekant för alla fransmän, avslöjar 

texten att även fransmän själva inte alltid är säkra på hur många kyssar de ska ge på grund av regionala 

skillnader. Enligt samma text tillbringar fransmän tid med sina familjer på helgerna. Vanligtvis brukar 

de äta tillsammans och sätta till bords flera timmar. Bredvid texten finns det också två bilder som 

presenterar dessa franska seder. (V5: 58–60) 

Även om bokserien koncentrerar sig på att presentera olika slags beteendemönster som är typiska för 

fransmän, finns det också med en stor fest som är viktig för alla fransmän. Den 14 juli firas Frankrikes 

nationaldag som är en ledig dag för alla fransmän. Under denna dag ser fransmän tillbaka på 

erövringen av Bastille som var en fästning som symboliserade monarkins makt. Detta viktiga 

evenemang presenteras i form av en lästext. På samma sida finns det också en bild som presenterar 

fransmän som firar sin nationaldag. (V4: 72) 

 

3.2.8. Kulturella symboler 

Under denna rubrik behandlas alla belägg som hänvisar till kulturella symboler för Frankrike. Även 

om Eiffeltornet fungerar som en viktig symbol för landet, har jag valt att inte räkna denna sevärdhet 

med, eftersom den redan behandlades i stor omfattning i delen Geografi. Bokserien Voilà! innehåller 

22 hänvisningar till Frankrikes kulturella symboler. 

På samma sätt som bokserien Magnet syftar till att lyfta fram bilmärket Volvo, koncentrerar bokserien 

Voilà! sig på att använda franska bilmärken. En sådan möjlighet finns i en diktering där studerande 

ska skriva ner fraser som de hör. Under dikteringen finns det en uttalsanvisning för ordet Peugeot 

som hänvisar till ett berömt franskt bilmärke. Även om boken inte ger mer information gällande 

märket och dess ursprung, räknas detta belägg med. Det är också möjligt att dikteringen berättar mer 

om Peugeot. (V2: 71) Vid sidan av Peugeot gör böckerna reklam för ett annat franskt bilmärke: 
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 Exempel 26 

 Votre frère travaille toujours chez Citroën? 

 Jobbar er bror fortfarande på Citroën? (V5: 48) 

Ibland kan även vissa personer fungera som kulturella symboler. När det gäller Frankrike, är 

Napoleon Bonaparte en central figur för landet, och han förekommer också i läroböckerna. Hans 

namn nämns till exempel i en uppgift där studerande tränar användning av rätta tidsformer. (V2: 73) 

Frankrikes flagga förekommer ofta i bokserien. Speciellt mycket trikolorer finns det i närheten av 

lästexten som handlar om Frankrikes fotbollslag. Under detta stycke förekommer flaggan sammanlagt 

fem gånger. (V2: 79–83) Senare träffar man Frankrikes flagga i Voilà! 4:s omslag, där en kvinna 

håller flaggan i sin hand (V4).  

Som redan nämndes i teoridelen, anser en nederländsk antropolog Hofstede att hjältar och värderingar 

spelar en stor roll i definiering av kultur (Hofstede 1992: 24). Voilà! 4 innehåller ett uppslag som 

presenterar några historiska personer som är viktiga för Frankrike. Vissa av dem kan anses vara 

symboler för landet. Napoleon som redan nämndes är med på detta uppslag i form av en kort text som 

presenterar honom. I texten berättas bl.a. att han var den general som blev Frankrikes kejsare. Också 

slaget vid Waterloo lyfts fram. Napoleon förekommer en gång till i Voilà! 4 där det finns en 

översättningsuppgift: 

 Exempel 27 

 En quelle année Napoléon Bonaparte est-il devenu empereur? 

 Vilket år blev Napoleon Bonaparte kejsare? (V4: 76) 

Vid sidan av Napoleon presenterar bokserien också en annan person som är en viktig symbol för 

Frankrike, Charles de Gaulle. På ett uppslag finns det en bild som presenterar honom samt en liten 

text gällande honom. I texten karakteriseras han som andra världskrigets hjälte som senare blev 

Frankrikes president. (V4: 71) 

I teoridelen står det att Frankrike anses vara ett rastlöst land på grund av många revolutioner (Clerc 

& Ranki 2008: 13). Bokserien Voilà! försöker inte hålla revolutionerna gömda, utan de presenteras 

som viktiga händelser. Franska revolutionen nämns på uppslaget som presenterar historiska personer 

och texten berättar om den politiska situationen i Frankrike efter revolutionen 1789. Bredvid texten 

finns det också en bild som presenterar en berömd målning av en fransk konstnär Eugène Delacroix. 

Målningen heter Friheten på barrikaderna och den beskriver revolutionen 1830. (V4: 71) 
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Vid sidan av detta finns det en hel lästext gällande revolutionens symboler i Voilà! 4. Textens 

inledning avslöjar att Franska revolutionen var anledningen till demokrati eftersom absolut monarki 

blev historia. I texten berättas det också mer om Frankrikes motto Liberté, Égalité, Fraternité – Frihet, 

jämlikhet, broderskap. Texten avslöjar att motton hänvisar till att alla är likvärdiga och har 

åsiktsfriheten. (V4: 73) 

I samma text presenteras också en annan republikansk symbol, Marianne. Marianne är en bondkvinna 

som beskriver friheten för fransmän och hon associeras starkt med revolutioner. Enligt texten är det 

möjligt att hitta hennes halvfigur i alla franska stadshus. (V4: 73) Marianne förekommer också i form 

av en bild under en övning (V4: 85). 

Senare i texten nämns också Louvren och museets samband med revolutionen förklaras: efter Franska 

revolutionen var det möjligt att renovera det kungliga palatset Louvren. Efter renoveringen började 

fransmän använda palatset som museet (V4: 74). Efter texten finns det sammanlagt sju övningar som 

handlar om franska symboler. Bredvid en hörförståelseövning finns det två bilder som innehåller 

kulturella drag. Den ena presenterar franska flaggan medan den andra är en tavla med en sjungande 

man. Under bilden finns det en bildtext som avslöjar att mannen i tavlan är Rouget de Lisle som 

sjunger Marseillaise, Frankrikes nationalsång, för första gången. (V4: 76–87) 

Även om det inte finns många belägg som hänvisar till Frankrikes kulturella symboler, kan man dra 

slutsatsen att belägg som hittades presenterar fransk kultur på ett mångsidigt sätt. Enligt Kaikkonen 

är syftet med språkundervisning att utveckla studerandes system av symboler (Kaikkonen 1994: 78). 

Tack vare bokserien Voilà! har studerande möjligheten att lära sig tolka olika slags symboler. Det är 

till exempel möjligt att studerande efter en kurs associerar Louvren med både konst och revolution – 

inte endast med konst. 

  



59 

 

4. RESULTATDISKUSSION 

Under denna rubrik presenteras de centralaste resultaten av min pro gradu-avhandling. Texten svarar 

på frågan hur många belägg det kan hittas i läroboksserierna Magnet och Voilà!. Det finns även med 

en lista som avslöjar vilka kategorier som innehåller mest kulturella drag och även kategorier som 

innehåller mest belägg presenteras med hjälp av stapeldiagram. (se figur 2 och 3) Vid sidan av detta 

jämförs resultaten mellan dessa två läroboksserier och anledningar till forskningsresultaten 

diskuteras. 

I denna del avgörs även om läroböckerna lyckas bra med att presentera kultur som den i realiteten är. 

Resultaten diskuteras genom att utnyttja läroplansgrunderna för gymnasiet samt den gemensamma 

europeiska referensramen för språk. Med hjälp av ovanstående material tas reda på om läroböckernas 

innehåll motsvarar krav som presenteras i dessa två källor. Härutöver finns det med två stapeldiagram 

(se figur 4 och 5) som beskriver förekomsten av kulturella belägg i olika böcker. 

 

4.1. Förekomsten av kulturella belägg 

Efter att ha räknat alla kulturella belägg som finns i bokserien Magnet och bokserien Voilà! påstår 

jag att båda läroboksserier innehåller rikligt med kultur. I böckerna finns det sammanlagt 573 belägg 

som hänvisar till kultur. 294 av dem hittas i svenskböckerna medan franskböckerna innehåller 279 

belägg, vilket betyder att Magnet presenterar mer kultur än Voilà!. Resultaten är överraskande när det 

tas i beaktande att bokserien Voilà! möjligtvis kan vara studerandes första kontakt med den franska 

kulturen, medan studerande redan har bekantat sig med den svenska kulturen på högstadiet. 

När det gäller Magnet, är presentation av kultur mångsidigt eftersom många varierande kulturella 

drag kan hittas i bokserien. Allra mest betonar bokserien geografiska ställen och det finns sammanlagt 

85 belägg som har räknats under rubriken Geografi. Enligt min åsikt presenterar Magnet Sveriges 

geografi på ett omfattande sätt och inte endast nöjer sig att behandla till exempel huvudstaden 

Stockholm. Vid sidan av Stockholm lär studerande sig även känna andra städer som Uppsala och 

Kiruna. Härutöver förekommer städerna inte endast i form av bilder, utan det finns med även inforutor 

som ger mer information gällande städerna. 

Trots att behandling av geografi till stor del är mångsidigt, finns det med ett Sveriges landskap som 

alltid presenteras på ett och samma stereotypiska sätt. När det nämligen gäller Dalarna, erbjuder 

Magnet varje gång dalahästar i stället för att ge mer information om Dalarna. När andra platser 

presenteras med hjälp av till exempel landskapsbilder, får studerande endast veta att Dalarna har 
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någonting att göra med målade trähästar. Med hjälp av en inforuta eller en text som beskriver livet i 

Dalarna skulle studerande dra mer nytta av materialet. 

Kategorin Sport för sin del innehåller minst kulturella belägg och svensk idrott presenteras inte på ett 

mångsidigt sätt i böckerna. Även om den berömda tennisspelaren Björn Borg nämns en gång och en 

bild på ishockeylaget Tre Kronor har tagits med i en bok, finns det till exempel ingen hel text som 

presenterar svensk idrott. Anledningen till detta kan vara att kategorin Sport inte anses vara en viktig 

del av kultur som borde presenteras i läroböcker. 

Kulturella belägg i svenskböckerna fördelar sig i olika kategorier på följande sätt: 

 Litteratur: 65 belägg 

 Musik: 48 belägg 

 Film: 30 belägg 

 Sport: 13 belägg 

 Mat: 25 belägg 

 Geografi: 85 belägg 

 Traditioner: 14 belägg 

 Kulturella symboler: 14 belägg 

Den största överraskningen är att svenska traditioner inte förekommer mer än 14 gånger. Enligt en 

teori titulerades beteendet som den viktigaste faktorn när det gäller definiering av kultur (Kaikkonen 

1994: 72–73) och därför skulle jag ha väntat att bokserien betonade svenska folkets seder på ett mer 

omfattande sätt. Anledningen till detta är sannolikt att flera svenska traditioner motsvarar traditioner 

i alla nordiska länder, och därför är det inte nödvändigt att betona dem. Sådana traditioner är till 

exempel kristliga fester som redan är bekanta för finska studerande. Trots att det inte finns många 

belägg som hänvisar till svenska traditioner, presenterar bokserien många intressanta och okända 

traditioner. Till exempel tranafton och Kanelbullens dag är traditioner som inte var bekanta för mig. 

Litteratur och musik presenteras till stor del i bokserien. Enligt Östen Dahl kan kultur inte behandlas 

som fenomen som endast består av musik och litteratur (Dahl 2007: 33), men dessa kategorier hör 

också till kultur, eftersom människor har skrivit litterära verk och sånger. När det gäller svensk 

litteratur, presenteras litterära verk på ett mångsidigt sätt. Vid sidan av klassisk litteratur bekantar 

studerande sig med barnböcker och kriminalromaner. Under rubriken Musik hittas många olika slags 

artister och musikstilar. I stället för att lyfta fram succébandet Abba gång efter gång, blir både gamla 

och nya band presenterade, vilket är en positiv sak. Vid sidan av detta varierar också olika slags 

musikgenrer i boken, vilket ger en mångsidig föreställning gällande svensk musik. En annan positiv 
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sak är att svensk musik inte endast förekommer i form av musikstycken, utan det finns även med 

bilder på artister samt inforutor som berättar mer om musiker och band. 

I bokserien Magnet presenteras svensk matkultur huvudsakligen i separata delar som endast 

behandlar mat som äts i olika slags fester. Till exempel i lästexter beskrivs inte mat som ungdomarna 

i texter helst äter på fritiden. Det var sannolikt att kategorin Mat skulle innehålla färre belägg, 

eftersom jag inte trodde att det finns många svenska maträtter som skiljer sig anmärkningsvärt från 

andra nordiska maträtter att det skulle vara viktigt att presentera dem för finska studerande. 

Under rubriken Mat finns det ändå sammanlagt 25 belägg som innehåller många hänvisningar till mat 

som svenskarna brukar äta på olika slags fester.  Till exempel lussekatter och polkagrisar förekommer 

i böckerna och deras betydelse för svenskarna förklaras. Kategorin Mat är ett bra exempel på faktumet 

att även om svensk kultur liknar finsk kultur, finns det en mängd kulturella skillnader mellan dessa 

två länder som studerande kan tillägna sig under kurser i svenska. 

Enligt min åsikt är det fint att bokserien Magnet gör det möjligt för studerande att jämföra olika 

kulturer även om det gäller matkultur. Kategoriseringen som händer mellan ”vi” och ”de” är 

nödvändig, eftersom det finns inte ”dem” utan ”oss” (Bauman 1997: 54). För en gymnasiestuderande 

är det viktigt att kunna jämföra den egna kulturen med den andra kulturen vars språk studeras (Pyykkö 

2014: 198). 

Bokserien Voilà! innehåller inte så många kulturella belägg som svenskböckerna, men antalet skiljer 

inte anmärkningsvärt från varandra. Det gemensamma draget för dessa två bokserier är att båda två 

innehåller mest belägg som behandlar geografi. I franskböckerna hittas nästan hundra hänvisningar 

till geografiska ställen eller olika sevärdheter, även om jag fattade ett beslut att alla hänvisningar som 

enbart nämner ett visst ställe ska uteslutas för att de inte ökar studerandes kulturella kännedom.  

Även om Voilà! innehåller mer geografiska hänvisningar än Magnet, presenterar svenskböckerna 

geografin bättre än franskböckerna. Bokserien Voilà! betonar huvudstaden Paris för mycket, vilket 

ger en ensidig uppfattning om Frankrike, men i serien Magnet har också andra städer än huvudstaden 

Stockholm tagits i beaktande. Därutöver presenteras Paris i hög grad ur turistens synvinkel, vilket 

inte är önskvärt när det gäller läroböcker (Hannus 1996: 13). Genom att ge information om de 

berömdaste sevärdheterna syftas på att väcka intresse för att resa till Frankrike, vilket kan fungera 

som en motivationskälla för studerande som tycker om att resa utomlands. I alla fall är det önskvärt 

att läroböcker avslöjar någonting om medborgare samt livet i landet. 

En av de centralaste skillnaderna mellan dessa två bokserier är att Voilà! inte innehåller några 

inforutor som skulle ge mer information om franska städer. De första två kurserna berättar om 
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ungdomarna som lever i staden som heter Toulouse, och denna stad presenteras på ett lyckat sätt även 

om de andra städerna hamnar i skymundan.  

Kulturella belägg i franskböckerna fördelar sig i olika kategorier på följande sätt: 

 Litteratur: 37 belägg 

 Musik: 21 belägg 

 Film: 27 belägg 

 Sport: 22 belägg 

 Mat: 45 belägg 

 Geografi: 94 belägg 

 Traditioner: 11 belägg 

 Kulturella symboler: 22 belägg 

Näst mest innehåller Voilà! belägg som hänvisar till mat. Eftersom hela världen verkar känna 

Frankrike för dess matkultur, var det inte överraskande att fransk mat förekommer 45 gånger i 

böckerna. Genom att bläddra i böckerna är det lätt att förstå hur mycket fransmän uppskattar god mat. 

Det var intressant att märka hur även exempel som handlar om uttal hade någonting att göra med 

fransk matkultur. I de första lästexterna tillbringar ungdomarna mycket tid på restauranger eller på 

caféer, och även om diskussionerna inte handlar om mat, är matkulturen närvarande hela tiden. 

Böckerna ger ingen stereotypisk uppfattning om Frankrikes matkultur även om några centrala saker 

förekommer. Till exempel baguetter nämns flera gånger, men tack vare en mångsidig presentation av 

maträtter blir baguetterna inte betonade för mycket. 

Det är intressant att ingendera av dessa böcker lyfter fram sport. När det gäller Voilà!, nämns endast 

en händelse i Frankrikes sporthistoria – Frankrikes världsmästerskap år 1998, som betonas kraftigt 

både i lästexter och uppgifter. En anledning till ett litet antal belägg är att människor som har planerat 

böckernas innehåll inte anser att idrott är ett centralt tema när det gäller undervisning av språk och 

kultur. Det är även möjligt att sport inte överhuvudtaget betraktas som en viktig del av kultur även 

om det är någonting som människorna har skapat. Trots att varken Magnet eller Voilà! presenterar 

mycket sport, innehåller franskböcker mer belägg som hänvisar till sport. 

Vid sidan av kategorin sport presenteras inte heller franska traditioner särskilt mycket. Det finns ändå 

beaktansvärda skillnader i presentationen av traditioner mellan dessa två bokserier. Svenska 

traditioner förekommer oftast i samband med olika slags fester som till exempel Luciafest och 

midsommarfest. I franskböcker presenteras endast hur fransmän firar sin nationaldag, medan de andra 

beläggen handlar mer om typiska seder eller andra slags traditioner. Böckerna avslöjar till exempel 
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att det är en tradition för fransmän att äta lunch tillsammans med familjen på helgerna även om 

familjens barn redan är vuxna. Anledningen till frånvaron av franska fester kan vara Frankrikes vilja 

att vara neutralt. Eftersom Frankrike följer republikanska värden där staten och religioner är skilda, 

vill fransmän inte betona religioner. (Konttori 2015: 141) Många av de centralaste traditionerna är 

ursprungligen kristliga fester, vilket kan ha inverkan på hur mycket denna slags traditioner betonas i 

franskböckerna. 

En annan stor skillnad mellan dessa två bokserier är antalet belägg som hänvisar till musik. I 

svenskböckerna förekommer över hälften mer sångtexter och andra hänvisningar till musik än i 

franskböckerna. Anledningen till detta kan vara att Voilà! presenterar många artister som kommer 

från andra franskspråkiga länder och jag har valt att utelämna sådana belägg även om språket är 

detsamma. På motsvarande sätt har jag inte räknat med hänvisningar till norsk eller isländsk musik, 

utan jag har avgränsat min undersökning till att omfatta artister som har svensk eller fransk 

nationalitet. 

I teoridelen behandlades problemet att vissa läroböcker har påstått att invånare av några länder inte 

är vänliga (Paasi 1998: 244). I denna undersökning förekom inte sådana generaliseringar. Enligt min 

åsikt lyckas både Magnet och Voilà! fint att föreställa kultur, även om de båda innehåller några 

stereotypiska drag. I detta fall är förekomsten av stereotyper inte en grav sak, eftersom stereotypiska 

uppfattningar inte betonas, utan alla slags kulturella drag blir presenterade. Det är inte möjligt att alla 

kategorier har lika mycket belägg, men det är en bra sak att alla kategorier fick några representanter 

i alla fall. 

Enligt mina egna erfarenheter har många finska ungdomar oftast negativa attityder mot svenskarna. 

Läroboksserien Magnet stöder inte sådana tråkiga stereotyper som oftast riktas mot svenskarna. Det 

är svårt att säga varifrån dessa inställningar kommer, men det är klart att dessa läroböcker inte 

fungerar som en källa för dem. Samma sak gäller också bokserien Voilà! som förhåller sig på ett 

tillräckligt neutralt sätt till franska kulturen. Det är viktigt att språkundervisning ger chansen att 

bekanta sig med främmande kulturer, eftersom uppfattningen om en annan kultur oftast föds med 

stöd av bristfällig information (Kaikkonen 1994: 65). 

När det gäller tidigare undersökningar, finns det både likheter och skillnader mellan dem och denna 

undersökning. Karjala (2003) har undersökt Sverigebilden i läroböcker i sin doktorsavhandling och 

tagit reda på hur böckerna inverkar på studerandes uppfattning gällande svenskarna och deras kultur. 

Han har använt flera olika bokserier i sin doktorsavhandling. Det som var gemensamt för Karjalas 

doktorsavhandling och denna undersökning var att vissa viktiga personer rikligt presenterades. 

Personerna som förekom ofta i båda undersökningar var till exempel medlemmar i kungafamiljen. 
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Det andra gemensamma draget för dessa två undersökningar var presentering av Sveriges geografi. 

Även Karjala anser att läroböckerna i svenska koncentrerar sig på att beskriva stora städer och 

speciellt mycket huvudstaden Stockholm. Vid sidan av dessa gemensamma drag innehöll inte heller 

Karjalas undersökningsmaterial mycket information gällande idrott. 

Genom att jämföra Karjalas (2003) forskningsresultat med denna avhandlings resultat hittas även 

skillnader. Enligt denna undersökning tas många ursvenska maträtter i beaktande, medan maträtter 

som också är populära i Finland behandlas i mindre mån. I Karjalas doktorsavhandling står det att i 

en viss bokserie betonas inte skillnader mellan svensk och finsk mat, utan dessa två matkulturer 

presenteras som om de var likadana. Även om det är intressant att göra jämförelser mellan Karjalas 

doktorsavhandling och denna pro gradu-avhandling, är det viktigt att komma ihåg att Karjalas 

avhandling är en större helhet och han har använt flera olika bokserier i sin undersökning. Därför är 

hans undersökningsmaterial mer varierande. 

På basis av denna avhandling kan jag påstå att båda läroboksserier beskriver kultur mångsidigt. Som 

det nämndes tidigare, finns det med några stereotypiska drag i böckerna, men enligt min åsikt kan en 

begåvad lärare presentera också stereotypiska uppfattningar på ett oskadligt sätt om han eller hon har 

tillräckligt med kulturkunskap. När det gäller kulturundervisning, framhävs också lärarens roll vid 

sidan av läromedlen.  

Efter att ha undersökt läroböcker och bekantat mig med deras betydelse anser jag att lärobokens 

betydelse i kulturundervisning är större än jag har förstått tidigare. Med hjälp av läroboken kan 

studerande lära sig att inta en positiv attityd för främmande människor, vilket ökar tolerans. Om 

läroboken misslyckas i sin uppgift, kan resultatet vara omvänt. Därför är det viktigt att överväga olika 

alternativ när läroboksserier planeras. 
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FIGUR 2: Indelning i kategorierna 

MAGNET 

 

 

FIGUR 3: Indelning i kategorierna  

VOILÀ! 
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4.2. Indelning av beläggen i Magnet-böckerna 

När resultatet granskas ur läroplansgrundernas synvinkel, förekommer kultur i läroböcker på ett rätt 

sätt och förekomsten motsvarar läroplansgrundernas instruktioner. När det gäller böckerna i svenska, 

riktades de flesta förväntningar mot sjätte kursen, eftersom kulturidentitet och kulturkännedom 

nämndes i läroplansgrunderna när kursen presenterades. Magnet 6 innehåller speciellt mycket 

kulturella belägg, sammanlagt 85 stycken, vilket betyder att kraven uppfylls. 

En bok i svenska presenterar ännu mer kulturella drag än Magnet 6. I Magnet 1 finns det sammanlagt 

87 hänvisningar till kultur. Enligt läroplansgrunderna heter den första kursen ”Skol och fritid”, vilket 

ger mycket information om kursens innehåll. Anledningen till en stor förekomst av kulturella belägg 

är att ett av kursens centralaste teman är hobbyer som till exempel musik. I denna bok diskuterar 

ungdomar bl.a. rockfestivalminnen och kultur fungerar som en del av vardagen. Samma sak gäller 

även den andra kursen, som bär namnet ”Vardagen i Norden”. Magnet 2 innehåller sammanlagt 43 

kulturella belägg. 

I grunderna för gymnasiets läroplan står det att den tredje kursen betonar kultur och kulturkännedom, 

och därför var det oväntat att Magnet 3 innehåller endast 35 belägg som hänvisar till kultur. 

Anledningen till detta är kursens namn ”Finland, Norden och Europa”, vilket avslöjar att kulturen 

inte enbart granskas ur den svenska synvinkeln. Eftersom kursen handlar också om andra nordiska 

länder, finns det många kulturella drag som inte räknades med i denna undersökning. 

En av böckerna innehåller anmärkningsvärt mindre kulturella belägg än de andra böckerna. I Magnet 

5 hittas endast 8 hänvisningar till kultur, vilket inte är någon överraskning när man bekantar sig med 

läroplansgrundernas kursbeskrivning. Enligt läroplansgrunderna behandlar kursen till exempel 

ämnesområdet teknik, som kan betraktas som en del av kultur, men efter att ha begränsat 

undersökningen finns det ingen kategori där sådana belägg delades in. 

Även om Magnet 4 och Magnet 7 innehåller nästan lika många belägg (se figur 4), kunde de ha 

innehållit mer kulturellt information. Enligt läroplansgrunderna behandlar den fjärde kursen saker 

som värderingar och relationer, som kunde ha varit synligare teman i boken. Antalet belägg som 

hittades i denna bok är 17. Magnet 7 för sin del innehåller sammanlagt 19 hänvisningar till svensk 

kultur. Eftersom kurs nummer sju heter ”Den gemensamma världen och internationalisering”, är det 

förståeligt att antalet belägg inte är större. Om boken ska presentera internationella fenomen, är det 

inte möjligt att endast betona svensk kultur. Trots att det finns stora skillnader mellan antalet belägg 

i de olika böckerna, är det en bra sak att alla böckerna presenterade svensk kultur på ett något sätt. 
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FIGUR 4: Indelning av beläggen i Magnet-böckerna 

 

 Magnet 1: 87 belägg 

 Magnet 2: 43 belägg 

 Magnet 3: 35 belägg 

 Magnet 4: 17 belägg 

 Magnet 5: 8 belägg 

 Magnet 6: 85 belägg 

 Magnet 7: 19 belägg 
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4.3. Indelning av beläggen i Voilà!-böckerna 

Kurs nummer 7 i franska bär namnet ”Kultur”, vilket är anledningen till att det fanns förväntningar 

på den sista boken. Enligt läroplansgrunderna ska studerande fördjupa sig i fransk kultur genom att 

bekanta sig med litteratur, musik, filmer, teater och idrott under denna kurs. Alla dessa kategorier blir 

behandlade i Voilà! 6, men det finns bara ett belägg som hänvisar till fransk idrott. Annars motsvarar 

bokens innehåll kursbeskrivningen. Voilà! 6 omfattar kurserna 7 och 8, och därför har två kursernas 

belägg räknats ihop. Trots detta innehåller boken endast 44 kulturella belägg, vilket är överraskande. 

Voilà! 2 som motsvarar den tredje kursen, ”Fritid och intressen”, innehåller mest kulturella belägg. 

Antalet belägg är 114, trots att kulturella målsättningar inte nämns i läroplansgrunderna. Anledningen 

till ett stort antal kulturella belägg är temat fritid. Eftersom boken koncentrerar sig på att beskriva 

franska ungdomars vardag, förekommer oftast teman som musik och filmer. I lästexterna diskuterar 

ungdomarna till exempel musikevenemang och matlagning eller de gör upp planer för att gå på bio. 

I Voilà! 1 hittas det 47 kulturella belägg. Syftet med de två första kurserna som Voilà! 1 omfattar är 

att lära sig baskunskaper i franska, vilket är en förklaring för att svårare teman inte förekommer. I 

stället för dem handlar kursen om vardagliga situationer och därför betonas matkulturen och 

sevärdheterna under de första kurserna. Enligt läroplansgrunderna är det centralaste temat under kurs 

fem hälsan, och därför förekommer ämnen som hänvisar till mat ofta. Antalet belägg i Voilà! 4 är 49. 

Genom att jämföra antalet belägg mellan olika böckerna kan det konstateras att indelningen av belägg 

är mer jämn i Voilà!-böckerna. (se figur 5) Till exempel böckerna nummer 1, 4 och 6 innehåller nästan 

lika mycket kulturell information.   

Boken som motsvarar kurs nummer 4, Voilà! 3, innehåller endast 10 belägg som hänvisar till fransk 

kultur.  I läroplansgrunderna står det att kursen koncentrerar sig på arr beskriva livet i vårt land 

(Finland) i andra länder, vilket förklarar varför den franska kulturen inte presenteras mycket. I denna 

bok har betonats till exempel den belgiska kulturen samt de andra franskspråkiga länderna. Vid sidan 

av Voilà! 3 presenterar också Voilà! 5 ett relativt litet antal kulturella belägg, endast 15 stycken. Enligt 

läroplansgrunderna är syftet med denna kurs att behandla framtiden och arbetslivet, vilket har 

inverkan på bokens innehåll. Även om kulturella målsättningar inte förekommer i alla 

kursbeskrivningar, är det positivt att fransk kultur speglas i alla böckerna.  
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FIGUR 5: Indelning av beläggen i Voilà!-böckerna 

 

 Voilà! 1: 47 belägg 

 Voilà! 2: 114 belägg 

 Voilà! 3: 10 belägg 

 Voilà! 4: 49 belägg 

 Voilà! 5: 15 belägg 

 Voilà! 6: 44 belägg 
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I denna pro gradu-avhandling har jag undersökt kulturella belägg som förekommer i bokserien i 

svenska och franska. Som material använde jag läroboksserien Magnet samt läroboksserien Voilà! 

som båda redan var bekanta för mig. Det huvudsakliga syftet med min undersökning var att jämföra 

dessa två bokserier och ta reda på om den ena presenterade kultur mer än den andra. En annan viktig 

fråga var om kultur presenteras på ett mångsidigt och trovärdigt sätt utan att hänvisa till stereotyper. 

Vid sidan av kvalitativ metod utnyttjade jag också kvantitativ metod genom att räkna antalet 

kulturella belägg. På grund av jämförelsen mellan två olika bokserier betraktas undersökningen också 

som kontrastiv innehållsanalys. 

Det är lätt att tro att definiering av begreppet kultur är enkel. Om alla människor borde förklara 

betydelsen av kultur, anser jag att var och en kunde göra det på sitt eget sätt, men då skulle 

kulturbilden vara bristfällig. Det är inte ovanligt att kultur endast betraktas som högkultur som består 

av konst, musik och litteratur. Då tar man inte hänsyn till begreppets mångsidighet, utan till exempel 

vanor och olika slags traditioner utelämnas. 

I teoridelen presenterades begreppet kultur och begreppets olika definitioner. För en språkstuderande 

var det naturligt att börja med ordbokens definiering och senare undersöka hur olika författare 

definierade begreppet kultur. Det som var gemensamt för alla definieringar var att begreppet innehöll 

flera dimensioner vilket gör det besvärligt att beskriva betydelsen av kultur på ett enkelt sätt. 

Temaområden som associerades med begreppet kultur var till exempel kunskap, normer och vanor 

som människor har lärts. Också språk nämndes vilket var anledning till att även förhållandet mellan 

språk och kultur lyftes fram. 

Även olika slags inlärningsteorier behandlades i teoridelen. Efter att ha undersökt kultur och dess 

undervisning ur olika synvinkeln är det motiverat att påstå att det är möjligt att definiera kultur genom 

att utnyttja flera inlärningsteorier. När kulturen betraktas genom att utnyttja den behavioristiska 

modellen, är det viktigast att undersöka beteendet som till exempel traditioner. Enligt den kognitiva 

teorin betonas information som kommer från omgivningen, medan den symboliska teorin betonar 

viktigheten av att utveckla studerandes system av symboler och betydelser. Alla dessa teorier kan 

utnyttjas samtidigt, eftersom de inte utesluter varandra. 

Eftersom min avhandling behandlar kulturens roll i läroböcker, var ett av de centralaste temana 

undervisning av kultur. Tidigare har kultur inte haft högt värde i språkundervisning, men den är 

numera en viktig del av undervisningen. I teoridelen hänvisades till Grunderna för gymnasiets 
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läroplan (2003) där viktigheten av kulturell identitet och kulturkännedom i språkundervisning 

betonades. (Grunderna för gymnasiets läroplan: 29f [www])  

Även om viktigheten av kulturkunskap nämns i läroplansgrunderna, anser jag att kulturundervisning 

är den första delen som utelämnas om det inte finns tillräckligt med tid att gå igenom hela läroboken. 

Trots att undervisning av grammatik är viktigt med tanke på studentexamen, är det ibland 

nödvändigare att ha kulturella kunskaper. Till exempel hösten 2010 när jag hade studentexamen i 

svenska, handlade en text om dalahästar. Även om det inte är obligatoriskt att känna betydelsen av 

symbolen, gör mångsidiga kulturkunskaper det lättare att förstå olika slags texter. 

I analysdelen presenterades kulturella belägg som hittades i läroboksserier Magnet och Voilà!. Jag 

utnyttjade Karjalas doktorsavhandling (2003: 114–119) för att kategorisera belägg, men gjorde några 

ändringar för att nå ett lämpligt kategoriseringssystem för min avhandling. 

I denna avhandling kategoriserades kulturella belägg i följande kategorier: litteratur, musik, film, 

sport, mat, geografi, traditioner samt kulturella symboler. Både Magnet och Voilà! innehöll mest 

belägg som hänvisar till geografi och minst belägg som behandlar idrott. Min hypotes var att 

läroboksserien Voilà! i franska innehåller mer information gällande kultur, men efter att ha räknat 

kulturella belägg kan det påstås att bokserien Magnet i svenska presenterar kultur mer än Voilà!. 

Böckerna i svenska innehöll sammanlagt 18 belägg mer än böckerna i franska, vilket betyder att det 

inte finns stora skillnader mellan antalet belägg. 

Resultatet är att båda läroboksserier innehåller mycket kulturell information samt presenterar kultur 

på ett mångsidigt sätt. Stereotypiska drag kan hittas i båda bokserierna, men presentering av kultur är 

huvudsakligen varierande och trovärdig. Innehållet motsvarar läroplansgrundernas kursbeskrivningar 

i båda böckerna, vilket betyder att läroplanen för gymnasiet och dess instruktioner har tagits i 

beaktande när böckerna har planerats.  

Denna undersökning är ett exempel på hur förekomsten av kulturella belägg i språkundervisning kan 

forskas. Det skulle även vara intressant att undersöka hur studerande förhåller sig till lärobokens 

kulturella information genom att utföra en förfrågning eller intervju. Lärobokens målgrupp är sist och 

slutligen studerande och därför skulle det vara viktigt att veta om de anser att bokens innehåll är 

trovärdigt eller inte. 

Eftersom den nya läroplanen nyligen har tagits i bruk, skulle det vara viktigt att undersöka 

kulturbilden i böcker som har planerats på basis av nya läroplansgrunderna. Genom att gå igenom 

den gamla samt den nya läroplanen kunde det utredas om kultur fortfarande betraktas som en viktig 

del av språkundervisning samt om forskningsresultat anmärkningsvärt skiljer från varandra. 
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Härutöver skulle det vara intressant att undersöka om de nya böckerna följer läroplansgrunderna lika 

lojalt som materialet som används i denna pro gradu-avhandling.   
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