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Sammanfattning 
Denna uppsats har undersökt könsstereotypisering och representationen av kvinnor 
och män i läromedel i italienska på gymnasieskolan. De analyserade läromedlen till 
antalet fyra (Prego 1, Ciao 1, Comunicare 1 och Amici 1). De är utgivna av Sveriges 
största läromedelsförlag och utgår från att läsaren talar svenska (i exempelvis 
inledningar, grammatikavsnitt, gloslistor och anvisningar).  
 
Läromedel har i allmänhet ett stort inflytande att forma elevers föreställningar om vad 
som är kvinnligt och manligt. Den svenska läroplanen för gymnasieskolan fäster stor 
vikt vid värden om jämställdhet och möjligheten att eleven själv ska få skapa sin 
identitet utan att vara bunden till traditionella könsmönster.  
 
Studiens frågeställningar syftar till att utforska synligheten av kvinnor och män, 
representationen av deras givna yrkesroller och hur karaktärerna framställs utifrån 
genusstereotyper. Metoden som används är både kvantitativ och kvalitativ för att 
kunna besvara på uppsatsens frågor på ett lämpligt sätt. 
 
Resultaten visar att skillnaden mellan manliga och kvinnliga karaktärer vad gäller 
synlighet är marginell, men männen är alltid i majoritet. Det stämmer även gällande 
yrken: Män tilldelas fler yrkesroller än kvinnor. Trots det finns det något enstaka 
normbrytande exempel. Slutligen visar analysen på att läromedlen till en viss del ger 
uttryck för genusstereotyper. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Genus, läroböcker, jämställdhet, italienska, representation 
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1. Inledning 
En lärare i den svenska skolan har många uppgifter där de mest uppenbara är 
planering och genomförande av undervisning samt bedömning. Den som har insyn i 
skolvärlden vet att lärarens uppdrag är större än så. Det är lärarna som individuellt 
eller i ämnesnätverk väljer vilka läromedel som ska användas i undervisningen. Det 
är en ansvarsfull uppgift som måste ta hänsyn till de värden som uttrycks i 
läroplanen för gymnasieskolan (Gy 11) i vilken följande kan utläsas: “Skolan ska 
aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 
som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt 
och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den 
ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighet.”  
 
Detta uppdrag vilar på oss som arbetar inom skolvärlden och ska genomsyra hela 
verksamheten. De läromedel som används i undervisningen kan motverka dessa 
värden, och därför är urvalet viktigt. Förutom att läromedlet i så hög grad som möjligt 
ska stämma överens med kursens centrala innehåll och kunskapskrav ska det 
dessutom tilltala elevernas intressen, passa deras behov och sända ut normer och 
värden som stämmer överens med den svenska skolans värderingar om demokrati 
och jämställdhet. Ett urval bör alltså inte genomföras utan att föregås av 
diskussioner och iakttaganden av tidigare nämnda faktorer. En risk kan annars bli att 
undervisa med hjälp av läromedel som framställer män och kvinnor utifrån 
genusstereotyper, vilket inte är önskvärt enligt läroplanen.  
 
Efter att ha uppmärksammat att det finns läromedel i italienska (och fler ämnen) som 
framställer kvinnor på ett könsstereotypt sätt, eller vid första anblick verkar ha en 
större andel män på bilder, beslutade jag mig för att undersöka saken närmare. 
Forskningsfältet är aktivt men till stor del inriktat på engelskspråkiga läromedel. Det 
råder en brist på studier av läromedel i ämnet italienska, både nationellt och 
internationellt, och särskilt med fokus på könsrepresentation och genus. Min 
förhoppning är att denna uppsats kan vara ett bidrag till att öka intresset för studier 
inom det italienska språket. 
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2. Bakgrund 
Sverige och Italien skiljer sig åt med tanke på kultur och skolsystem, men i båda 
länderna har feminismen och genus varit uppmärksammade diskurser under 1900-
talet, då kvinnor fick fler rättigheter och började ta sig in på arbetsmarknaden i större 
utsträckning. Men samtidigt tjänade de mindre än sina manliga motparter och de 
spenderade flera timmar varje vecka på oavlönat arbete. Idag anses Sverige vara ett 
jämställt land. Den årliga Global Gender Gap Report placerar Sverige på 4:e plats 
över de mest jämställda länderna i världen medan Sverige hamnar på första plats på 
EU:s jämställdhetsindex.1 Italiens rankning är inte lika hög då landet hamnar på plats 
50 på Global Gender Gap Reports lista och på 14:e plats på EU:s 
jämställdhetsindex. Dessa jämställdhetsmätningar tar hänsyn till olika faktorer som 
makt, arbete, inkomst och utbildning.  
 
I Sverige och Italien är en majoritet de folkvalda maktinnehavarna män. Män har den 
största delen av den legislativa makten i Italien (i kammaren är 31% kvinnor medan 
endast 28,4% är kvinnor i senaten).2 Sveriges enkammarriksdag är mer jämställd då 
kvinnorna utgör cirka 44% av mandaten. På arbetsmarknaden förvärvsarbetar 
ungefär 79% av kvinnorna mellan 20–64 år i Sverige medan endast ca 52% av de 
italienska kvinnorna är i sysselsättning.3 Enligt ANSA (Agenzia Nazionale Stampa 
Associata), Italiens största nyhetsbyrå, var drygt 7,3 miljoner italienska kvinnor 
hemmafruar 2016.4 Trots att Global Gender Gap och EIGE (men även FN:s 
utvecklingsprogram5) rankar Sverige som ett jämställt land finns det fortfarande 
punkter där jämställdheten brister. Exempelvis arbetar många kvinnor deltid och tar i 
större utsträckning ut föräldraledighet och vårddagar av sjukt barn. Detta leder i sin 
tur till skillnader i lön och senare i livet, pension. Enligt SCB tjänar kvinnor 87% av 
mäns inkomst. Det har sin förklaring i att arbetsmarknaden är könssegregerad. Män 
och kvinnor arbetar inom olika områden och yrken i mansdominerade sektorer 
tenderar att ge högre lön än kvinnodominerade.6 Italien har liknande problematik. 
Även om de italienska kvinnorna får bättre skolresultat (från gymnasieskolan och 
universitetet) än männen har kvinnor en svårare situation på arbetsmarknaden, både 
utifrån lön och kontraktsvillkor.7 Inom en femårsperiod efter examen arbetar 80% av 
kvinnorna, mot 90% av männen. Kvinnor tjänar i genomsnitt 12% mindre än män och 
får utstå negativa konsekvenser om de föder barn.8 Inom denna femårsperiod jobbar 
bara 60% av kvinnorna som har barn. För att i framtiden kunna lösa detta problem 
och uppfostra dagens ungdomar redan i skolan lades det i november 2014 fram ett 

                                                
1 European Institute for Gender Equality (2017), http://eige.europa.eu (2017-11-02) 
2 Inter-Parliamentary Union (2017), www.ipu.org (2017-09-21) 
3 Istituto Nazionale di Statistica (2017), www.istat.it (2017-09-15) 
4 Istituto Nazionale di Statistica (2017), www.istat.it (2017-09-21) 
5 United Nations (2016), www.hdr.undp.org (2017-10-14) 
6 Statistiska Centralbyrån (2016), www.scb.se/ (2017-09-15) 
7 AlmaLaurea (2017), www.almalaurea.it/ (2017-09-26) 
8 Gianotti, (2017), www.infodata.ilsole24ore.com (2017-09-22) 
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lagförslag om att introducera teman knutna till genus i den italienska skolan. Syftet är 
att öka elevernas respekt för könstillhörigheter för nå målet att uppfylla den tredje 
artikeln i Italiens konstitution som förbjuder diskriminering på grund av religion eller 
sexuell läggning. Detta förslag avser även att förhindra könsstereotyper (eller 
genusstereotyper, som används synonymt i denna uppsats) som från ung ålder ofta 
påverkar yrkesval och livet i stort. Även om detta förslag kan tyckas vara nödvändigt, 
kanske även progressivt, har det kritiserats hårt från flera håll; Politiska partier, 
religiösa institutioner, delar av mediavärlden och inte minst från Påven. I denna 
kontext står det klart hur skolan kan vara ett viktigt instrument för att förverkliga 
jämlikhetsprinciperna som garanteras av lagen men i verkligheten inte erkänns av 
stora delar av samhället.9  
 
En stor anledning till att säkerställa att läromedlen som används överensstämmer 
med de värderingar som kursplanen förmedlar är att en bok som porträtterar 
samhället också anses reflektera det. Forskning visar att könsskildringar i läroböcker 
påverkar barns värderingar, trosföreställningar och attityder till kön.10 Om de är 
progressiva och introducerar minoriteter för att låta dem ta plats, kan boken på lång 
sikt förändra samhället.11 I Sverige är en del av skolans uppdrag att understödja 
jämställdheten mellan könen och inte begränsa eleverna utifrån fördomar om vad 
som anses vara manligt och kvinnligt.12 Det medför ytterligare en komplex uppgift för 
lärare och skolpersonal, nämligen den att göra medvetna val i undervisningen. I 
praktiken kan det handla om allt från abstrakta förklarande exempel till vilka slags 
filmer som visas till vilka läromedel som används.  

2.1 Sexism i det italienska språket 
I Italien har Irene Biemmi under flera år forskat om genus, pedagogik och läromedel. 
Hon förklarar att frågan om jämlikhet i undervisningstexter har varit aktuell för studier 
i vissa engelsktalande länder sedan början av 70-talet, men inte förrän på 80-talet 
genomfördes det första forskningsprojektet om språklig sexism i Italien av Alma 
Sabatini. Idén om jämställt språkbruk framträdde ur 70-talets feministiska rörelser i 
USA som reagerade på bilden av kvinnan som framstod ur olika språkliga praktiker 
samt kontrasten mellan kvinnans sociala framsteg och språket som var skapat av 
män, för män. Sabatini menar att jämställdheten, som är garanterad i den italienska 
lagstiftningen, dock har förblivit en juridisk idé som ännu inte penetrerat den 
vardagliga praktiken.13 Ett tecken på detta är att det i två lexikon som var nya när 
Sabatinis studie skrev definierade14 “kvinna” som “femininum av mannen”, “Evas 
dotter, Adams revben”, “fru”, “mamma”, “älskarinna”, “slavinna”, “svaga könet”, 

                                                
9 D’Ascenzo, (2016), http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/ (2017-09-26) 
10 Lee, Collins, (2009), s 353 
11 Biemmi, (2015), s 19 
12 Skolverket (2011), s 6 
13 Sabatini, (1993), s 19 
14 Mina översättningar 
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“vackra könet”, “det andra könet”. “Man” definieras som “Guds skapelse”, “person”, 
“intelligent varelse”, “människa”, “kristen”, “Adams son”, “Evas son”, “soldat”, “make”, 
“starka könet”, “vuxen”. 15 Detta stämmer överens med den amerikanska forskningen 
som belyser skillnaderna mellan synonymerna för “kvinna” och “man” då kvinnan 
beskrivs som sexobjekt och mannen som aktiv och handlande.16 

 
Sabatini förklarar att det är tack vare den feministiska rörelsen som man börjat inse 
hur djupt rotade sexismen och patriarkala strukturer är i det italienska språket. 
Författaren vidhåller att italienskan (och fler andra språk) är baserade på en 
androcentrisk princip där språket cirkulerar kring mannen.17 Ett exempel på detta är 
användandet av maskulint pronomen för att hänvisa till människor i allmänhet eller 
när könet är okänt, som i “everybody should love his parents”. Det är omöjligt att 
veta om de båda könen innefattas i “his” samtidigt som studier visar att människor 
sällan föreställer sig en kvinna i de fall ett maskulint pronomen används. Istället finns 
strategin att använda det allmängiltiga “they” som kan referera till både kvinnor och 
män (exemplet som ges är “Nobody should finish their work late”. En annan lösning 
är att använda dubbla pronomen som he/she eller his/her, men det kan ibland enligt 
författarna låta onaturligt.18 Språklig androcentrism kan även ses i ordet uomo som 
har en dubbel betydelse. Dels betyder det den manliga arten (man), dels det 
mänskliga släktet (människan) medan donna endast betyder den kvinnliga arten 
(kvinna). Denna omarkerade maskulina form har alltså dubbla funktioner19  vilket 
enligt Sabatini leder till att män hamnar i ledarställning och kvinnor marginaliseras 
och då utesluts från normen.20 
 
Avsaknaden av ett jämställt språkbruk uppmärksammades när kvinnor började 
arbeta på positioner tidigare reserverade för män. Lösningarna har varit att antingen 
använda maskulinum och böja följande ord i maskulinum, vilket skapar problemet att 
om mottagaren inte vet att personen i fråga är en kvinna, kommer den anta att det är 
en man på grund av grammatiken. En annan idé är att lägga till ordet “donna” (för 
kvinna) före eller efter det maskulina substantivet. Samtidigt finns det inga exempel 
när man lagt till ordet uomo (för man) i närhet till yrken eller titlar reserverade för 
kvinnor, som hemmafru. Ytterligare en lösning är att skapa en feminin motsvarighet 
till det maskulina substantivet genom att lägga till suffixet -essa, vilket kan vara 
problematiskt då det anses vara nedsättande och förlöjligande (undantag är ord som 
professoressa (professor), dottoressa (doktor) och studentessa (student) med 
anledning av den stora mängden kvinnor i dessa positioner).21  

                                                
15 Sabatini, (1993), s 28 
16 Nordenstam, (2003), s 35-36 
17 Sabatini, (1993), s 19- 20  
18 Lee, Collins, (2009), s 356 
19 Sabatini, (1993), s 19- 20 
20 Biemmi, (2015), s 16-25 
21 Ibid., s 25-26 
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2.1.1 Nove Passi- ett könsneutralt läromedel 
Nove Passi är ett projekt där ett multimedialt läromedel för självstudier av italienska 
på A1-nivån skapades, med genusperspektiv och multikulturalism i åtanke. 
Författarna ämnade att skapa ett läromedel som frångick den språkliga sexism som 
de menar var vanlig för läroböcker. Detta läromedel utarbetades på universitetet i 
Bologna och vänder sig framför allt till universitetsstudenter. Under skapandet av 
Nove Passi undvek man kvinnliga och manliga stereotyper. Resultatet blev ett 
läromedel i vilket representationen av kvinnliga och manliga karaktärer var jämn till 
antalet, kvinnan synliggjordes (t ex genom feminina former av yrken som inte direkt 
härleds från den maskulina varianten22), de båda könen framställdes på ett varierat 
sätt och omarkerad maskulinum23 undveks.24 

2.2 Italienska som modernt språk i gymnasieskolan 
Italienska är ett relativt litet språk i den svenska gymnasieskolan. Läsåret 2015/2016 
erhöll 2661 elever betyg i minst en kurs i ämnet. Detta kan ställas mot spanskans 
nästan 22 000 eller tyskans ca 10 500 elever.25  

3. Litteraturöversikt 
Litteraturöversikten inleds med relevant forskning utifrån studiens övergripande 
syfte. Avsnittet förklarar läromedelsbegreppet, redogör för lärares relation med 
läroböcker samt ger en översikt av forskningen kring könsrepresentation och genus i 
läromedel. Studien refererar till svensk och internationell, relevant forskning. 
Avslutningsvis beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkt som till störst del utgörs 
av genusteori. 

3.1 Läromedelsbegreppet 
Begreppet ”läromedel” (som i denna studie används synonymt med ”läromedel”) är, 
som detta avsnitt visar, mångfasetterat och tvetydigt. I Mattlar framträder två 
definitioner; Skyum-Nielsen skiljer på primära pedagogiska texter som läromedel 
producerade för utbildning, och sekundära pedagogiska texter såsom skönlitterärt 
eller journalistiskt material. Det nu avvecklade Statens institut för 
läromedelsinformation (SIL) finner två slags läromedel: Basläromedel (faktaböcker, 
kursböcker, basbok, bibel m.fl.) och läromedel (övningshäften, ordlistor, 
antologier).26 Ytterligare en (omfångsrik) förklaring ses i Skolverkets rapport 
Läromedlens roll i undervisningen; “sådant som lärare och elever använder för att nå 
                                                
22 Det finns en tendens att använda den maskulina titeln och lägga till “donna” för kvinna 
23 Omarkerad maskulinum innebär att maskulinum är giltigt för båda könen: Barnen översätts med         
bambini, maskulinum plural. Femininum plural gäller endast för flickor. 
24 Businaro, (2010), s 7-8 
25 Skolverket (2016), https://www.skolverket.se (2017-09-24) 
26 Mattlar, (2008), s 19 
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uppställda mål”. Förutom traditionella böcker inkluderas här även tidningsartiklar, 
skönlitteratur, studiebesök, film och information från internet.27  
 
Läromedlen i denna uppsats undersökning tillhör främst primära pedagogiska texter 
eller basläromedel, dvs fakta- och kursböcker. Trots det kan det finnas inslag av 
”sekundära pedagogiska texter” och ”läromedel” i form av utdrag ur romaner, artiklar 
ur tidningar, övningar och gloslistor. Olika förlag har under de senaste åren framställt 
digitala läromedel och de ingår i studiens tolkning av läromedel, av den anledningen 
att de är framställda för att följa gällande kursplaner och ersätta fysiska läromedel. 
Med andra ord applicerar denna studie inte definitionen som återfinns i Skolverkets 
rapport då den blir för bred. Samtidigt är frågan om digitala läromedel fångas in i 
denna definition. Se Avgränsningar i metodavsnittet för en vidare diskussion om de 
delar i läroboken som denna studie analyserar.  

3.2 Forskning om läromedel 
I Sverige är det lärarna som undersöker, väljer ut, köper in och utvärderar 
läromedel.28 När läromedel köps in är kommunens och skolans ekonomi en viktig 
faktor, enligt Juhlin.29 Detta styrks av en undersökning som Lärarnas Riksförbund 
genomförde 2012 visar det sig att den största begränsningen gällande läromedelsval 
är ekonomin. Detta gällde särskilt lärare i grundskolan. Därtill ansåg en större andel 
gymnasielärare att de var fria att välja läromedel.30  
 
Majoriteten av lärarna använder läroböcker, men inte i lika stor utsträckning. Tidigare 
forskning visar att läroböcker används framför allt i strukturerade ämnen som NO 
och språk, medan lärare i ämnen med svagare struktur som samhällskunskap 
använder boken mindre, samt kombinerar den med andra läromedel. Frågan om 
varför läromedel används blir då relevant. Enligt en norsk undersökning har 
läroböcker en legitimerande roll; när lärare anser att boken följer läroplanen känner 
de sig trygga i att undervisningen också följer den.31 Detta hävdar även Hellström 
och Juhlin, som dessutom menar att läroboken blir ännu viktigare när läraren känner 
att ämneskunskaperna inte räcker till. I Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande 
argumenterar Englund att läromedel minskar lärarens arbetsbörda och har en 
disciplinerande funktion av den orsaken att den skapar ordning och struktur, 
genererar gemenskap och helhet samt garanterar kunskap. Selander menar istället 
att lärobokens viktigaste funktioner är att hålla eleverna sysselsatta och i samma takt 
med varandra och därtill att organisera lärarens undervisning.  
 

                                                
27 Skolverket (2006), s 14-33 
28 Ibid., s 33 
29 Englund, (1999), s 335 
30 Lärarnas Riksförbund (2012), s 13-15 
31 Skolverket (2006), s 20-22 
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Lärare har i regel en stor tilltro till läromedel. En anledning är att det förutsätts att 
författaren är väl förtrogen med läroplanen vilket skapar legitimitet. Vidare anses 
boken vara en garant för kunskap. Det är dessutom praktiskt att använda läromedel 
eftersom det sparar tid för läraren när elever är frånvarande (hänvisa till boken) och 
inte kräver att man blir en producent av läromedel.32 Samtidigt bör det noteras att 
valet av ett läromedel innebär ett urval av kunskaper. Läroboksförfattaren gör ett 
urval av information som sedan, om läraren endast använder läroboken, indirekt 
kommer styra undervisningen. Följaktligen bör frågan om vilka kunskaper, syner och 
perspektiv som ska presenteras (och vilka som väljs bort) beröras. Vidare menar 
Englund att om en lärare presenterar ett visst innehåll för en elev kommer den lära 
sig just det innehållet.33 Läroboken kan således i hög grad påverka elevers 
föreställningar. Om eleverna ständigt möter en viss bild kommer den forma deras 
uppfattning kring vad som är rätt och önskvärt. Utifrån detta skapas även en 
föreställning om vad som är avvikande och icke eftersträvansvärt.34 Därför är det 
viktigt att skolan hjälper barnet att utveckla ett kritiskt tänkande. 

3.3 Könsrepresentation och genus i läromedel 
Det finns mycket forskning om läromedel och genus. Nedan introduceras relevant 
svensk och internationell forskning om läromedel i främst språk. Denna del av 
forskningsöversikten är tematiskt upplagd utifrån två teman: Stereotypa skildringar 
och föreställningar av män och kvinnor samt män och kvinnors utrymme i läromedel. 
Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning där framträdande idéer och 
resultat presenteras. 

3.3.1 Stereotypa föreställningar och skildringar av män och kvinnor 
I mitten av 1980-talet genomfördes en av de första undersökningarna om manliga 
och kvinnliga föreställningar i grundskoletexter i Italien. Dessa texter visade en bild 
som inte stämde med verkligheten. Språket var daterat och fördelningen av roller 
och uppgifter var traditionella; kvinnor var upptagna hemmafruar, mödrar och 
välgörenhetsarbetare.35 
 
I Sverige har Eilard i sin avhandling Modern, svensk och jämställd fokuserat på 
etnicitet och genus. Hon undersökte grundskolans läseböcker mellan 1962–2007 
och fann att det i böckerna från 60-talet framträder en tidsenlig bild av familjen där 
fadern är familjeförsörjare och modern ansvarar för hemmet. Detta förändras på 70-
talet (i och med Lgr 69) då mannen blir mjukare och kvinnan mer självständig, för att 
nästa decennium återgå till traditionella könsroller där familjen får ge utrymme åt 
paret som ideal. Huvudrollerna utgörs ofta ett syskon- eller kamratpar med en flicka 

                                                
32 Englund, (1999), s 333-340 
33 Englund, (1999),  s 331-338 
34 Eilard, (2004), s 37, 242 
35 Biemmi, (2015), s 16-17 
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och en pojke. Under 90-talet beskrivs flickorna som individualister som får ta mycket, 
men inte för mycket plats (eller som Haavind uttrycker sig: en kvinna får gärna vara 
duktig - bara hon inte överglänser den man hon lever med36). Pojkarna skildras som 
beroende av andra (flickor) och ganska svaga. Flickan får därmed ta platsen som 
partner till manlige huvudpersonen.37  
 
En annan studie av svenska läromedel har genomförts av Graeske i vilken hon 
analyserar värdegrund och genus i tre läromedel i svenska. Hon menar att de 
författare som skildras i läromedlen beskrivs rådande stereotyper genom ordval samt 
att innehållet i de kvinnliga författarnas verk beskrivs som kvinnofrågor, inte frågor 
för allmänheten. De manliga författarna och deras verk beskrivs som kraftfulla, 
eleganta och fascinerande. Kvinnliga författares namn föregås av orden “kvinnlig 
författare”. Med andra ord beskrivs kvinnorna som undantag från normen, dvs 
västerländska män.38 
 
Forskningsresultaten som framkommit ur internationella studier i ämnet är av 
liknande art. I början av 70-talet studerade aktivisten Marjorie U’Ren hur kvinnor 
framställdes i olika amerikanska läroböcker. Vuxna kvinnor gestaltades som 
hemmafruar sysselsatta med hushållsuppgifter som att laga mat, sy och städa. Ett 
par undantag är kort biografi om en idrottskvinna samt en berättelse om vetenskap i 
vilken en vetenskapskvinnas arbete beskrivs. I kontrast står pojkarna som sysslar 
med intressanta och äventyrliga aktiviteter och männen som är starka, 
lösningsinriktade och har sisu. U’Ren noterar att de studerade läroböckerna är 
skrivna av kvinnor. Precis som Eilard menar hon att kvinnliga karaktärer oftast har 
rollen som assistenter till manliga.39 Flera likheter finns i Lee och Collins studie av tio 
australienska läromedel i engelska. De undersökta läroböckerna har få bilder, men 
de som finns cementerar rådande könsroller då det bara är kvinnor som utför 
hushållssysslor och tar hand om barn. I studiesituationer är det oftast kvinnor som 
avbildas, vilket enligt författarna signalerar att kvinnor idag har samma möjligheter 
som män att studera. Män framställs å andra sidan som aktiva och sportiga. Vidare 
använde flera av de undersökta böckerna könsneutrala ord när könet inte var känt 
(exempel är homemaker istället för housewife)40  
 
I Gender Representations in the Dialogues of a Textbook of Italian as a Foreign 
Language har Marinari undersökt könsrepresentation i ett läromedel i italienska. Hon 
fann flera skillnader i framställningarna av kvinnliga och manliga karaktärer. Fler 
kvinnor porträtteras som mammor än män som pappor. Dessutom är manliga 
karaktärer direkta och ger information medan de kvinnliga är mer expressiva vilket 
hon menar befäster stereotypa föreställningar. Skillnaderna i gestaltningarna handlar 
                                                
36 Olofsson, (2007), s 27 
37 Eilard, (2008), s 416-417 
38 Graeske, (2010), s 122-123 
39 Lesser Blumberg, (2007), s 12 
40 Lee, Collins, (2009), s 355-364 
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främst om arbete; yrken stereotypiskt associerade med män ges till män och vice 
versa. Kvinnor har fler yrken som kräver en universitetsutbildning. Detta kan 
relateras till Lee och Collins resultat ovan; att det oftast är kvinnor som ses studera i 
läroböcker.41  
 
Sammanfattning 
I de flesta läromedel beskrivs kvinnor och män utifrån könsstereotyper. Män 
porträtteras som starka och aktiva medan kvinnor som beroende och passiva. Inga 
män skildras i hushållsarbete medan flera kvinnor gör det, vilket befäster stereotypa 
föreställningar. Män får mansdominerade yrken och vice versa. I ett exempel målas 
pojkar upp som svaga och beroende av flickor. Samtidigt identifieras ett par goda 
exempel som rörande kvinnor och deras utbildning. Gemensamt för flera 
undersökningar är att deras författare menar och påvisar att mannen är normen och 
kvinnan beskrivs i relation till mannen. 

3.3.2 Män och kvinnors utrymme i läromedel 
U’Rens resultat av hennes studier av hur kvinnor framställdes i amerikanska 
läroböcker visar att de är i minoritet; minst 75 % av alla huvudkaraktärer är pojkar. 
Drygt åtta av tio bilder och illustreringar föreställde män. Även Graeskes 
undersökning visar på en stor överrepresentation av manliga roller. I hennes studie 
av tre läromedel i svenska var representationen av kvinnliga författare alltid i 
minoritet (19, 29 och 41 %).42 En följd av mäns överrepresenation i läroböcker är 
enligt Biemmi kvinnors osynlighet. Hon kommer i sin kvantitativa studie av italienska 
läroböcker fram till att huvudrollsinnehavaren i majoriteten av alla texter är en man. 
Vidare har en pojke många arbeten att välja mellan, rör sig fritt på öppna platser 
medan en flicka har en handfull yrken att välja, främst rör sig i privata och familjära 
sfärer och är starkt bunden till sin roll som fruar och mödrar. Kvinnor får ta mindre 
plats och färre roller än män. Författaren argumenterar att huvudrollens kön är 
centralt eftersom både flickor och pojkars fokus är historiens hjälte. Palicki får i Milles 
Jämställt språk ungefär samma resultat: Mannen får generellt sett större utrymme i 
läroböcker än kvinnan. Därtill är kvinnornas roller ofta traditionellt kvinnliga. Männens 
roller är varierande och utspelar sig utanför hemmet.43 Biemmi menar att de stora 
skillnaderna i roller, yrken och karaktärer mellan kvinnor och män främjar 
isärhållandet av könen (se avsnittet Genusteori).44 
 
I Australian English-language textbooks: the gender issues refererar Lee och Collins 
till undersökningar som visar att könsstereotypisering och marginalisering av kvinnor 
i pedagogiska texter existerar. Ett exempel som ges är en studie av läromedel i 
franska där kvinnor ofta förekom i texter men män dominerade. Deras egen 

                                                
41 Marinari, (2011), s 77-84 
42 Graeske, (2010), s 122-123 
43 Milles, (2008), s 20 
44 Biemmi, (2015), s 16-25 
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undersökning påvisar en stark överrepresentation av bilder med endast män (57 %) 
(andelen bilder med endast kvinnor är 19 %). Vidare män ses i arbetssituationer 
nästan dubbelt så ofta som kvinnor.45 Liknande resultat fås i en underlagsrapport till 
Skolverket i vilken ett antal läroböcker i flera ämnen granskades. Författarnas 
slutsatser är att män i de undersökta böckerna är överrepresenterade, men att det 
finns en tanke om likhet som översätts med att kvinnor gör samma saker som män, 
men inte lika många kvinnor, och inte lika ofta.46 I kontrast till dessa resultat står 
Marinaris, som visar att antalet män och kvinnor i texterna är jämt, likaså antalet 
yrken. Skillnaden ligger i att män yttrar något fler ord och oftare startar 
konversationer.47  
 
Sammanfattning 
I alla undersökta läromedel förutom ett är en majoritet av personligheterna män. 
Dessa män har fler valmöjligheter och är inte bundna till den privata sfären på 
samma sätt som kvinnor. Ett par studier vittnar om en jämställdhetstanke i och med 
att kvinnor utför samma aktiviteter som män, men inte lika ofta, samt att 
representationen av män och kvinnor är lika.  
 
Det finns ett stort antal studier om läromedel ur ett genusperspektiv och de som 
genomgått granskning för denna uppsats syfte kommer till slutsatsen att 
representationen av män är större, män har fler roller och beskrivs generellt sett 
utifrån rådande stereotyper, även om det finns lovande exempel som 
problematiserar kön och gör en ansats till att förändra den bild som framställs av 
könen från majoriteten av läroböckerna.  

3.4 Genusteori 
Denna studie utgår från ett genusteoretiskt perspektiv. Nationalencyklopedin 
definierar genus som ett begrepp som “används för att förstå och urskilja de 
föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala 
kön”.48 Begreppet genus introducerades i det svenska språket på 1980-talet.49 Det 
skapades därmed ett språkligt verktyg som gjorde det lättare att analysera och 
belysa sociala och kulturellt skapade skillnader mellan män och kvinnor både på 
individ- och gruppnivå.50  
 
Den svenska skolan är inte könsuppdelad utan flickor och pojkar är elever på 
samma formella villkor när det gäller läroplan, undervisning och ämnen. Däremot 

                                                
45 Lee, Collins, (2009), s 355-364 
46 Berge, Widding, (2006) 
47 Marinari, (2011), s 77-84 
48 NE Nationalencyklopedin (2017), http://www.ne.se (2017-09-14) 
49 Ambjörnsson (2004), s 11 
50 Edlund, Erson, Milles, (2007), s 29 
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lever de efter sociala stereotyper.51 Ambjörnsson, som studerat klass, genus och 
sexualitet hos flickor i gymnasieskolan, menar att genussystemet innefattar kulturella 
och sociala föreställningar om skillnader mellan könen är. Det befinner sig i en 
ständig process där handlingar måste återskapas för att vara gällande. Hirdman, 
som under en lång tid varit ledande inom genusdiskursen i Sverige, instämmer med 
att systemet är föränderligt och utgörs av föreställningar, normer, förväntningar och 
värderingar, dvs oskrivna regler. Exakt vad som anses vara manligt och kvinnligt 
förändras alltså över tiden, men mannen ses alltjämt som norm och värderas högre 
än kvinnan.52 Detta står i kontrast till begreppet kön som avser människans 
biologiska kön, medan genus betecknar de socialt och kulturellt formade könen.53 Lif 
har en liknande definition av begreppet: Det handlar om “hur abstrakta 
föreställningar om manligt och kvinnligt förstås, tolkas och skapas i olika 
sammanhang”. Vidare konstaterar han att texter har ett stort inflytande i hur läsaren 
skapar sin genusidentitet. Om texten ger uttryck för könsmyter och traditionella 
dikotomier ges inga möjligheter för läsaren att skapa en identitet som är 
normbrytande.54 
 
Den feministiska filosofen Sandra Harding definierar tre genusskapande processer: 
Strukturellt, individuellt och symboliskt genus. Strukturellt genus syftar på att man 
utgår från isärhållande principer baserade på genus för att organisera och fördela 
uppgifter på ett samhälleligt plan. Symboliskt genus förklaras med att man beskriver 
könen utifrån uppfattade dikotomier och sedan värderar de uppfattade kvinnliga och 
manliga egenskaperna olika högt. Individuellt genus handlar om hur människan, 
utifrån existerande normer och värderingar, konstruerar sin egen könsidentitet.55 
Utifrån dessa tre processer menar Lif att en jämställd text bör ge ett genusperspektiv 
på de samhälleliga strukturer den beskriver. Om strukturen visar sig vara 
genushierarkisk, problematiseras den i sådana fall? För att identifiera strukturellt 
genus kan frågor om traditionell arbetsfördelning ställas. Önskar man urskilja 
symboliskt genus kan man leta efter värdeord och stereotypa beskrivningar av män 
och kvinnor.56  
 
Som Harding vidhåller även Hirdman att genussystemet består av två principer: 
dikotomin (isärhållandet) och hierarkin där mannen och det manliga är norm. Dessa 
principer upprätthålls och reproduceras av människor på olika platser i världen. En 
del av systemet är genuskontraktet. Det representerar segregationen mellan män 
och kvinnor på olika nivåer, föreställningar om hur relationen mellan de båda könen 
ska vara, hur de ska bete sig och se ut. Dessa osynliga kontrakt förs sedan vidare till 

                                                
51 Svaleryd, (2002), s 16 
52 Hirdman, (1988), s 51-54 
53 Ambjörnsson, (2004), s 11-13 
54 Lif, (2008), s 21, 95-96 
55 Harding, (1986), s 17-18 
56 Lif (2008), s 96 
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nya generationer.57 I dagens samhälle är det enligt Olofsson uppseendeväckande i 
dagens samhälle att erkänna att man styrs av gällande könsmönster, och därför 
ligger det i både mannens och kvinnans intresse att bortförklara familjens 
könsmönster med att det är en slump.58   

3.5 Könsstereotyper 
Grupperingen av manliga och kvinnliga sociala attribut är inget nytt. Det är en antik 
tanke som härstammar från ett dualistiskt synsätt som i längden tillåtit isärhållandet 
av människor baserat på kön. Det finns en maktaspekt där stereotyper oftast riktas 
mot underordnade grupper i samhället, exempelvis kvinnor.59 Barn lär sig från tidig 
ålder vilka intressen, känslor och uppföranden som passar sig, utifrån deras 
biologiska kön, som inom genusvetenskapen utgör det socialt konstruerade könet. I 
Genuspraktika för lärare påstås det att appliceringen av etiketter på grundval av det 
biologiska könet kan leda till en självuppfyllande profetia där personen i fråga agerar 
som förväntat. Några exempel på myter om könen i västerländsk kultur är att män 
förknippas med förnuft, fostran, styrka, aktivitet, djärvhet och säkerhet medan 
kvinnor associeras med känslor, omsorg, svaghet, passivitet, försiktighet och 
osäkerhet.60   
  
Lif påpekar att män och kvinnor beskrivs stereotypiskt i både facklitteratur och 
skönlitteratur. Männen skildras som äventyrliga, aktiva, kraftfulla och modiga medan 
kvinnorna beskrivs som rädda, söta och passiva. Därtill är utseendet en viktig del i 
beskrivningen av en flicka medan den inte alls är lika nödvändig gällande män.61 I 
Språk och kön diskuteras stereotypen om att män är roligare och mer humoristiska 
än kvinnor. Dessa stereotyper har inflytande över våra föreställningar om samhället 
och världen. Följande klassiska gåta är ett exempel på detta: En pappa och hans 
son åker bil. De råkar ut för en olycka och pappan dör. Sonen överlever tas till 
sjukhuset p.g.a. sina skador. I operationssalen utbrister läkaren “jag kan inte 
operera, det är min son”. Våra föreställningar om yrken är kulturellt stark och 
påverkar hur vi ser på världen.62 

3.6 Härskartekniker 
Berit Ås beskriver härskartekniker som ett sätt för män att bibehålla sin makt och 
överordning för att underordna kvinnor. Hon medger att alla män inte medvetet 
förtrycker kvinnor, men eftersom män har mer makt än kvinnor på gruppnivå kan de 

                                                
57 Hirdman, (1988), s 51-54 
58 Olofsson, (2007), s 28 
59 Edlund, m.fl. (2007), s 59 
60 Berg, (2006), s 9-10 
61 Lif, (2008), s 92 
62 Edlund, m.fl. (2007), s 188-189 
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vara delaktiga i att förtrycka kvinnor. Ås identifierar flera härskartekniker. Nedan 
följer de relevanta för denna studie.63 

1. Osynliggörande: Ignorera och marginalisera en person. 
2. Förlöjligande: Att genom hån, humor eller ironi förlöjliga någon. 
3. Undanhållande av information: Att neka någon information med 

konsekvensen att hen då inte kan fatta beslut eller göra en bedömning. 
4. Dubbelbestraffning: Att anklaga någon för att göra fel, oavsett hur personen 

agerar. 
5. Objektifiering: Att kommentera utseende när det är irrelevant. 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats var att undersöka representationen av kvinnor och män i 
läromedel för italienska på gymnasienivå utifrån ett genusperspektiv. Det 
genomfördes inom ramen av en analys av utvalda läromedel i italienska för 
gymnasieskolan. 
 
Syftet preciseras genom följande frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning representeras kvinnor respektive män i läroböckerna? 
2. Hur representeras kvinnliga och manliga karaktärer yrkesmässigt? 
3. Hur framställs kvinnor och män i läromedlen utifrån genusstereotyper? 

4.1 Metod och avgränsningar 

4.1.1 Datainsamling: Kvantitativ och kvalitativ metod 
Då syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av män och kvinnor, 
samt hur de framställs i de undersökta läromedlen användes både kvantitativ och 
kvalitativ metod.  
 
Den kvantitativa innehållsanalysen är ett verktyg som används när man vill 
kontrollera förekomsten av något (X), exempelvis hur frekvent X uppträder eller hur 
stor plats X tar.64 Denna förekomst förs in i en datamatris, ett verktyg som förknippas 
med kvantitativ metod. En datamatris kan liknas vid en tabell som visar 
analysenheter (undersökningsobjekt), variabler (egenskaper hos objekten) och 
variabelvärden (hur en egenskap hos undersökningsobjekten varierar).65 En viktig 
startpunkt är att definiera analysenheterna för att sedan hantera dem på ett likvärdigt 
sätt. 
 

                                                
63 Ibid., s 121 
64 Esaiasson, (2007), s 223 
65 Ibid., s 48-54 
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Den kvalitativa metoden används när man ämnar studera helheten, det centrala i 
texten. Det innebär en aktiv läsning och kritisk granskning. Diskursanalysen är en av 
de vanligare metoderna inom forskning idag, särskilt när forskaren intresserar sig för 
maktförhållanden. En av dess grundidéer är att språket formar verkligheten. Det ger 
språket stor makt och forskaren en möjlighet att bevisa dolda strukturer som har 
inverkan på människans handling. Vidare ska forskaren söka svar på studiens 
frågeställningar genom att ställa frågor till textmaterialet.66  

4.1.2 Urval 
Utbudet av läromedel i italienska för gymnasieskolans steg 1 efter Lgr11 är 
begränsat. Detta borde bero på att italienska är ett relativt litet språk på gymnasiet, 
jämfört med exempelvis spanska och tyska. På grund av bristen av läromedel var 
urvalet inte särskilt komplicerat. Det fanns dock vissa saker att ta i beaktande (se 
Avgränsningar). 
 
I denna undersökning analyserades läroböcker för gymnasieskolans steg 1 (se 
avsnittet Läromedel nedan). Anledningen till det är att italienska nästan aldrig 
erbjuds på grundskolenivå. Min strävan var att använda mig av böcker som följer Lgr 
11. Trots det valde jag att inkludera ett läromedel som gavs ut 2006 p.g.a. det har 
varit, och är en populär lärobok och har använts av många lärare sedan 
lanseringen.67  

4.1.3 Avgränsningar 
Det finns många möjligheter för analys av läroböcker. Utifrån studiens syfte och 
frågeställningar uteslöts flera delar av böckernas innehåll för att istället ge plats åt en 
grundlig undersökning av alla traditionella dialoger. Informationsrutor, uppgifter, 
grammatikavsnitt och övrigt material som dikter och sånger bortsåg studien från. 
Specifikt har studien endast tagit hänsyn till aktiva karaktärer. Det innebär att 
personer som aktiva karaktärer talat om bortses ifrån gällande exempelvis 
representationen av kvinnor och män samt yrkesfördelning. Detta förklarar sig i att 
denna studie inte undersöker bilder, och flera personer som inte är aktiva endast 
återfinns på dessa fotografier. I flera av studiens läromedel återkommer karaktärer. 
Deras yrken har räknats en gång, har en karaktär flera yrken räknas de som två. 
 
Vidare har jag definierat dialog som ett meningsutbyte mellan två eller fler personer. 
Det kan finnas flera dialoger under samma sidorubrik, och de har räknats som fler 
om de var självständiga. Delar av dialoger som binds samman med ord som 
“senare” eller “på stranden” har räknats som en dialog.  

                                                
66 Ibid., s 237-244 
67 Den används bl.a. på Uppsala Universitets introduktionskurs Italienska A11. 
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4.1.4 Läromedel  
Inom ramen för denna studie har fyra läromedel valts ut. 

Läromedel Utgivningsår Förlag Antal sidor Antal 
analyserade 
sidor 

Antal 
dialoger 

Prego 1 2006 Sanoma 
Utbildning 

231 39 23 

Ciao 1 2011 Natur & 
Kultur 

220 14 9 

Comunicare 1 2014 Folkuniversi
tetets förlag 

156 13 23 

Amici 1 2015 Liber 239 29 17 

 
Läromedlens författare: 

● Prego 1: Britta Mangili och Serena Primi. 
● Ciao 1: Marie-Louise Sanner, Adriana Ferreri och Grazia Gavazza. 
● Comunicare 1: Donatella Prete och Pierangelo Sassola. 
● Amici 1: Nina Laubert och Jenny Nordström. 

 
Alla böcker beskriver situationer som sker i Italien. 

4.1.5 Genomförande 
Undersökningsfasen inleddes med den kvantitativa analysen då uppgiften var att 
räkna roller, yrken o.s.v. Syftet var att skapa en detaljerad överblick av synligheten 
av män och kvinnor i böckernas. Under denna fas markerades alla dialoger.  
Därefter genomfördes en djupläsning av de utvalda läromedlen i vilken intressanta 
och relevanta avsnitt, utifrån studiens syfte och frågeställningar, markerades. 
Sedermera skedde ytterligare en läsning då data samlades in.  
 
Under läsningarna fördes relevant data in i olika kodscheman: 

● Antal manliga och kvinnliga karaktärer (synlighet). 
● Yrkesfördelning mellan kvinnliga och manliga karaktärer. 
● Vilka yrken karaktärerna har. 
● Vilka adjektiv som de beskrivs med. 
● Meningar eller kortare textavsnitt ur böckerna som valdes ut med hänsyn till 

studiens frågeställningar. 

4.1.6 Reflektioner över metoden 
Utifrån uppsatsen syfte och frågeställningar tydde det sig ganska självklart att 
använda både kvalitativ och kvantitativ metod. För att respektera och eventuellt öka 
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validiteten och reliabiliteten i denna studie var det fundamentalt att analysera de 
olika läromedlen på samma sätt. Det är dock aldrig helt möjligt att inte låta en studie 
påverkas av författarens tolkning. Ett exempel är de av mig utvalda delarna ur 
böckerna som valdes på grundval av min tolkning av hur tidigare forskning definierat 
exempelvis könsstereotyper och könsroller. 

5. Analys och resultat 
Nedan presenteras uppsatsens resultat och analys som ämnar svara på de 
övergripande frågeställningarna.  

5.1 Synlighet och representation 
Fokus har i detta avsnitt legat på att räkna manliga och kvinnliga karaktärer i 
läromedlen vilket visas i Tabell 1. Se bilaga 1 för en fullständig lista över karaktärer i 
studiens analyserade läromedel. 
 
Tabell 1. Antal kvinnor och män i dialogerna i de undersökta läroböckerna.68 

Läromedel Antal personer Män Kvinnor Okänt kön 

Prego 1 23 14 (61 %) 8 (35 %) 1 (4 %) 

Ciao 1 27 14 (52 %) 12 (44 %) 1 (4 %) 

Comunicare 1 36 19 (56 %) 15 (44 %) 2 (6 %) 

Amici 1 42 19 (45 %) 23 (55 %) 0 

Sammanlagt 128 66 58 4 
 
Samtliga läroböcker uppvisar skillnader i utrymmet av män och kvinnor (i fyra fall kan 
könet på karaktären inte avgöras). Sammanlagt finns 128 karaktärer varav 66 (52 %) 
är manliga, 58 (45 %) är kvinnliga och 4 (3 %) har okänt kön.  
 
Studiens första frågeställning I vilken utsträckning representeras kvinnor respektive 
män i läroböckerna? besvaras med att det sammantaget finns en majoritet av 
manliga karaktärer representerade i läromedlen (52 %). På läroboksnivå finns det 
fler manliga karaktärer i tre av fyra titlar. Av de analyserade läromedlen utmärker 
Amici sig som den enda boken med en högre andel kvinnor än män (55 % mot 45 
%). Den lägsta representationen av kvinnor återfinns i Prego 1 (endast 35 %). 
Manliga roller inleder också fler dialoger (se bilaga 3). 
 
Studiens delresultat, trots att skillnaden inte är kraftig, överensstämmer med tidigare 
forskning som fastslår att män är i majoritet i läroböcker (se bl.a. Palicki, U’Ren, 

                                                
68 Avrundade procentsatser 



19 

Marinari och Biemmi i avsnittet om könsrepresentation och genus under “Tidigare 
forskning”). Skillnaden är dock mindre än vad den tidigare forskningen visat vilket 
kan peka på att författarna varit medvetna om problematiken med att 
överrepresentera män, och som en följd marginalisera kvinnor. Läromedlet med flest 
kvinnor är som sagt Amici, som utkom 2015 medan Prego, som gavs ut 2006 hade 
minst andel kvinnor. Det kan tyda på en förändring i hur nya läromedel synliggör 
män och kvinnor. 

5.2 Representation av män och kvinnor i yrkeslivet 
Nedan följer yrkesfördelningen mellan de kvinnliga och manliga karaktärerna. Endast 
karaktärer med yrken återfinns i detta avsnitt.  
 
Tabell 2. Antal yrkesroller i läromedlen samt fördelningen mellan kvinnor och män.  

Läromedel Antal yrken Antal 
yrkesroller 

Män Kvinnor Okänt 
kön 

Prego 1 12 15 9 (60 %) 5 (33 %) 1 (6 %) 

Ciao 1 9 12 5 (42 %) 6 (50 %) 1 (8 %) 

Comunicare 1 12 18 10 (56 %) 7 (39 %) 1 (6 %) 

Amici 1 5 11 6 (50 %) 5 (45 %) 0 

 
Som kan utläsas av tabellen finns det fler yrkesroller än yrken per bok. Det innebär 
38 yrken fördelade på 56 personer: 30 män och 23 kvinnor, dvs en majoritet av 
karaktärerna som blivit tilldelade ett yrke är män. Procentuellt sett finns fler 
arbetande kvinnor än män i Ciao. I Amici är skillnaden marginell medan Prego och 
Comunicare visar en mer ojämn yrkesfördelning mellan könen.  
 
Nästa steg var att undersöka vilka yrken som männen och kvinnorna har i 
läromedlen. Se Bilaga 2 för en komplett lista över yrken. 
 
Tabell 3. Vilka yrken har kvinnor respektive män? 

Läromedel Män  Kvinnor Okänt kön 

Prego 1 Student 
Receptionist 
Biljettförsäljare 
Bagare 
Säljare 
Professor 
Polis 
Servitör (2 st.) 
Anställd i mataffär 

Sekreterare 
Student (2 st.) 
Butikssäljare 
Receptionist 

Barista 

Ciao 1 Fotbollsspelare Au pair Receptionist 
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Servitör 
Barista 
Student 
Lärare 

Butiksbiträde 
Chaufför 
Student (3st) 

Comunicare Professor (2 st.) 
Anställd av företag 
Ingenjör 
Barista 
Servitör 
Journalist 
Student 
Biljettförsäljare 
Direktör/doktor 

Anställd inom mode 
Receptionist 
Professor 
Student (3 st.) 
Butiksbiträde 

Barista 

Amici Student (4 st.) 
Servitör 
Försäljare 

Student (2 st.) 
Butiksbiträde (2 st.) 
Museiarbetare 
Servitris 

- 

 
Totalt finns 23 olika yrken representerade i de fyra läroböckerna.  
 
Denna studie indikerar att flera av de manliga karaktärernas arbeten är 
mansdominerade. En del av deras yrken som butikssäljare, restaurangbiträde, 
verkställande direktör och ingenjör som utifrån SCB:s yrkesstatistik är några av de 
20 vanligaste yrkena för män (även polisyrket är mansdominerat69).70 SCB:s rapport 
På tal om kvinnor och män redogör för kvinno- och mansdominerade yrken. 
Butikssäljare, sekreterare, kontorsassistent, restaurangbiträde och barnskötare är 5 
av de 20 vanligaste arbetena för kvinnor. Flera av läroböckernas kvinnliga karaktärer 
har dessa jobb.71  
 
De kraftigt mansdominerade yrkena i Sverige som snickare, lagerarbetare, 
systemutvecklare, lastbilsförare, fastighetsskötare och maskinreparatörer har ingen 
representation i de fyra läromedlen, varken av män eller kvinnor. I Comunicare finns 
en manlig ingenjör, ett yrke som är hårt mansdominerat och en direktör (84% av alla 
verkställande direktörer i Sverige är män)72. Även bagare, professor och barista är 
yrken med en markant mansdominans.73 Att sysselsätta sig på heltid med fotboll är 
få förunnat, men det är generellt män som tjänar stora pengar på det. 
 
Detta innebär att sju yrken (bagare, polis, fotbollsspelare, barista, professor, direktör 
och ingenjör) är mansdominerade medan tre yrken är kvinnodominerade 
(sekreterare, receptionist och au pair). I Ciao 1 har man en kvinnlig chaufför som 

                                                
69 Polismuseet (2017), www.polismuseet.se/ (2017-08-29)) 
70 SCB (2017), www.scb.se (2017-09-14) 
71 SCB (2016), www.scb.se (2017-09-14) 
72 SCB (2016), www.scb.se/ (2017-08-30) 
73 Sveriges Radio (2016), www.sverigesradio.se (2017-09-02) 
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organiserar utflykter, och i Comunicare en kvinnlig professor. I Prego finns en manlig 
receptionist vilket enligt SCB är ett av de 10 vanligaste yrkena för kvinnor, men inte 
för män.  
 
Berge och Widding menar att kvinnor i stor utsträckning har samma yrken som män, 
men det gäller ett mindre antal kvinnor, mindre ofta. Det kan kopplas till denna 
studies resultat om professorer: Det finns tre manliga professorer och en kvinnlig.  

5.3 Hur framställs kvinnor och män utifrån genusstereotyper? 
Här följer en förteckning av de adjektiv som används för att beskriva de olika 
karaktärerna.  
 
Tabell 4. Vilka adjektiv som använd för att beskriva de olika karaktärerna.  

Läromedel Män  Kvinnor Båda Obestämbar 

Prego 1 ny 
svensk 
italiensk 
tysk 
berlinare 
lyckosam 
lång 
blond 
blonda 
mörk 
kort 
trevlig 
mager 
lustig 
romantisk 
praktisk 
klar 
snäll 
robust 
tråkiga 

duktig 
söt 
intelligent 
engelsk 
knubbig 
blond 
liten 
snäll 
sportig 
galen 

lyckosamma 
svenska 
utländska 

studerande 

Ciao 1 italiensk 
svensk 
tysk 
snäll 
trött 
svenska 

anhängare74 
svensk 
stackare75 

- - 

Comunicare 1 italiensk svensk svenskar - 

                                                
74 Adjektiv på italienska 
75 Adjektiv på italienska 
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svensk 
trött 

förkyld 
hungrig76 
stressad 

blonda 
redo 
sydländska 
italienska 
trötta 

Amici 1 - svensk 
romersk 

franska - 

 
Antalet adjektiv i de olika kategorierna är ganska jämnt mellan kvinnor och män. Den 
största kvantitativa skillnaden återfinns i beskrivningarna om personlighetsdrag och 
förmågor där män har fler. Däremot förekommer skillnader i de värderingar och 
associationer som adjektiven uttrycker. Enligt tidigare forskning beskrivs kvinnor 
oftare utifrån utseende och objektifieras, dvs utsätts för kommentarer om utseende 
trots att det är irrelevant.77 Användningen av orden duktig, knubbig och söt har inget 
värde eller egentligt syfte i texten. Ordet för lustig kan förknippas med stereotypen 
att män är roliga. 
 
I många dialoger återfinns ordet “signorina” som översätts med fröken. Det finns 
ingen manlig motsvarighet till ordet, utan då används istället “signore”, herrn. I 
studiens läromedel är det bara män som använder signorina, aldrig kvinnor. Ett 
exempel på detta är s 57 i Comunicare då baristan säger “genast fröken” och “inga 
problem fröken”.  

5.3.1 Läromedel för läromedel 
Nedan följer de enskilda böckernas resultat, utifrån studiens frågeställningar. 
Referaten från läromedlen är kursiverade för tydlighet och relevant text är översatt.  
 
Prego 1 
Bokens huvudperson är svenske Mattias som studerar och reser runt i Italien. Han 
lär snart känna Anna (och senare fler personer), som kommer bli hans nära vän 
vilket relateras till 80-talets ideal med ett olikkönat kamratpar som huvudkaraktärer78. 
Unikt i denna studie är att Prego 1 är den enda boken som har en tydlig 
huvudkaraktär som läsaren får följa med i olika situationer. 
 
Ungdomarna befinner sig på tågstationen. En av dem, Kurt, har glömt sin ryggsäck 
på tåget, finner en polis (manlig) och talar med honom. Samtidigt anländer Anna 
med Kurts ryggsäck. Polisen svarar “Duktig fröken. Söt och intelligent.” Kurt svarar 
med att han ska bjuda henne på en kaffe varpå polisen svarar “Unge man, 
åtminstone en middag!” 
 
                                                
76 Adjektivet “hungrig” finns inte på italienska utan uttrycks med “ha hunger” 
77 Lee, Collins, (2009), s 355 och 358 
78 Eilard, (2008), s 417 
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Polisen ger uttryck för härskartekniken objektifiering i och med att han kommenterar 
flickans utseende när det är totalt irrelevant. Därtill är kommentaren märklig. Hon 
hittar ryggsäcken, ger den till ägaren och blir kallad för duktig och inte exempelvis 
ärlig.  
 
Mattias och Anna tittar på varandras familjefoton. Mattias säger “Den där knubbiga 
är min mamma. Hon är sjuksköterska.”  
 
Mattias ger uttryck för objektifiering eftersom han kommenterar sin mammas fysiska 
utseende. På bilden han visar upp finns det bara en kvinna som utifrån ålder skulle 
kunna vara hans mamma. Därmed är kommentaren oväsentlig.  
 
Anna och Mattias handlar bröd. Anna räcker fram pengarna till bagaren som svarar 
“Duktig fröken. Tack.” 
 
Bagaren, som är en man, kallar Anna för “duktig” eftersom hon plockar fram 
pengarna och betalar. 
 
Anna vill att Mattias ska bo med hennes familj under helgen i Milano. Hon ringer hem 
och pappan blir osäker och kan inte ta ett beslut så han lämnar över luren till 
mamman. 
 
Här framställs pappan som osäker, vilket inte är en egenskap som traditionellt sett 
förknippas med män. Samtidigt gäller det hemmet, den enda sfären som kvinnan 
historiskt fått ansvara för. 79 
 
Anna och Mattias ska shoppa på en marknad. Försäljaren säger “Fina grejer, kom hit 
kvinnor! Allt för 20 euro!” 
 
Här vänder sig försäljaren till kvinnliga kunder och utesluter män. Det signalerar om 
en önskan om att kunden ska vara kvinna. Trots det går Mattias dit och vill handla.  
 
Mattias ska köpa en tröja åt sin mer robusta tvillingbror varpå butiksbiträdet föreslår 
en i L. Eller så kanske han klär sig som en rappare, för då är XL bättre. Anna säger 
“Kolla på de här damskorna. De har en jättehög klack!” Mattias svarar att de är 
eleganta men hans mamma är en sportig typ.  
 
När Mattias på föregående sida ska köpa en blus åt sin mamma frågar försäljaren 
bara vilken storlek som önskas och tillägger att Mattias har tur för att det fortfarande 
finns en i rätt storlek. Frågan som biträdet ställer är irrelevant. Ingenstans i dialogen 
nämns något om musik eller hiphop, vilket innebär att boken i detta avseende utgår 
från stereotypa föreställningar om män då hip hop-kulturen är känd för att vara 

                                                
79 Eilard, (2008), s 416-417 
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mansdominerad. De flesta som köper höga klackskor är kvinnor, så finns ingen 
anledning för Anna att hänvisa till skorna med prefixet ”dam”. Det signalerar att vissa 
sorters skor inte kan användas av män. Samtidigt är Mattias mamma sportig, vilket 
kanske inte är en ovanlig beskrivning av kvinnor. Dock visar det att hon inte är 
intresserad av höga skor, som ofta anses vara obekväma och reserverade för 
kvinnor. 
 
Ciao 1 
I detta läromedel saknas återkommande figurer utan nya introduceras för varje 
dialog. 
 
Albin och Angelika sitter på bussen från flygplatsen. Albin berättar att han är en 
fotbollsspelare för Juventus. 
 
Herrfotboll är populärare än damfotboll, och drar in mer pengar. Löneskillnaderna 
mellan manliga och kvinnliga fotbollsspelare på nationell nivå är mycket stora. Albin 
spelar fotboll för Juventus medan Angelika arbetar som au pair. Detta synliggör 
könsroller och framställer kvinnor som omhändertagande och män som starka, något 
som befäster och reproducerar stereotypa föreställningar. 
 
Giorgio och Alma pratar om fotboll. Båda har lag de hejar på. De bestämmer sig för 
att se en match senare. Giorgio frågar om de ska åka tillsammans på mopeden 
varpå Alma säger att hon inte har någon hjälm. Då svarar Giorgio att hon kan ta 
hans, det är ju inte så långt dit. 
 
I och med att Giorgio vill ge hjälmen till Alma ger textavsnittet uttryck för 
könsstereotyper där kvinnan anses vara svag och passiv, i behov av hjälp medan 
mannen uppfattas som äventyrlig och djärv.80 
 
Comunicare 1 
Huvudkaraktärerna i denna bok är Anna och Luisa, tillsammans med många andra. 
Comunicare är den enda boken som verkar ha en majoritet av vuxna människor (dvs 
inte studenter) som förvärvsarbetar.  
 
Två män och en kvinna presenterar sig själva. En man är anställd på ett företag och 
den andra undervisar italienska på universitetet. Kvinnan arbetar med mode, men 
det specificeras in på vilket sätt. De två männen berättar vidare var de föddes och 
var de bor medan kvinnan, förutom att även hon berätta om bostadsorten tillägger 
varifrån hennes man kommer. 
 
Ingen av männen berättar om deras fruar, men kvinnan nämner hennes make. 
Kvinnan beskrivs alltså i relation till en man medan männen framstår som 

                                                
80 Berg, (2006), s 9-10 
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självständiga. Detta fann även Ritchie i en studie av läromedel i franska i Lee och 
Collins.81 
 
En kort dialog där ingenjör Rossi ska medverka på en kongress och får ett 
deltagarkort av sekreteraren (kvinna). 
 
Arbetsmarknaden är till stor del könssegregerad. Av alla ingenjörer är en majoritet 
män samtidigt som en stor majoritet av sekreterarna är kvinnor, något som tillåtits 
avspegla sig i detta textfragment. 
 
En kort dialog. A: Godkväll fru Maria, hur mår ni? B: Inte illa, tack. Och ni, ingenjörn? 
A: Jag mår bra, tack. 
 
I denna dialog beskrivs mannen utifrån sitt yrke och kvinnan, återigen, i egenskap av 
att hon är någons fru. 
 
En dam går runt i affärer för att köpa saker.  
 
Anna och Luisa är på rea och letar efter t-shirts och blusar.  
 
Dessa två shoppingtexter bekräftar föreställningen att shopping är en kvinnosyssla, 
nära besläktad med hemmet, hennes territorium.  
 
Amici 1 
I början får läsaren bilden av att svenska Jakob och italienske Alessandro kommer 
vara huvudpersoner, men efter de två första kapitlen försvinner de. Från och med 
kapitel tre presenteras nya karaktärer för varje dialog. 
 
I inledningstexten får vi veta att Antonio Morelli har en dotter Fiamma. I dialogen 
benämns dottern med “Fiamma”, medan pappan får titeln “Signor M”. Fiamma vill 
shoppa och Antonio berättar att han inte tycker om att shoppa. 
 
Återigen tilldelas en kvinnlig karaktär intresset att shoppa. Mannen uttrycker ett 
motstånd till shopping. 
 
Mamman ska organisera och fördela hushållssysslor. Pappan vill hellre tvätta bilen 
och köpa biljetter till en match. Dottern ger förslag på fördelning men mamman vill 
inte att pappan ska tvätta för då blir allt rött eller svart eller förstört. Pappan skrattar 
och säger “Ser du Martina, vilket förtroende din mamma har för min kompetens!” 
Brodern och sonen har inte tid att dammsuga men gör det efter att ha klagat lite. 
Mamman sammanfattar allas uppgifter varpå pappan avslutar dialogen med “Men nu 
ska vi dock se på nyheterna!” 

                                                
81 Lee, Collins, (2009), s 358 
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I detta avsnitt finns det starkt normerande inslag. Det är modern som organiserar 
och har det huvudsakliga ansvaret för hemmet. Dottern hjälper mamman genom att 
försöka fördela arbetsuppgifterna. Pappan och sonen har inget intresse av att delta i 
familjesysslorna. Mamman låter inte pappan tvätta av rädsla för att han inte kan 
sortera tvätten vilket skulle resultera i missfärgade kläder. Pappans reaktion är att 
skämta. 
 
Aurora och Ilaria befinner sig på ett varuhus för att köpa presenter. Auroras mamma 
får en elegant läderplånbok. Hennes pappa och bror får varsin bok. 
 
Ytterligare en text om kvinnor som sysslar med shopping vilket återigen befäster 
bilden av att kvinnor intresserar sig för shopping. 
 
Herr Gaetano och fru Nora ska köpa en födelsedagspresent åt deras barnbarn 
Luisa. Tillsammans har de flera förslag: En luvtröja, en röd t-shirt som är sötare och 
ett par klackskor. Till sist köper de en glittrig scarf och ett guldhalsband från Fendi. 
 
Barnbarnet får något som understryker utseendet och pekar på att det är viktigt. 

5.4 Sammanfattning av resultat 
Vad gäller synlighet är män något mer representerade än kvinnor. Manliga karaktärer har 
också arbete i större utsträckning än kvinnor. Flera av männens yrken anses vara 
mansdominerade medan ett mindre antal av kvinnornas kvinnodominerade. Det finns några 
fall där kvinnor beskrivs på ett objektifierande sätt. Utifrån tidigare definierade 
könsstereotyper påvisar resultatet att stereotypa framställningar av män och kvinnor 
existerar.  

6. Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras analysens resultat utifrån studiens tre 
frågeställningar.  
 
I vilken utsträckning representeras kvinnor respektive män i läroböckerna? 
I de utvalda läroböckerna finns en liten majoritet av manliga karaktärer (52%). 
Kvinnliga karaktärer motsvaras av 45% (3% okänt kön). Som denna uppsats resultat 
visar är män överrepresenterade, om än marginellt. Marinari får ungefär samma 
resultat i sin studie om könsrepresentation i dialoger i In Giro Per L’Italia: 
Synligheten mellan manliga och kvinnliga figurer är ganska jämn.82  
 
Hur representeras kvinnliga och manliga karaktärer yrkesmässigt? 

                                                
82 Marinari, (2011), s 77 
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I tabell 3 som visar yrkesrollerna i läromedlen sticker resultaten från Ciao 1 ut. De 
uppvisar en minimal skillnad mellan mäns och kvinnors synlighet gällande 
tilldelningen av yrken, likaså i Amici 1. I de resterande läroböckerna uppträder 
markanta skillnader där de kvinnliga karaktärerna inte alls beskrivs ha ett yrke i lika 
stor utsträckning som de manliga. Vissa yrken som traditionellt sett har associerats 
med män ges fortfarande till manliga karaktärer, något som även Marinari noterar i 
sin undersökning. Hennes exempel är polis och chaufför. I Prego 1 finns en manlig 
polis och i Ciao 1 finns en kvinnlig chaufför (vilket kan ses som normbrytande). 
Vidare fick kvinnor i Marinari fick fler yrken som kräver högskoleutbildning. Det är 
inget min studie bekräftar då sex av männens yrken (student, professor, ingenjör, 
journalist, direktör och lärare) kräver högskoleutbildning jämfört med två av 
kvinnornas (professor och student).  
 
Pace menar att ett innehåll som inte ifrågasätts har makten att påverka barn. Därför 
är det viktigt att skolan låter eleverna utveckla ett kritiskt tänkande och presenterar 
olika verkligheter. En relevant fråga är varför Comunicare 1, som kom ut 2014 och 
vars karaktärer har många yrken, inte tog chansen och ansvaret att ge läsarna fler 
bilder av verkligheten.  
 
Hur framställs kvinnor och män i läromedlen utifrån genusstereotyper? 
Eilard uppmärksammar att flickor i böcker tilldelas en plats som partner till 
huvudpersonen, vilket väl beskriver Anna i Prego 1.83 Hon är en vän till 
huvudpersonen Mattias. Anna blir objektifierad och förolämpad av polisen som kallar 
henne för söt, intelligent (att lämna tillbaka en ryggsäck kräver ingen intelligens) och 
duktig, tre helt oväsentliga ord i situationen. Det ger uttryck för flera härskartekniker 
och stereotypa föreställningar om att kvinnor ska vara söta, passiva och försiktiga. I 
samma bok, i bageriscenen, blir Anna kallad för duktig när hon sträcker över 
pengarna till bagaren. Det måste få anses vara underligt eftersom Anna är vuxen 
och studerar ekonomi och handel på universitetet. En vuxen, universitetsstuderande 
man som anses vara stark, förnuftig och säker skulle antagligen inte bli kallad för 
duktig av den enkla anledningen att han kan ta fram rätt summa pengar och betala. 
 
I dialoger där personer pratar om, eller utför shopping, är det i de analyserade 
dialogerna nästan uteslutande kvinnliga karaktärer. Det kan förstärka föreställningen 
att shopping är en aktivitet för kvinnor, ett resultat som Marinari också får.84 Min 
undersökning bekräftar inte Biemmis slutsats att flickor främst beskrivs i den privata 
sfären, tvärtom. Kvinnorna i de analyserade läromedlen befinner sig på öppna 
platser, utomhus och på resor. En anledning skulle kunna vara att läromedel på 
denna nivå, steg 1, ofta följer ett visst mönster utifrån tanken att läsaren ska besöka 
landet och då kommer att hamna i specifika situationer, som exempelvis på 
tågstationer, restauranger och affärer.  

                                                
83 Eilard, (2008), s 417 
84 Marinari, (2011), s 80 
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I läroplanen för gymnasieskolan kan vi läsa att en av skolans uppgifter är att låta 
varje enskild elev finna sin unika egenart. Det är inte ett enkelt uppdrag. Kulturella 
värderingar från samhället vi lever i färgar oss: Hur vi ska leva, vad är bra och dåligt, 
fint och fult eller önskvärt och inte önskvärt. Att tänka i dessa banor kan vara 
begränsande. Då är det viktigt att belysa de möjligheter vi människor har idag att 
utforma våra liv och inte känna oss hämmade att leva på ett sätt som vi inte önskar 
eller passar in i. Den tidigare forskningen fastslår att de arbetet börjar i skolan. 

7. Konklusion 
I ramen för denna uppsats har fyra läromedel analyserats utifrån övergripande 
frågeställningar. Resultaten visar att skillnaden mellan manliga och kvinnliga 
karaktärer vad gäller representation är liten, men existerande, till männens fördel. 
När det kommer till yrkesroller har män fler än kvinnor. Till sist omnämns kvinnliga 
karaktärer i några fall i nedvärderande ordalag som ger uttryck för ett visst mått av 
sexism. 
 
Denna studie kan kanske få någon lärare att fundera lite extra på vilka läromedel 
hen väljer och studera dem lite närmare, med normkritiska glasögon. I ett vidare 
perspektiv är det nödvändigt att inte använda böcker som står emot läroplanens 
direktiv och skolans värdegrund. I längden kanske det kan påverka 
läromedelsförfattare. Texten har makt (som vi sett i detta examensarbete, särskilt 
under avsnittet om tidigare forskning) att förändra hur vi ser på världen. Läromedel 
kan ses som ett uttryck av föreställningarna som författarna har. Läroböckerna i 
denna uppvisar gemensamt en liten majoritet av män samt objektifieringar och 
sexism. Med detta i åtanke anmärkningsvärt att understryka att åtta av nio av de 
undersökta läromedlens författare är kvinnor. Detta kan kopplas till U’Rens upptäckt 
att de läroböcker som framställer män och kvinnor på ett stereotypt sätt ganska ofta 
är författade av kvinnor.85 
 
Avslutningsvis vill jag säga att det fortfarande finns mycket att göra för att uppnå 
jämställdhet på olika plan i samhället, särskilt i Italien men även i Sverige. Kanske 
det är därför som begreppet genus skapar sådana starka reaktioner- det får oss att 
ifrågasätta oss själva och våra handlingar, och hur vi ser på andra.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
85 Lesser Blumberg, (2007), s 12 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Synlighet 

Prego 1 Prego 1 Prego 1 

Män Kvinnor Okänt kön 

Mattias Silvia Barista 

Receptionist Signora Ferrara  

Davide Anna  

Prof Rossi Mary  

Kurt Tjej  

Polis Mamma  

Servitör 1 Butiksbiträde  

Biljettförsäljare Receptionist  

Giovanni 1   

Bagare   

Servitör 2   

Pappa   

Giovanni 2   

Försäljare   

 

Ciao 1 Ciao 1 Ciao 1 

Män Kvinnor Okänt kön 

Albin Angelika Receptionist 

Gustaf Giulia  

Giorgio Sara  

Andrea Butiksbiträde  

Servitör Cecilia  

Francesco Donella  

Signor Fredriksson Alma  
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Barista Jennifer  

Kalle Giorgia  

Simon Rebecca  

Victor Mariam  

Emilio Cristina  

Vito   

Martino   

 

Amici 1 Amici 1 

Män Kvinnor 

Jakob Signora Cassano 

Alessandro Laura 

Furio Silvia 

Servitör 1 Pamela 

Gabriele Ebba 

Signore M Mamma 

Servitör 2 Fiamma 

Mario Saccardi Emma 

Servitör Signora V 

Filippo Gabella 

Andrea Vanessa 

Roberto Gaia 

Carmelo Servitris 

Cristiano Elena 

Gianluca Giada 

Kassör Valentina 

Försäljare Sandra 

Signor Gaetano Martina 

Marcello Aurora 
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 Ilaria 

 Signora Nora 

 Butiksbiträde 

 Elisa 

 

Comunicare 1 Comunicare 1 Cominicare 

Män Kvinnor Okänt kön 

Carlo Rossini Anna Ingengör 

Mario Sacco Luisa Barista 

Luciano Carla De Angelis  

Franco Rossi Francesca  

Francesco Giannini Signora Franca  

Mario Fröken 1  

Luigi Neri Mara Rossetti  

Carlo Signora Maria  

Federico Fröken 2  

Giovanni Signora 2  

Signore 1 Tjej 1  

Bruno Tjej 2  

Servitör Bente  

Signore 2 Signora 3  

Carlo Bacci Butiksbiträde  

Enrico   

Anställd   

Mario Sacchi   

Direktör Bassetti   

 
  



35 

Bilaga 2. Könstillhörighet på person som inleder dialog 

Läromedel Man Kvinna Okänt 

Prego 1 14 9 - 

Ciao 1 5 4 - 

Comunicare 1 10 13 3 

Amici 1 9 8 - 

Sammanlagt 38 34 3 

Bilaga 3: Yrken 

Representerade yrken i de fyra läromedlen 

Anställd av företag 

Anställd i mataffär 

Anställd inom mode 

Au Pair 

Bagare 

Barista 

Biljettförsäljare 

Butiksbiträde 

Chaufför 

Direktör 

Försäljare 

Fotbollsspelare 

Ingenjör 

Journalist 

Lärare 

Museiarbetare 

Polis 

Professor 

Receptionist 



36 

Säljare 

Sekreterare 

Servitör 

Student 

 


