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Abstract  

 

Trots epitetet ”ett av världens mest jämställda länder”, lagar om förbud mot diskriminering 

p.g.a. könstillhörighet och styrmedel i skolan som betonar vikten av att all utbildning genom-

syras av jämställdhet, visar forskning av läromedel förekomsten av könsstereotyper och en 

överrepresentation av män jämfört med kvinnor i innehållet.  

I bakgrund av detta och med uppfattningen om en brist av läromedelsgranskning framför-

allt av läroböcker för moderna språk, syftar föreliggande uppsats till att undersöka representat-

ionen av kvinnor och män på bilder i fem läroböcker konstruerade för första årets studier i 

franska på högstadiet. Metoden utgörs av en kvantitativ innehållsanalys där syftet är att under-

söka hur kvinnor och män framställs på bilderna i materialet. Uppsatsens frågeställningar fo-

kuserar på mäns och kvinnors representation gällande synlighet, yrken och färger samt på hur 

resultatet kan tolkas ur ett genusperspektiv.   

Utgångspunkten i uppsatsen är att läroboken, förutom att vara en källa till kunskap, kan ses 

ur en maktsynpunkt som spridare av värderingar och normer i samhället. Resultaten har analy-

serats i förhållande till genusteorins begrepp om stereotyper, dikotomi och en hierarki där 

mannen står som norm.  

Studiens resultat visar en relativt jämn representation av kvinnor och män gällande hur ofta 

de förekommer på bilder även om fler män än kvinnor syns på bilderna i samtliga läroböcker. 

När det kommer till vilka yrken och färger som förknippas med könen syns en tydligare dis-

krepans där män avbildas med fler möjligheter och alternativ till aktiviteter och utseende och 

där könsstereotyper förekommer. Detta styrker tidigare forskning som uppvisat en dominans 

av män och ett manligt perspektiv samt förekomsten av könsstereotyper i läroböcker. Ur ett 

genusperspektiv kan läroböckerna ses som skapare och återgivare av normer för vad som är 

kvinnligt respektive manligt där mannen står som norm högst upp i könshierarkin. 

Den kvantitativa jämställdheten i antal kvinnor och män på bilder i förhållande till skillna-

derna kopplat till yrken och färger visar på vikten av läromedelsgranskning på ett djupare plan 

där fokus ligger inte bara på en kvantitativ emfas utan också på betoningen av hur män och 

kvinnor gestaltas och vilken kunskap och vilka föreställningar detta sprider.   
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1. Bakgrund 

I den årligt förekommande genusrapporten The Global Gender Gap Report blev Sverige 2012 än 

en gång utsedd till ett av världens mest jämställda länder (Hausmann, Tyson, Zahidi, 2010)1. I 

ett land där kvinnors och mäns lika rättigheter är ett ofta förekommande tema i samhällsdebat-

ten är det lätt att anta, och kanske ta för givet, att jämställdhet genomsyrar vårt samhälle.  

I Sveriges diskrimineringslag uttrycks tydligt ett förbud mot att i samhälleliga institutioner 

diskriminera, d.v.s. missgynna eller behandla någon sämre än någon annan, p.g.a. en viss köns-

tillhörighet (Arbetsdepartementet, 2008). Likaså betonar Skollagen vikten av att all utbildning 

genomsyras av jämställdhet mellan könen (Utbildningsdepartementet, 2010). Även Lgr11, ak-

tuell läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, förespråkar jämställdhet 

mellan kvinnor och män och en undervisning där ingen ska utsättas för diskriminering p.g.a. 

kön (Skolverket, 2011:7). Trots dessa riktlinjer visar forskning att det råder ojämställda förhål-

landen både i arbetsliv och skola och att Sverige på flera områden har långt kvar för att leva 

upp till bilden av att vara ett land där kvinnor och män har samma möjligheter och tar samma 

plats. Man kan tala om att det i Sverige råder en formell jämställdhet där riktlinjer och lagar tyd-

ligt klargör och kräver att män och kvinnor har samma rättigheter, men att det däremot saknas 

en reell jämställdhet där kvinnor och män faktiskt har lika rättigheter i realiteten (Sundgren 

Grinups & Forberg, 2012). För att ge några exempel kan Regeringens utredning om den 

könsuppdelade arbetsmarknaden nämnas. Trots en viss förbättring historiskt sett, visar studien 

på en könssegregerad yrkesuppdelning på svensk arbetsmarknad och en underrepresentation 

av kvinnor på höga poster (Utbildningsdepartementet, 2004).  Till dessa resultat kan tilläggas 

att det fortfarande är kvinnor som överlägset tar ut den största delen av föräldrapenningdagar-

na och i 9 av de 10 största yrkesgrupperna i Sverige har män högre lön än kvinnor trots att 

kvinnor utbildar sig i högre grad än män (SCB, 2012). Relaterat till skolans värld visar forsk-

ning på en klyfta mellan flickors och pojkars studieresultat där flickors resultat och betyg i 

grundskolan är högre än pojkars i alla ämnen utom i idrott och hälsa (Skolverket, 2006c).  

Gällande jämställdhet i läromedel visar dagens forskning en entydig bild av läromedel som 

reproducerar traditionella könsroller och ger mer utrymme och visualitet till mäns perspektiv 

än till kvinnors (bl.a. Ohlander, 2010a; Ohlander, 2010b). Forskning av läromedel visar före-

komsten av stereotypa uppdelningar av hur män och kvinnor ser ut och vad de gör och att 

                                                 
1 Rapporten presenteras av World Economic Forum, en schweizisk stiftelse representerad av forskare från 

olika delar av världen som varje år kartlägger och rankar länders status gällande jämställdhet kopplat till 

områden såsom ekonomi, politisk, utbildning och hälsa. I 2012 års sammanställning rankades Sverige på 

fjärde plats efter Island, Finland och Norge (Hausmann et al. 2010).  
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män representeras i fler roller och får mer fokus än kvinnor (Berge & Widding, 2006; Ohlan-

der, 2010a; Berge, 2011).   

Läromedlets centrala position i skolans undervisning har understrukits av flertalet forskare 

(Ammert, 2011; Wright, 1999; Skolverket 2006a). Wright (1999:45) menar att ett läromedel 

inte bara förmedlar kunskap utan också normer för vad vi bör veta och Brugeilles och Cromer 

(2008:16) betonar att läromedel kan ses både som ett pedagogiskt verktyg men också som ett 

verktyg för social förändring. Utifrån dessa forskningsresultat står det klart att bilden i en läro-

bok kan påverka barn och ungdomar i deras syn på företeelser i samhället såsom av vad som 

är kvinnligt respektive manligt. Enligt vad mina efterforskningar visar finns en brist på studier 

och läromedelsanalyser i moderna språk, och då i synnerhet ämnet franska. De studier som 

finns är främst inriktade på textanalyser, och de läromedel med utgivningsår de senaste åren 

har mig veterligen granskats i mycket liten grad.  

Det genusteoretiska perspektivet där det manliga och kvinnliga betraktas som något socialt 

och kulturellt skapat (bl.a. Thurén, 2003), forskningens bild av läromedlens centrala roll i 

undervisningen samt forskning som pekar på ojämställdhet i läromedel visar på att de val som 

görs i framställningen av ett läromedel kan påverka att, och hur, kvinnligt och manligt skapas, 

och förefaller vara ett viktigt skäl till att granska läromedel och hur de framställer bilden av 

mannen och kvinnan. I bakgrund av detta och i bristen av läromedelsanalyser i moderna språk, 

i synnerhet där bilden står i fokus, syftar denna uppsats till att undersöka representationen av 

kvinnor och män på bilder i läromedel i franska. Mer specifikt och kopplat till genusteorins 

aspekter beträffande mannen som norm samt begränsande stereotyper av män och kvinnor 

som samhället producerar och reproducerar fokuserar studien på synlighet, yrken och färger. 

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel varav det första haft som avsikt att ge en motivation till 

val av ämne samt en övergripande förklaring av ämnets relevans. Därefter ligger fokus i andra 

kapitlet på att redogöra för tidigare forskning av läroboken gällande definitioner, roll i under-

visningen samt forskning av läroboken i förhållande till jämställdhet med relevans för förelig-

gande studie. I kapitel tre presenteras studiens teoretiska perspektiv, den normskapande läro-

boken samt genusteori, och därefter en precision av uppsatsens syfte och frågeställningar i 

kapitel fyra. Kapitel fem fokuserar på en redogörelse för de val av material och metod som 

legat till grund för studien följt av en presentation och analys av studiens resultat kopplat till 

teoretiska utgångspunkter i kapitel sex. I kapitel sju diskuteras studiens metod och genomfö-

rande samt analysens resultat i förhållande till tidigare forskning för att slutligen i kapitel åtta 

avslutas med en konklusion av uppsatsen och förslag på vidare studier av läromedel kopplat 

till jämställdhet och genusteori.  

Förhoppningen är att föreliggande studie kan utöka kunskapen om hur kvinnor och män 

framställs i läromedel samt bidra till arbete och utveckling för jämställdhet i skolan, i synnerhet 

i läromedel och i ämnet franska.  
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2. Tidigare forskning  

Gällande forskning av läromedel och läroboken är tre inriktningar vanligt förekommande; 

processinriktad, användarorienterad och produktinriktad forskning (Englund, 2006)2. En processoriente-

rad forskning fokuserar på processen som ägt rum innan eleven får boken i sin hand medan en 

användorienterad läromedelsforskning betonar hur läroboken används av lärare och elever Den 

produktinriktade forskningen, den inriktning denna uppsats tar avstamp i, belyser innehållet i 

läroboken och analyserar detta utifrån olika värderingar och diskurser. Följande forskningsö-

versikt fokuserar på och presenterar tidigare forskning utifrån dessa kategorier i förhållande till 

den forskning som ses som relevant för denna uppsats, såsom vilken roll läroboken har, hur 

den används samt vad studier säger om jämställdhet i läroböcker. För att ge en tydlig begrepp-

slig bakgrund till studien belyses även vedertagna definitioner och aspekter gällande läroboken 

och bilden. 

2.1 Lärobokens roll i undervisning  

I kategorin processinriktad läromedelsforskning kan bl.a. nämnas Juhlins Svenssons avhandling 

(2000) som fokuserar på hur gymnasielärare väljer läromedel. Resultatet visar bl.a. att struktur 

och pedagogiskt upplägg är de främsta anledningarna till att lärare använder läroböcker. Stu-

dien pekar också på att förlagsproducerade läroböcker väljs i hög grad främst utav lärare med 

mer traditionella undervisningsmetoder i klassrummet och att lärare med positiv inställning till 

teknologi i större utsträckning producerar egna läromedel och använder sig av informations-

teknik i sin undervisning. Ytterligare ett arbete som kan hänföras till processinriktad lärome-

delsforskning är Wikmans avhandling (2004) som med utgångspunkt i tidigare forskningsresul-

tat om läroboken undersökt just vad som ligger bakom formuleringen ”en god lärobok” och 

hur pedagogiska texter kan ha olika lärandepotential. Wikman menar att det ligger ett stort 

ansvar på lärarna i valet av läromedel. Läroboken är en komplicerad konstruktion som ska 

tillfredsställa många, frågan om den goda läroboken blir därför en komplex och diskutabel 

fråga. I sin tolkning föreslår Wikman tio principer för en god lärobok, däribland autenticitets-

principen där vikten ligger vid att eleven kan identifiera sig i texter och utgå från sina egna 

erfarenheter och kunskaper i arbetet med dem samt perspektivprincipen där eleverna lär sig ta 

del av flera uppfattningar av samma problem (Wikman, 2004:149-153).  

Till den processorienterade forskningen kan också nämnas Skolverkets rapport om läro-

medlens roll i undervisningen (Skolverket, 2006a) som redogör för de två faktorer som be-

                                                 
2 Även Selander (2003) använder sig av en liknande, något modifierad, indelning.  
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stämmer tillkomsten av ett läromedel; lärarnas behov och marknadsandelar. I rapporten fram-

går att en stor del av arbetet med att ge ut ett läromedel består i att ta reda på vad lärarna vill 

ha, då det är lärarna som styr inköpen av nya läromedel. Majoriteten av förlagen uttrycker en 

önskan om att läromedlen ska passa en majoritet av landets lärare och medger att de inte, även 

om de följer skoldebatt och pedagogiska trender, ligger i framkant av någon pedagogik. Flera 

intervjuade läromedelsförfattare upplever skolans styrmedel som ”fria” och ”luddiga” och 

menar att det är minst lika viktigt att hålla koll på och anpassa sig till vad lärarna vill ha som att 

följa läroplan och kursplan (Sutorius, 2006:143, 159). 

I kategorin användningsorienterad forskning visar nationell och internationell forskning en en-

stämmig bild av läromedlets centrala roll i undervisningen (Ammert, 2011; Brugeilles & Cro-

mer, 2008; Skolverket, 2006a). Läromedel kan ha ”en stark påverkan bl.a. på vilket innehåll 

som behandlas, för att konkretisera undervisningens mål och för att hålla eleverna sysselsatta” 

(Skolverket, 2006a:14). Användningen av läromedel och läromedlets roll i undervisningen vari-

erar efter ämne och efter den specifika lärarens pedagogiska arbete och grundsyn. Selander 

(2003:198) poängterar att lärare utvecklar sina personliga undervisningsstilar och använder 

läromedel på olika sätt. Ett vanligt förekommande arbetssätt kopplat till läromedel är att lära-

ren utgår ifrån sina egna erfarenheter men också ifrån en lärobok för att få struktur och inne-

håll.  

Läromedel har enligt forskningsresultat störst roll i ämnen där delar av innehållet systema-

tiskt följer på varandra, som språk, matematik och naturorienterade ämnen. En mindre roll 

verkar läromedel ha i ämnen där strukturen inte ses lika given, såsom i samhällskunskap, musik 

och bild (Skolverket, 2006a:14; Englund, 2006:7, 11). I Skolverkets (2006a) kartläggning av 

läromedlets roll uppger ¾ av engelsklärarna i studien att de använder läromedel i stort sett 

varje lektion. I brist på exakta studier gällande ämnet franska, kan antagandet göras att lärome-

del i franska används i lika stor utsträckning som läromedel i engelska. 

Trots forskningens bild av läromedlets fortsatt starka position höjs ibland röster mot läro-

boken. Selander (2003:198) kallar denna negativitet en ”anti-textbook ethos”3, en hållning som 

uttrycks bl.a. i KRUT, Kritisk utbildningstidsskrift, där redaktörerna ifrågasätter läromedlet 

och antyder att läromedel och läroböcker tycks bromsa snarare än hjälpa den pedagogiska 

utvecklingen (KRUT, 2006). Både Juhlin Svensson (2000) och Wikman (2004) menar att läro-

bokens självklara ställning i undervisning är på väg att försvagas och att utvecklingen går mot 

en mer flexibel användning av läromedel. Wikmans studie visar att ju längre arbetserfarenhet 

en lärare har, desto mindre används läroboken i undervisningen. Dessa resultat bestrids av 

Korsell (2007) vars studie pekar på det motsatta; lärare med färre yrkesverksamma år uttrycker 

en ovilja inför lärobokanvändning och en önskan att plocka idéer och material från olika håll 

för att skapa sitt eget läromedel. Lärarna i Korsells studie visar sig, trots uttalat motstånd mot 

                                                 
3 Eller ”en misstänksamhetens hållning” (Selander, 2003:198).  
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läroboken, ändå använda läroböcker i hög utsträckning och uttrycker att arbetstiden inte räck-

er till för att producera eget material. Även om forskning visar på att lärobokens position ifrå-

gasätts står det alltså klart att läroboken fortfarande har en stark roll och används i hög ut-

sträckning i undervisning.  

2.2 Läroboken som normskapande artefakt  

För att motivera val av material och utgångspunkt för studien är det viktigt att precisera vad 

som anses med begreppet lärobok. Två begrepp som ofta figurerar i forskning gällande 

material i utbildning är läromedel och lärobok.  Någon officiell definition av begreppen fastställt i 

styrmedel verkar inte finnas. Begreppet läromedel används i denna uppsats enligt den breda 

definition som används i Skolverkets rapport om läromedlets roll i undervisningen (Skolver-

ket, 2006a:9) där läromedlet beskrivs som ”material som lärare och elever använder för att 

eleverna ska nå uppställda mål”. På liknande sätt väljer Korsell (2007:26) att definiera läromed-

let som ”föremål format av människan som används i undervisningen för att underlätta lä-

rande”. När begreppet läromedel berörs i uppsatsen handlar det om ge en generell bild och att 

belysa allt material som används i undervisning för lärande. 

Fokus i studien ligger dock på begreppet lärobok och dess mer specifika innebörd. Lärobo-

ken i studien ses som mer avgränsat än, och som en del av, läromedel och som ett material 

som konstruerats för ett specifikt ämne med en viss målgrupp, såsom i denna studie där ett 

antal läroböcker konstruerade för undervisning i ämnet franska på högstadiet ligger till grund 

för analysen4. 

Läroböcker utgör den plats där vi har placerat sådana fakta, förklaringar och exempel som vi 

ser som grundläggande, giltiga, objektiva och nödvändiga för vår gemensamma sociala och kul-

turella orientering (Selander, 2003:184).  

Utöver denna definitinon betonar Selander betonar att läroböcker inte bara utgör redskap för 

undervisningen utan också en minnesbank för kunskap och kommunikation. Som artefakter 

för både undervisning och lärande kan läroböcker ses som unika texter utformade att passa 

både lärare och studerande (Ibid). Utöver att vara konstruerade för en särskilt sorts social 

praktik ger Selander (Ibid) även definitionen av läroböcker som ett instrument för kontroll. 

Likaså diskuterar de franska läromedelsforskarna Brugeilles och Cromer (2008) lärobokens 

funktioner och menar att frågan om lärobokens roll väcker såväl pedagogiska som sociala och 

politiska frågor. Forskarna kopplar två funktioner till läroboken och läromedel: funktionen av 

att vara ett pedagogiskt verktyg och funktionen av att vara ett verktyg för social förändring 

(Ibid:16). Wright (1999:45) understryker i samma andemening hur en läromedelstext inte bara 

                                                 
4 Kommande resonemang och definitioner av läroboken kan i de flesta fall även appliceras på begreppet 

läromedel.   
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är en källa till kunskap utan också förmedlar en norm för vad som är kunskap och för vad som 

är värt att veta. Selander (2003:204) uttrycker det såsom att läroböcker innehåller meta-

kunskaper, d.v.s. de normerar vad som räknas som kunskap. Sett ur dessa synvinklar kan 

läromedlet liksom läroboken ses ur ett maktperspektiv och bidra till spridning av kunskaper 

men också av normer och värderingar i samhället (Brugeilles & Cromer, 2008:14; Carlson & 

Brömssen, 2011:17).  

I ljuset av bilden av läroboken som en artefakt som tydligt kan konstruera och reproducera 

normer och värderingar kan det tyckas märkligt att det inte existerar någon statlig granskning 

av läromedel. SIL, Statens läroboksnämnd, hade fram till avvecklingen av verksamheten 1991 

uppgiften att granska och informera om läromedel5. Sedan dess har det inte funnits någon 

central statlig granskning och idag ligger ansvaret att granska och kritisera läromedel främst på 

producenter, konsumenter och föräldrar (Carlson & Brömssen, 2011:20, 21). Aktuell läroplan 

för grundskolan betonar att det ligger på rektors ansvar att utforma arbetsmiljön så att elever-

na får tillgång till läromedel av god kvalitet (Skolverket, 2011:18), men vad som menas med 

”god kvalitet” besvaras inte. Även om Skolverket rent teoretiskt sett har möjlighet att granska 

läromedel, har detta endast skett en gång under 18 års tid6, vilket enligt Carlson & Brömssen 

(2011:21) kan tolkas på två sätt. Antingen är läromedelsgranskning inte ett högprioriterat om-

råde eller så litar myndigheten på att skolorna på ett professionellt sätt själva kan bedöma 

läromedlen och att läroplanen och kursplanen räcker som riktlinjer för hur läromedel ska se ut 

och vad de ska förmedla.   

Ett annat omdiskuterat fenomen och en återkommande debatt gällande läroböcker rör 

sponsring av läromedel, något som kan ses bli allt vanligare (Carlson & Brömssen, 2011:18). 

På samma sätt som att det inte existerar någon statlig fastställd definition av vad som är ett 

läromedel finns det inte heller någon policy gällande sponsring av läromedel. Förhållningssätt 

och användning är helt enkelt upp till varje kommun. I skolor med knappa resurser kan gratis 

material därför ses som en lösning och därigenom ge möjlighet till läroböcker att utan kritisk 

granskning påverka undervisningens innehåll och de kunskaper som sprids till barn och ung-

domar (Ibid:18, 19)7. 

Med tanke på att läroböcker är ett dominerande inslag i skolverksamheten finner Selander 

(2003:21) det märkligt att det är sällsynt med kurser i läroboks- eller läromedelskunskap i lärar-

utbildningen. I brist på granskning och med en allt friare marknad där ekonomi kan vara en 

                                                 
5 Främst i samhällsvetenskapliga ämnen.  
6 Se I enlighet med skolans värdegrund? (Skolverket, 2006b). Resultat från denna studie presenteras även i 

kapitel 2.4 Läroboken ur genusperspektiv.  
7 Här bör det dock poängteras att läromedelsförlagen genomför granskningar, utförda av egen personal 

och inhyrda ämnesexperter, samt genom teststudier, på läromedlen innan de kommer ut på marknaden. I 

Skolverkets rapport om läromedel i undervisning betonar talespersoner från de intervjuade förlagen bl.a. 

vikten av att läromedel bör spegla verkligheten och innefatta både aktiva flickor och pojkar (Sutorius, 

2006:148).  
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bidragande faktor för val av läromedel, och där läroboken enligt ovan definitioner kan ses som 

normskapande och påverka barn och ungdomar, blir granskningar av läromedel och en kritisk 

reflektion kring läroböckernas innehåll allt viktigare och ett viktigt argument för föreliggande 

uppsats betydelse.    

2.3 Bilden - ett språk  

Precis som läroboken kan betraktas som en normskapande artefakt i undervisning kan bilden 

ses i samma dager. I ett kommersiellt och medialt samhälle har bilden en självklar plats och är 

något vi stöter på varje dag som betraktare, vi lever i en bildkultur där en avsändare kan kom-

municera, informera och påverka oss som betraktare med hjälp av just bilder (Borgersen & 

Ellingsen, 1994:11; Aspers, Fuehrer, Sverrisson, 2004:10; Eriksson & Göthlund, 2004:17).  

Hirdman (2002:41) resonerar kring varför visuella bilder, i synnerhet fotografiet, har för-

mågan att verka sanna och menar att denna potential är bunden till idén om det synliga som 

bevis. Hirdman uttrycker att när någon tittar på och tar in en bild är det inte den individuella 

åsikten som gör att bilden ses som sann utan betraktarens tilltro till att en bild speglar verklig-

heten. Hirdman benämner detta den sociala realismens ideologi. Kopplat till detta ses en bild 

automatiskt som den rätta och den riktiga avspeglingen av världen när bilden stämmer överens 

med betraktarens erfarenhet och världsbild. I en utbildningskontext skulle detta resonemang 

innebära att de bilder av män och kvinnor som framställs i läroböcker tolkas av eleverna som 

korrekta avbildningar av hur kvinnor och män är.  

Bilden kan enligt dessa teorier ses som ett kommunikationsmedium och som ett språk med 

möjligheter att påverka betraktaren. Eriksson och Göthlund (2004:20) menar att bilden har 

utom-estetiska funktioner medan Selander (2003:191) väljer att benämna bilder som multimo-

dala artefakter där bild och text blir en helhet med symbolladdade, instruerande, berättande och 

analytiska egenskaper. Eriksson och Göthlund (2004:20, 21) betonar att bilden utifrån dessa 

aspekter av bilder som bärare av sociala, politiska och kulturella betydelser griper in i männi-

skors socialisation och identitetsarbete och understryker att detta inte minst gäller unga männi-

skor.  

I anslutning till resonemanget om bilder och text och deras växelverkan finns en poäng i att 

säga något om hur dessa framarbetas i framställningen av en lärobok. Eilard (2008:58) klargör 

att läroboksproduktion i Sverige ofta handlar om ett lagarbete där författare, ofta med en bak-

grund i läraryrket, lämnar in manus med bildidéer som därefter utarbetas av bildredaktörer och 

slutligen vidarebefordras till formgivare, fotografer eller bildbyråer. Oftast så sker alltså illu-

strering i anpassning till textmanuset och i samarbete mellan textförfattare, bildredaktör och 

illustratör redan från arbetets start (Eilard, 2008:58). Sutorius (2006:143, 148) påpekar att pro-

cessen med att framställa ett läromedel ser mycket olika ut på olika förlag men att en tydlig 

tendens är att mycket fokus ligger på formgivning och bildinnehåll i synnerhet då konkurren-



   

  

 

11 
 

 

sen gör att läroböcker på marknaden har hög kvalitet och därför måste synas och verka intres-

sant från första intrycket. 

2.4 Läroboken ur genusperspektiv    

Fördelen som kan ses med en produktinriktad studie, den kategori som föreliggande uppsats 

utgår från, är dess förmåga att mer ingående studera innehållet i läroboken och vilka värde-

ringar och diskurser den förmedlar. Som tidigare nämnts kan både läromedel och bilder ses 

som normskapande med förmågan att påverka barn och ungdomars världsbild och identitets-

skapande. Denna produktinriktade studie, en bildanalys ur ett genusperspektiv, kan ge kunskap 

och förståelse för vad elever lär sig om kvinnligt och manligt i kontakt med läroboken samt 

insikter i de värderingar den kan innehålla.   

När det kommer till tidigare forskning av läromedel ur ett genusperspektiv framträder en 

samstämmig bild av läromedel där mannen och mäns perspektiv dominerar innehållet och där 

stereotypa representationer av både män och kvinnor förekommer (Berge & Widding, 2006; 

Ohlander, 2010a; Ohlander, 2010b; Wright, 1999). Läromedelsanalyser visar att läromedel i 

historia, samhällskunskap och religionsvetenskap innehåller en underrepresentation, nästintill 

osynlighet, av kvinnor och kvinnans perspektiv, en avsaknad av perspektiv på jämställdhet 

samt en uppdelning av aktiviteter där kvinnan ses kunna göra samma saker som mannen men 

där mannen har en bredare representation i aktiviteter och sysselsättningar (Berge & Widding, 

2006; Ohlander, 2010a; Ohlander, 2010b; Berge, 2011). Likaså i naturvetenskapliga ämnen 

visar forskning att männen och männens perspektiv i högre grad är representerade i innehållet 

än vad kvinnor och kvinnors perspektiv är (Wright, 1999; Berge, 2011). Det utrymme som ges 

åt kvinnors historia har oftast karaktären av ”inskott i den övriga texten” enligt granskaren 

Ohlander (2010a:67). En annan studie av samma forskare visar att när det kommer till de yr-

ken som representeras på bilder i läromedel i samhällskunskap syns ett tydligt mönster där 

kvinnor ses i både traditionellt kvinnliga sysselsättningar och yrken och i mera ”otraditionella” 

medan männen nästan uteslutande syns i yrken som traditionellt kopplas ihop med mannen 

(Ohlander, 2010b:70). Ohlanders resultat visar även att läroböcker för äldre åldrar klarar sig 

sämre än läroböcker adresserade till yngre åldrar, något som får författaren att fråga sig om det 

råder en sjunkande ”jämställdhetstrend” från skolans första klasser till de sista (Ohlander, 

2010b:77). Tydligt i dessa svenska forskningsresultat är att det varken förekommer en kvantita-

tiv jämställdhet, där kvinnor och män ur en rättviseaspekt får samma plats och möjligheter, 

eller en kvalitativ jämställdhet då innehållet är präglat av könbestämda kvalifikationer och 

kompetenser (Sundgren Grinups & Forsberg, 2012).  

I sammanhanget bör Eilards (2008) studie av läseböcker i grundskolans tidigare år nämnas. 

Eilard analyserar läseböcker utgivna mellan 1962-2007 med fokus på genus och etnicitet. Re-

sultatet visar historiskt men också i aktuella läroböcker en traditionell könsuppdelning med 
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mannen som norm. Eilard menar att samtidens läseböcker ytligt sätt verkar jämställda med 

flickor och kvinnor ofta framställda som starka individualister och med män ofta med en mju-

kare framtoning. Vid en närmare studie visar det sig dock att även i de nyare läroböckerna 

positioneras flickan som en partner till pojken, protagonisten, och kvinnan underordnas man-

nen enligt den könshierarki som genusteorin belyser (Ibid:422). Eilards resultat visar att kvin-

nan i de nyare läseböckerna inte längre enbart underordnas i hemmet, vilket tyder på en ut-

veckling. Däremot framträder ett allt starkare heteronormativt fostrande tvåsamhetsideal och 

en tydlig sexistisk västerländsk diskurs där ett idealt utseende och kropp skapas (Ibid:423, 424). 

I samtidens läseböcker framträder till exempel två kvinnliga utseendeideal: söt, blond, smal, 

glad, älskvärd flicka eller slank, stark, tuff, mörk tjej med skinn på näsan. Båda ideal med den 

slanka kvinnokroppen gemensamt. Intressant i sammanhanget är att lyfta fram de resultat i 

studien som visar att textmaterialet ofta speglar en mer traditionell bild av kvinnan och att 

bilder speglar en typ av förnyelse och en alternativ bild till vad Eilard benämner ett ”klassiskt 

svenskt medelklassideal” (Ibid:424).  

 Även ur ett internationellt perspektiv visar forskning en bild av läromedel där kvinnor och 

män ges olika utrymme. En genomförd analys av läromedel i matte i fransktalande afrikanska 

länder visar att män dominerar både texter och bilder. Forskarna och författarna till denna 

studie kommer också fram till resultatet att den aktivitet som oftast kopplas ihop med män i 

läromedlen innefattar någon typ av yrke, en profession, medan de vanligaste aktiviteterna som 

utförs av kvinnor i läromedlen går att kategorisera som ”att handla” eller ”att utföra hushålls-

sysslor” (Brugeilles & Cromer, 2008). Ytterligare en internationell studie visar på hur inte bara 

det utrymme som ges män och kvinnor men också vilka roller de tilldelas kan ge olika bud-

skap. En internationell forskningsgrupp med forskare från Portugal och Litauen analyserade 

bilder i 25 textböcker från 14 länder för elever i 14-16 års ålder med frågeställningar rörande 

bilder av lokal och global miljö samt hur kvinnor och män förknippas med miljöpåverkan på 

olika sätt (Carvalho, Tracana, Skuijene, Turcinaviciene, 2011). Resultatet visade bl.a. att män 

förekom oftare på bilder i dessa böcker än kvinnor och att män i större utsträckning än kvin-

nor var representerade på bilder där människans negativa behandling av natur och miljö gestal-

tades. Kvinnor å andra sidan förekom främst i sammanhang där bilder visade på en positiv 

relation mellan människan och naturen (Ibid:2 602). Forskarna understryker att detta resultat 

visar sambandet mellan hur kvinnor och män framställs på bilderna och vilken roll de för-

knippas med socialt; mannen med en aktiv roll i samhället och kvinnan ihopkopplad med na-

turens skönhet (Ibid:2 604).  

Almgren (2011:350) menar att genusanalyser idag kan ses som en av de vanligaste ingång-

arna i läromedelsforskning efter att under en längre tid varit ett åsidosatt ämne. Detta påstå-

ende kan inte appliceras på alla skolämnen. Efter vad mina egna efterforskningar säger är just 

genusanalyser av läromedel i språk, och då i synnerhet franska, inte alls väl representerat i nat-
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ionell och internationell forskning på avancerad nivå. Ett antal examensuppsatser värda att 

nämna i sammanhanget är Hjortsbergs (2012) text- och bildanalys av läromedel i engelska och 

spanska på högstadiet som visar att män dominerar både text och bild i de analyserade läro-

böckerna, och att adjektiv som beskriver män är betydligt fler till antalet än de adjektiv som 

används för att beskriva kvinnor, samt en studie av Carlswärd och Lindman (2006) som ge-

nom en analys av läromedel i franska och engelska på gymnasiet kommer fram till resultatet att 

läromedlen producerar traditionella könsroller och menar att statens direktiv om en skola 

präglad av jämställdhet inte uppfylls. Väsentligt är också att nämna min tidigare C-uppsats 

L’homme, la femme et le manuel scolaire (Persson, 2012) i synnerhet då föreliggande studie kan ses 

som en naturlig fortsättning av det arbetet. Uppsatsens studie utgjordes av en textanalys och 

en mindre bildanalys av fyra läromedel i franska för högstadiets äldre årskurser. Resultatet vi-

sade bl.a. att män dominerade innehållet och i många fall utgjorde huvudpersoner i texterna. I 

studien av adjektiv kopplade till de två könen visade det sig att män beskrevs med fler adjektiv 

än kvinnorna och att stereotypiska beskrivningar av de två könen var förekommande. Dessa 

resultat låg till grund för en kritik och ett ifrågasättande om läroböckerna kunde ses som jäm-

ställda och leva upp till statliga styrmedel beträffande jämställdhet i skolan.  

Utöver dessa forskningsresultat av läromedel och jämställdhet kan några studier, om än 

med annat fokus än just läroböcker, med utgångspunkt i bild och genus överskådligt nämnas 

för att ge en bredare översikt. Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder (Hirdman, 2002) 

med inriktning på hur kvinnor och män och hur relationen dem emellan framställs i två vecko-

tidningar är ett sådant exempel. Med avstamp i den mediala föreställningen om genus och i en 

innehållsanalys av bild och text framträder bl.a. en bild av hur sexualitet framställs som en vara 

att konsumera där kvinnans kropp görs till symbol för det sexuella och där idéer om sexualitet 

till stor del byggs upp kring strikta skillnader mellan könen där kvinnans roll är positionerad 

under mannens (Hirdman, 2002:246, 247). Utöver denna studie fokuserar en mängd examens-

arbeten på just bildanalyser i bl.a. reklam, tidningar och bilderböcker. En intressant studie från 

högskolan i Gävle (Brännström, 2011) med utgångspunkt i hur högstadieelever tecknar männi-

skor visar att ungdomar är påverkade av de könsstereotyper som finns i samhället. Detta visar 

sig i ungdomarnas teckningar bl.a. genom att flickor avbildas i miljöer och med attiraljer som 

förknippas med skönhet och mode, och pojkarna med idrott och våld. De symboler som an-

vänds i teckningarna handlar i flickornas fall om kärlek och i pojkarnas fall om status. Utse-

endemässigt syns en tydlig tendens till att flickor avbildar flickor med framträdande ögon och 

där midjan är smalare än huvudet. Intervjuer med eleverna visar också att medvetenheten hos 

ungdomarna gällande de val de gör i avbildningen av kvinnor och män är väldigt låg, ett resul-

tat som betonar vikten av reflektion kring de stereotyper vi producerar och ger ytterligare mo-

tivering till uppsatser så som denna.   
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3. Teoretiska perspektiv 

3.1  Den normskapande läroboken    

En väsentlig utgångspunkt i studien är att läroboken är normskapande. Som tidigare nämnts 

menar flertalet forskare att läromedel kan ses ha en maktaspekt, då innehållet inte bara för-

medlar kunskap utan även vilken kunskap som är viktig. Läroboken sprider således inte bara 

kunskap utan konstruerar och reproducerar ständigt normer och värderingar (Brugeilles & 

Cromer, 2008; Wright, 1999; Carlson & Brömssen, 2011:17). I föreliggande studie kommer 

läroböckerna ses som ”symboliska (re)konstruktioner av sina samtiders rådande normer, vär-

deringar och ideal, och därmed som implicita förmedlare av dessa samhällsideal” (Eilard, 

2008:22). Läroboken ses därför som normskapande och som ett viktigt pedagogiskt och poli-

tiskt verktyg för att påverka samhället och samhällsmedborgarna. Precis som läroboken ses 

även bilden i läroboken som ett kommunikationsmedium och som en multimodal artefakt 

med möjlighet att sprida normer för vad manligt respektive kvinnligt är till barn och ungdo-

mar8.   

3.2 Genusteori 

Den teoretiska utgångspunkten i detta examensarbete baseras på genusteori och ett konstrukt-

ionistiskt synsätt där genus handlar om hur vi socialt och kulturellt konstruerar kön. En av de 

första att ifrågasätta synen på skillnader mellan män och kvinnor var Simone de Beauvoir med 

det revolutionerande uttalandet ”man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir, 1950:13). 

Beauvoir menade att de skillnader som kan ses mellan kvinnor och män inte är något som 

följer med från födseln, utan något vi lär oss. Genusforskare har sedan dess utgått från samma 

syn som Beauvoir och i Sverige introducerade Yvonne Hirdman på 1980-talet den översätt-

ning från engelskans ”sex” och ”gender” som fick stor genomslagskraft och fortfarande idag 

utgör stommen i den genusteoretiska forskningen. ”Kön” definierades här som enbart de bio-

logiska skillnaderna rent kroppsligt mellan manligt och kvinnligt, och ”genus” som det socio-

kulturella könet (Lykke, 2009:9). Idag använder forskare ordet genus på olika sätt, och en för-

virring uppstår lätt angående terminologin. Thurén (2003:11) påpekar att många forskare väljer 

att använda begreppet ”kön” för att problematisera allt som har med kön att göra.  Till dessa 

hör bl.a. Judith Butler som menar att såväl kön som genus är konstruktioner; 

                                                 
8 För en utförligare redogörelse för dessa begrepp, se kapitel 2.3 Bilden – ett språk.  
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”It would make no sense, then, to define gender as the cultural interpretation of sex, if sex it-

self is a gendered category” (Butler, 1990.7). 

Oavsett val av definition är genusforskare och feministiska forskare ense om att största eller 

hela delen av förklaringen till mäns och kvinnors olikheter är att vi lär oss, socialiseras till, att 

män och kvinnor är olika. Dessa olikheter grundas på normer, förväntningar om vad som är 

manligt och kvinnligt; hur vi ska bete oss, uppträda och vilka roller, uppgifter, egenskaper och 

utseende vi bör ha beroende på om vi är kvinnor eller män (Hirdman, 2001; Berg, 2006; 

Thurén, 2003 m.fl.). Thurén (2003:11) understryker att genus handlar om hur vi skapar kön 

”här och nu i vår kultur”. Denna kategorisering ser alltså inte likadan ut överallt utan är alltid 

bunden till tid och kultur.  Till skillnad mot genusforskning som fokuserar på att försöka besk-

riva och förklara genusförhållandena kan feminismen snarare ses som en mer kritisk och poli-

tisk ansats med fokus på maktförhållanden och att kritisera detta, genusförhållandena ses som 

något som kan och bör förändras (Thurén, 2003:15, 16)9. Thurén (2003) betonar att genus-

forskning nödvändigtvis inte bör vara feministisk men att de två ingångarna är nära besläktade 

och att genusforskningen grundas på den feministiska rörelse som startade på 1960-talet10. 

Genusteorin fokuserar främst på relationen mellan kvinnor och män, på en maktaspekt, 

och menar att mannen står över kvinnan. Hirdman (2001) redogör för en dikotomi, åtskillnad, 

mellan de två könen, och för en könshierarki där mannen är norm och där det kvinnliga avfär-

das som avvikande och mindre värt. Genusforskare talar om en genusordning eller ett genus-

system i samhället, ett mönster av maktrelationer mellan män och kvinnor och av definitioner 

av manlighet och kvinnlighet (Utbildningsdepartementet, 2005:52). Denna genusordning syns i 

samhällets alla institutioner. Gannerud (2003:5) poängterar att skolan som institution ofta ses 

som neutral och jämställd men spelar en viktig roll i skapandet och återskapandet av könsste-

reotyper på organisationsnivå, i undervisningsinnehåll och arbetsformer samt i sociala prakti-

ker och relationer. Just begreppet jämställdhet som det används politiskt och i samhällsdebat-

ten kritiseras ofta av genusforskare och feministiska forskare för att inte beröra maktaspekten. 

Jämställdhet handlar enligt kritiker ofta om att kvinnor ska in på mäns arenor och att kvinnor 

ska ändras. Sett ur detta perspektiv har könsstrukturerna i vårt samhälle faktiskt inte ändrats i 

grunden trots begreppets starka ställning i det svenska samhällslivet (Ambjörnsson, 2011:39).  

De kvinnliga och manliga stereotyper vi människor producerar och reproducerar får alltså 

enligt genusteorin konsekvenser i begränsningar i synnerhet för kvinnor. Samtidigt är det vä-

sentligt att poängtera att även om mannen enligt genusteoretiska forskningsresultat framstår 

som det dominerande könet, så påverkas och begränsas möjligheterna både för män och kvin-

                                                 
9 Detta bör ses som en förenklad förklaring av feminism. Det finns utöver denna grundläggande definit-

ion olika feministiska ideologier med olika utgångspunkter och föreställningar om kön.  
10 I teorin måste alltså inte genusforskning och feminism höra ihop. Däremot förhåller det sig så att de 

allra flesta genusforskare, med grund i de resultat genusforskning och feministisk forskning ger, också är 

feminister (Thurén, 2003:15).  
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nor av de traditionella könsroller vi producerar och reproducerar (Berg, 2006:10; Brugeilles & 

Cromer, 2008:27). Mer än tydligt är dock att med grunden i denna genusordning är det främst 

kvinnor som missgynnas och det på ekonomiska, juridiska, sociala och kulturella plan (Brugeil-

les & Cromer, 2008:27). Vanliga föreställningar om kön i ett samhälle kan gälla allt ifrån hur vi 

som män och kvinnor förväntas se ut till vilka egenskaper vi bör ha och vilka aktiviteter som 

anses kvinnliga respektive manliga.  

I syftet att undersöka läroböcker i franska ur ett genusperspektiv har jag valt att göra tre 

analytiska nedslag, dessa gäller kvinnors och mäns representation, dvs. hur ofta kvinnor re-

spektive män förekommer på bild, de yrken samt de färger de gestaltas genom. När det kom-

mer till studiens första fokus, synlighet, kan detta resultat kopplas ihop med vår kulturs genussy-

stem där mannen ses stå som norm och högst upp i en hierarki. En kvantitativ bild av hur ofta 

kvinnor respektive män förekommer på bilderna i läroböckerna kan därför ge en bild av om 

och i så fall på vilket sätt detta genussystem upprätthålls. 

Yrken tillhör ett område i vår kultur där män och kvinnor ofta hålls isär och kopplas ihop 

med olika typer av yrkeskategorier, t.ex. genom att kvinnor traditionellt kopplas ihop med om-

vårdande yrken och män med yrken som polis och brandman (bl.a. Ohlander, 2010b; Brugeil-

les & Cromer, 2008). Studiens andra analytiska ingång, yrken, används därför för att synliggöra 

de könsstereotyper samt den dikotomi mellan könen som läroböckerna eventuellt producerar.  

Slutligen kan en studie av vilka färger som kopplas ihop med vilket kön synliggöra stereoty-

per och ett isärhållande av kvinnor och män. Färgval kopplat till genus har de senaste åren 

varit ett hett debatterat ämne, och speciellt färgen rosa, som i vår kultur ofta kopplats ihop 

med flickor, har varit upphov till många debatter och analyser. När det kommer till färgers 

betydelse existerar många olika teorier. Vissa menar att människors preferenser till olika färger 

har en biologisk förklaring där kvinnor föredrar rött och rosa och män blått, något som skulle 

förklaras bl.a. av att kvinnor utvecklat känslan för färgen rött under tiden som jägare och sam-

lare när kvinnorna samlade bär (Ambjörnsson, 2011:8). I studien Rosa: den farliga färgen betrak-

tar Ambjörnsson (2011) färg som ett kulturellt fenomen som huvudsakligen får mening i sam-

spelet mellan människor. I intervjuer med barn och föräldrar framkommer det att färgen rosa 

skapar engagemang och känslor, är knuten till kulturella föreställningar om manligt och kvinn-

ligt och verkar som ett sätt att sortera genus. Även om föräldrar uttrycker en kritik mot stereo-

typeringen av kvinnor och män och ser sig som jämställda framkommer en vilja att markera 

barnets kön och faktumet att de inte skulle klä sina söner i rosa utan att flickorna är de som 

istället kan kläs i blått för att komma undan problematiken. Även i barnens utsagor framkom-

mer det att färgen rosa, sedd som en flickig och kvinnlig färg, står längst ner i en hierarki och 

är något som pojkar visar rädsla över att bli smittade av och därigenom smittas med lägre sta-

tus (Ibid:63). På detta sätt betonas idén om könens isärhållning, det manliga som norm och 
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som högst upp i en hierarki där färgen rosa, kopplad till det flickiga och kvinnliga, innehar en 

lägre status (Ibid:63, 65).  

Utgångspunkten i föreliggande studie är sammanfattningsvis att genus skapas historiskt, 

kulturellt och socialt och att bilder i läromedel, i synnerhet i ljuset av läromedlets starka ställ-

ning i undervisning och dess normproducerande egenskap, kan ge mer plats åt mannen samt 

skapa och förstärka manliga och kvinnliga stereotyper. Dessa aspekter utgör tillsammans med 

analysens fokus på synlighet, yrken och färger studiens teoretiska ram och vetenskapliga ut-

gångspunkt.  
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4. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor och män framställs på bilder i fem läro-

böcker i franska på högstadiet. Frågeställningarna är: 

 

 Hur ofta ses män respektive kvinnor på bilder?  

 Vilka yrken förknippas med kvinnor respektive män på bilderna?  

 Vilka färger förknippas med män respektive kvinnor på bilderna? 

 Hur kan resultatet tolkas ur ett genusteoretiskt perspektiv?  

 

4.1 Avgränsningar  

Uppsatsens syfte, att undersöka hur män och kvinnor framställs i läroböcker, skulle kunna ha 

många olika ingångar. Som tidigare nämnts ligger fokus på en bildanalys bl.a. till följd av upp-

fattningen att det råder en brist på sådan forskning i synnerhet gällande läroböcker för språk-

undervisning. Valet att utföra en kvantitativ studie för att undersöka hur ofta kvinnor respek-

tive män syns på bilder gjordes med målet att på ett tydligt sätt belysa vilken plats män och 

kvinnor tillåts ta i läroböckerna. Att fokusera på yrken och färger ses som ett sätt att synliggöra 

stereotyper i vårt samhälle och i vår kultur då både yrken och färger vanligen innefattar tydliga 

traditioner och normer för vad som ses som kvinnligt respektive manligt.  

Att undersöka läroböcker på högstadiet är intressant då denna ålder av mig uppfattas som 

en särskilt känslig ålder för identitetsskapande och influenser. En annan förklaring till val av 

åldersgrupp är att läroböcker för elever som studerar språk på en lägre nivå ofta innehåller en 

stor mängd bilder. Väsentligt är att poängtera att resultatet av föreliggande bildanalys inte di-

rekt kan appliceras på andra läroböcker i ämnet franska, ej heller direkt på läroböcker i andra 

språk. Däremot ses urvalet tillräckligt för att kunna ge en representativ bild av den plats och de 

aktiviteter och utseenden som ges åt kvinnor och män i läroböcker i franska.  

Ytterligare avgränsningar kopplat till val av material att analysera kommer att belysas när-

mare i kommande kapitel.  
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5. Metod och material 

5.1  Material  

Tabell 1. Analyserat material.  

 
Namn 

 
Författare 

 
Förlag 

 
Utgivningsår 

 
Antal sidor 

 
Analyserade 

sidor 

 
Allez hop! 7 

 

 
Winblad & 
Österberg 

 

Bonnier utbildning 2002 96 6-55 

 
Français for-

midable 1 
 

Brandelius & 
Sundell 

Liber 2007 72 6-55 

 
Bon voyage 1 

 

 
Vaderlind & 

Lecomte 
 

Liber 2009 144 6-55 

 
Chez nous 1 

 

 
Wilhelmsson, 
Hirsch, Her-

mansson 

Bonnier utbildning 2009 119 4-53 

 
Arc-en-ciel 7 

 

 
Osbeck & 

Tartar 
Studentlitteratur 2010 176 6-55 

 

Valet av material att analysera kan förklaras av tre faktorer: böckernas struktur, förlag och ut-

givningsår. Det ursprungliga målet i sökandet efter material var att välja böcker som var lika 

varandra rent strukturellt. Efter att ha konsulterat LIBRIS samt de förlag som producerar 

läromedel för högstadiet valdes fem läroböcker ut för analys11. Läroböckerna är alla avsedda 

för första året av franskstudier, d.v.s. riktade mot årskurs 6 eller 7. Valet att välja den första 

delen av dessa läromedel, som alla fem ingår i serier för högstadiet, gjordes med tanken att 

bilden kan ha en mer framträdande roll i läroböcker för nybörjare, då nybörjare ännu inte han-

terar en större mängd text. Av de fem valda läroböckerna är fyra kombinerade text- och öv-

ningsböcker. En av läroböckerna, Français formidable 1, som valdes till studien är en renodlad 

textbok, vilket innebär att boken inte innehåller några uppgifter och till följd av detta fler bil-

                                                 
11 LIBRIS är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog. De förlag vars hemsidor och läro-

medelskataloger konsulterades var Bonnier Utbildning, Libris, Natur & Kultur, Gleerups samt Studentlit-

teratur.  



   

  

 

20 
 

 

der än de övriga läroböckerna. Ytterligare en viktig faktor i valet av material innefattar repre-

sentationen av förlag. Här var målet att analysera läroböcker med olika förlag och som en följd 

av detta skrivna av olika författare. Tanken var att få en bred representativ bild av olika läro-

böckers framställning av genus. 

Utgivningsåret var den sista faktorn gällande val av material. Här var utgångspunkten att 

analysera läroböcker med så nytt utgivningsår som möjligt för att få en bild av hur representat-

ionen av män och kvinnor på bilder i läromedel ser ut och har sett ut den senaste tiden. Läro-

böcker med nyare publiceringsår är sannolikt även de läroböcker som används i skolor idag 

eller som åtminstone kommer att bli aktuella i lärares val av läroböcker de kommande åren. I 

anslutning till denna påverkan av materialval kan en avgränsning ses. För att få en representa-

tiv bild av de läroböcker som faktiskt används idag hade en enkätundersökning med frågor om 

vilka läroböcker fransklärare uppger att de använder kunnat komplettera studien. Denna upp-

sats ringa storlek, de tidsmöjligheter som stod mig till förfogande samt uppfattningen om att 

läroböcker behöver granskas oavsett om de är använda i hög utsträckning eller inte stod här 

till grund för valet att inte utföra en enkätundersökning.   

I de fem läroböckerna har valet fallit på att analysera de 50 första sidorna. Utgångspunkten 

hade kunnat vara att analysera färre sidor i fler böcker, för att få en bild av flertalet böcker ute 

på marknaden, alternativt att analysera alla sidor i ett mindre antal böcker för att mer ingående 

kunna analysera varje bild. Materialet anpassades även här till de tidsmöjligheter inom vilka 

denna uppsats blivit till samt med tanken att urvalet är tillräckligt för att ge en representativ 

bild av läroböckernas framställning av kön på bilder.  

Avslutningsvis är det viktigt att understryka att det inte existerar några officiella direktiv av 

hur en lärobok, eller en serie läroböcker, i moderna språk bör se ut och vilket upplägg den bör 

ha. De fem läroböckerna kan därför ses ha varierande upplägg och val av moment och inne-

håll12. Uppfattningen är dock att oavsett innehåll förekommer tillräckligt med bilder av män 

och kvinnor för att genomföra en kvantitativ bildanalys ur ett genusperspektiv.  

5.2  Metod 

Den övergripande delen av metoden består av en innehållsanalys av bilder med teoretisk ut-

gångspunkt i genusteorin. Eriksson och Göthlund (2004:42) menar att en analys ur ett femin-

istiskt perspektiv ger ”möjligheten att undersöka hur visuella tecken påverkar våra möjligheter 

att formas som kvinnor och män” och betonar vikten av att genomskåda mönstren för att få 

möjlighet att bryta mot dem. Vanliga huvudfrågor inom feministisk bildteori berör hur kvin-

nan avbildats, vilken betydelse tecknet ”kvinna” givits och hur detta kan påverka oss. Även om 

föreliggande uppsats inte utgår från ren feministisk bildteori och metod, som ofta fokuserar på 

                                                 
12 T.ex. presenteras yrken mer ingående i vissa läroböcker än andra.  
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representationen av just kvinnan, kan dessa aspekter ses beröra även denna studie. I förelig-

gande uppsats är dock syftet att belysa både kvinna och man med tanken att alla människor 

kan påverkas och begränsas av könsstereotyper. 

Metoden för studien utgår i första hand från en innehållsanalys med kvantitativt perspektiv 

med syftet att ge en tydlig bild av det utrymme som ges åt kvinnor och män på bilderna. Ge-

nom att utgå från mina egna föreställningar i kategoriserandet samt genom att ställa det kvanti-

tativa resultatet i förhållande till genusteorin bör det dock understrykas att även en tolkande 

aspekt på analysen varit närvarande. Esaiasson et al. (2007:224) menar att en kvantitativ studie 

givetvis innehåller element av tolkning då innehållets enheter först måste tolkas för att kunna 

räknas och kategoriseras. Efter noggrann kategorisering av resultatet har detta sedan satts i 

förhållande till de genusteoretiska förhållningssätt som tidigare diskuterats gällande genussy-

stem, hierarki, normer och stereotyper av manligt och kvinnligt.  

När det kommer till de svårigheter och problem som metoden medför bör i synnerhet min 

egen förförståelse i sammanhanget diskuteras. Bergström och Boréus (2005:25) menar att man 

alltid närmar sig en text med en förförståelse, och på samma sätt närmar jag mig bilden. Mina 

tidigare erfarenheter, det jag läst i tidigare forskning och mitt eget förhållande till läroböckerna 

skulle därför kunna äventyra resultatet och är viktiga aspekter att belysa, diskutera och i högsta 

mån arbeta för att undvika. Forskarna Borgersen & Ellingsen (1994) understryker att bildana-

lys handlar om att tolka och är en subjektiv handling. Två forskare som utför samma studie 

skulle därför kunna komma fram till olika resultat. Med vetskapen om hur min egen roll i arbe-

tet skulle kunna påverka resultatet är min strävan och förhoppning att genom att vara så tydlig 

som möjligt i vilka val och analyser som görs kunna presentera en tydlig och väl genomförd 

studie. Proceduren att räkna och kategorisera kön, yrken och färger har alltid genomförts två 

gånger för att undvika felkategoriseringar. 

Slutligen är det viktigt att påpeka att även om studiens metod består av en bildanalys så har 

texten i vissa fall tagits i beaktning. En bild är ofta satt i en lärobok av en anledning, ofta för 

att förstärka texten. Detta resonemang kan kopplas ihop med definitionen av en bild som mul-

timodal, där bild och text samspelar och utgör en helhet (Selander, 2003)13. Eilard (2008:58) 

poängterar att läsaren växelvis tar del av bild och text samtidigt och därför påverkas parallellt 

av textuella och visuella intryck. I samtliga kategoriseringar har därför texten, i synnerhet de 

texter som är direkt kopplade till bilder, tagits i beaktning när den kunnat ge information och 

precision åt kategoriseringen av kön och yrken.  

                                                 
13 Se även kapitel 2.3 Bilden - ett språk.   
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5.2.1 Synlighet 

I analysens första del har fokus legat på att räkna män och kvinnor på bilderna i läromedlen. 

Genom att räkna könen är målet att kunna visa på en kvantitativ bild av den synlighet respek-

tive kön har i läromedlen. Läromedelsforskarna Brugeilles & Cromer (2005:38) betonar den 

ambiguitet och svårighet som kännetecknar metoden att räkna kön på bilder. Samtidigt som 

forskarna avråder och råder till försiktighet när det kommer till att använda sig av stereotyper i 

bestämmandet av kön, menar de att stereotyper såsom vilka kläder/frisyrer människorna på 

bilderna har kan ligga till grund för kategoriseringen. Metoden innefattar därigenom en para-

dox då studien dels grundar sig på genusteorins synliggörande av könsstereotyper och teorier 

om att dessa kan begränsa och påverka kvinnor och män negativt, samtidigt som just stereoty-

per ligger till grund för att kunna genomföra analysen. Brugeilles & Cromer (2005:39) under-

stryker vikten av att i detta val av metod väl känna till sin egen kultur. I detta sammanhang har 

det varit väsentligt att vara medveten om att det i vår kultur inte finns alltför många kopplingar 

mellan t.ex. kläder och kön. Förutom kjol och klänning som fortfarande oftast förknippas med 

kvinnor, och möjligtvis kavaj och slips som ofta förknippas med män, förefaller klädkoderna 

vara relativt neutrala i vårt samhälle. Utgångspunkten har varit att vissa utseenden i vår kultur 

kan kopplas ihop med ett visst kön, såsom t.ex. flätor, smink och klänning för det kvinnliga 

könet och mustasch, skallighet och slips för det manliga könet. Kategoriseringen har således 

haft mina egna uppfattningar av hur (den stereotypa) bilden av en man respektive en kvinna 

ser ut i vår kultur som utgångspunkt. Det kan därför vara möjligt att jag kategoriserat en per-

son till ett visst kön där illustratören av läroboken tänkt annorlunda. Här hänvisar jag åter till 

Borgersen & Ellingsen (1994) och deras resonemang kring att en bildanalys handlar om att 

tolka och är en subjektiv handling. För att undvika felkategoriseringar har analysen utgått från 

tre kategorier som också läromedelsforskarna Brugeilles och Cromer (2008) utgår från; 

”kvinna”, ”man” och ”obestämd”. Om minsta tvekan kring vilket kön en person på en bild 

har, har personen kategoriserats som ”obestämd”.  

I arbetet med att räkna kön på bilder har även val angående vilka personer som räknats eller 

inte påverkat resultatet. Personer på bilder, tecknade eller fotograferade, har räknats i de fall de 

på bilden visar halva ansiktet eller mer14. Personer avbildade på konstverk eller i bilder av tid-

ningar har inte räknats, inte heller seriefigurer. I de fall många personer förekommer på samma 

bild har de personer räknats som har en aktiv roll eller som står i fokus av bilden. I de fall 

samma person förekommer på flera bilder har personen räknats varje gång förutsatt att bilder-

na varit olika15. Där bestämningen av en persons kön varit svåravvägd och där en text under 

                                                 
14 Eller tillräckligt för att kunna kategorisera personen.  
15 Detta med syftet att visa den totala synligheten av könen, d.v.s. med viljan att vilja visa hur ofta läsaren ser 

personer av respektive kön i läroböckerna.  
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eller i koppling till bilden gett information om vem personen på bilden är har texten använts 

för att kategorisera personens kön enligt tidigare resonemang gällande bildens och textens 

samspel16.  

5.2.2 Yrken 

Män och kvinnor har traditionellt och historiskt sett kopplats ihop med olika aktiviteter och 

professioner17, stereotypa kategoriseringar som sett ur ett genusperspektiv kan begränsa både 

kvinnors och mäns möjligheter och syn på sig själva (Berg, 2006; Thurén, 2003).  

Denna del av studien har bestått i att räkna de yrken som representeras av män och kvinnor 

på bilderna i läroböckerna. Metoden har utgått från samma principer gällande kategorisering 

av könen som diskuterats i föregående avsnitt, d.v.s. kategorisering av könen har utgått ifrån 

min egen kulturella erfarenheter av hur en kvinna respektive en man ser ut. Även min katego-

risering av de yrken som förekommer på bilderna bör här ses i samma dager som kategorise-

ring av könen då studien utgått från min egna kulturella uppfattning om hur personer tillhö-

rande olika yrken ser ut. Endast de personer kategoriserade som män eller kvinnor och som 

ses utföra en handling tydligt associerat till ett yrke eller som tydligt, p.g.a. kläder, attiraljer eller 

miljö, kan ses höra samman med ett visst yrkesutövande har räknats. I vissa fall har denna 

bedömning och gränsdragningen mellan fritidssyssla och yrke varit svårare än i andra, t.ex. 

gällande idrottare och musiker. Här har bildens förhållande till texten spelat en viktig roll i 

avvägandet och varit högst behjälplig då kapitlen i böckerna ofta har ett upplägg som presente-

rar yrken och andra aktiviteter eller kopplar texten till bilden. De gånger detta inte varit fallet 

har aktiviteten kategoriserats som ett yrke enbart när kläder, attiraljer eller miljö tydligt kunnat 

kopplas till ett yrkesutövande18.  

Studien av yrken har bestått av tre etapper; antalet yrkesutövande personer av respektive 

kön på bilderna, antalet olika yrken som representeras av män och kvinnor samt en kategorise-

ring av vilka yrken som förekommer på bilderna och vilket kön de förknippas med.  

5.2.3 Färger 

Precis som aktiviteter traditionellt kopplas till de olika könen sammanförs ofta vissa typer av 

utseenden med kvinnor eller män. I denna del av analysen har färgerna som förekommer på 

personernas kläder räknats för att synliggöra hur läroböckerna kopplar ihop färger med män 

och kvinnor. I arbetet med att kategorisera färger på män och kvinnor har fokus legat på att 

                                                 
16 Se 5.2 Metod.  
17 Några vanliga exempel är att hushållssysslor kopplats ihop med kvinnans roll, och att yrken såsom polis 

och brandman traditionellt sett kopplats ihop med mannen.  
18 Detta diskuteras även i kapitel 7.1 Att tolka en bild.  
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räkna de dominerande färgerna på personernas kläder. Detta betyder att färger på mindre de-

taljer, såsom knappar och små mönster, ej har räknats. Däremot har prickar och ränder på 

kläder alltid räknats så länge de setts som framträdande på personens kläder. Om en person 

setts med samma färg på flera plagg har färgen räknats enbart en gång. Av naturliga skäl har 

inte kläder på svart-vita bilder räknats. Precis som i metodvalen gällande synlighet har inte 

heller kläder på skivomslag, tavlor eller kläder burna av tecknade figurer tagits med i analysen, 

likaså har skor inte varit en del av analysen med tanken att det finns en möjlighet att färgerna 

svart och brun, som enligt de förstudier som förelåg studiens genomförande sågs vara vanligt 

förekommande, skulle kunna dominera det totala resultatet.  
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6. Resultat och analys  

6.1 Synlighet  

Tabell 2. Antal kvinnor och män på bilderna i de analyserade läroböckerna19.  

 
Lärobok 

 

Antal räknade 
personer ♀ ♂ Obestämbar 

 
Allez hop! 7 
 

107 (100 %) 45 (42 %) 57 (53 %) 5 (5 %) 

 
Français 
formidable 1  

294 (100 %) 141 (48 %) 143 (49 %) 10 (3 %) 

 
Bon voyage 1 
 

244 (100 %) 118 (48 %) 119 (49 %) 7 (3 %) 

 
Chez nous 1 
 

115 (100 %) 52 (45 %) 62 (54 %) 1 (1 %) 

 
Arc-en-ciel 7 
 

118 (100 %) 56 (47 %) 58 (49 %) 4 (3 %) 

 

I samtliga analyserade läroböcker förekommer fler män än kvinnor på bilderna. Tre av läro-

böckerna, Français formidable 1, Bon voyage 1 samt Arc-en-ciel 1, uppvisar en marginell skillnad 

mellan mäns och kvinnors synlighet, med en eller två procents divergens, medan skillnaden 

mellan kvinnors och mäns representation förefaller större i läroböckerna Allez hop! 7 där 42 % 

av personerna är kvinnor och 53 % män, och Chez nous 1 där procenttalen ligger på 45 % re-

spektive 54 %.  Även om majoriteten av läroböckerna alltså uppvisar en liten skillnad mellan 

könens synlighet bör det understrykas att kvinnorna aldrig är i majoritet. De personer som 

placerats i kategorin ”Obestämbar”, enligt min kulturella uppfattning de personer som inte 

kunnat könsbestämmas, utgör i samtliga läroböcker en mycket liten del av det totala antalet 

personer. Den lärobok som uppvisar störst skillnad mellan den plats som ges åt kvinnor re-

spektive män på bilderna, Allez hop! 1, är även den läroboken med äldst publiceringsår. Bland 

övriga läroböcker går det inte att se något samband mellan publiceringsår och resultat. 

                                                 
19 Att den totala procentsatsen inte alltid kommer upp till 100 % förklaras av valet att avrunda till närm-

aste heltal och att på så vis undvika decimaler.   
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För att ge en generell och övergripande bild av mäns och kvinnors frekvens på bilder i lär-

oböcker i franska har resultaten från respektive lärobok lagts ihop; 

Tabell 3. Antal kvinnor och män på bilderna i samtliga läroböcker. 

 
Lärobok 

 

Antal räknade 
personer ♀ ♂ Obestämbar 

 
Samtliga läro-

böcker 
 

878 (100 %) 412 (47 %) 439 (50 %) 27 (3 %) 

 

Både resultaten av varje lärobok och resultaten när samtliga läroböcker räknats samman visar 

att män förekommer oftare på bilderna oftare än kvinnor. Även om skillnaden mellan kvin-

nors och mäns synlighet är marginell kan resultatet, i synnerhet den del som visar att kvinnor 

aldrig är i majoritet, ur ett genusteoretiskt perspektiv tolkas utifrån en hierarki där mannen står 

som norm. Mannen är således det kön som syns mest och dominerar innehållet, om än med 

en inte alltför stor marginal i procent. Detta kvantitativa resultat av hur ofta kvinnor respektive 

män förekommer på bilderna i läroböckerna visar att genussystemet upprätthålls i materialen 

gällande den plats respektive kön tillåts ta och resultaten styrker ur denna synvinkel tidigare 

forskning när det kommer till att mannen står i fokus och dominerar innehållet (Ohlander, 

2010a; Ohlander, 2010b; Wright, 1999; Brugeilles & Cromer; 2008 m.fl.).  

Högst väsentligt i sammanhanget är dock att understryka att trots att män dominerar bild-

innehållet i resultaten kopplat till varje lärobok samt i det sammanlagda resultatet kan skillna-

den ses vara mindre än vad forskning tidigare visat. Resultat av flertalet studier som genom-

förts det senaste decenniet har uppvisat en tydlig överrepresentation gällande mäns frekvens 

och utrymme i läroböcker (bl.a. Ohlander, 2010a; Ohlander, 2010b; Berge & Widding, 2006). 

Även om resultatet i denna studie pekar på en kvantitativ dominans av män på bilderna är 

alltså skillnaden mellan det utrymme kvinnor respektive män får i innehållet mer jämnt än vad 

andra studier visat, något som pekar på en relativ jämställdhet gällande mäns och kvinnors 

synlighet på bilderna. Resultatet skulle kunna tyda på en medvetenhet hos de författare, redak-

törer och förlag som framställer läroböckerna vad beträffar det kvantitativa utrymme som ges 

till respektive kön och att det kanske skett en förändring i dessa läroböcker med nyare utgiv-

ningsår relaterat till äldre forskning.  
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6.2 Yrken 

Tabell 4. Antal yrkesutövare och yrken kopplat till kön.  

  
Allez hop! 1 

 

Français  
formidable 1 

Bon voyage 1  Chez nous 1 Arc-en-ciel 7 

Totalt ♀ ♂ Totalt ♀ ♂ Totalt ♀ ♂ Totalt ♀ ♂ Totalt ♀ ♂ 
 
Antal 
yrkesut-
övande 
personer 
 

18 1 17 41 18 23 19 5 14 
 

12 
 

 
2 
 

 
10 
 

11 3 8 

 
Antal 
olika 
yrken 
 

7 1 6 23 12 15 9 4 9 
 
7 
 

 
2 
 

 
5 
 

9 3 6 

 

Studiens andra ingång, yrken, som i en första ansats fokuserat på antalet yrkesutövande kvin-

nor och män i respektive lärobok, visar att när det kommer till bilder av yrkesutövande perso-

ner dominerar män (se Tabell 4). I samtliga läroböcker förekommer fler män än kvinnor i yr-

kesroller. Störst skillnad mellan könen uppvisar Allez hop! där endast 1 yrkesutövande person 

av totalt 18 stycken är kvinna. Minst skillnad mellan könen, om än med dominans av män, 

syns i Français formidable 1 där 18 kvinnor och 23 män syns i yrkesutövande roller. I de reste-

rande tre läroböckerna förekommer mer än dubbelt så många manliga som kvinnliga yrkesut-

övare.  

Ett liknande resultat framkommer i studien av hur många olika yrken som representeras av 

kvinnor och män i läroböckerna.  Även här presenterar Français formidable 1 det mest jämna 

resultatet mellan könen. Av de 23 olika yrken som förekommer i läroboken syns kvinnor i 12 

och män i 15 olika yrkesroller. I övriga läroböcker syns män i dubbelt så många eller fler olika 

yrken än vad kvinnor gör, t.ex. i Bon voyage 1 där 9 olika yrken förekommer på de analyserade 

bilderna varav 4 representeras av kvinnor och alla 9 olika yrken av män.  

När samtliga resultats läggs samman blir skillnaden mellan kvinnor och män tydlig; 

 

Tabell 5. Antal yrkesutövare och yrken kopplat till kön, samtliga läroböcker tillsammans.  

 Antal yrkesutövande personer Antal olika yrken  

Totalt ♀ ♂ Totalt ♀ ♂ 
 
Samtliga läroböcker  
 

101 29 72 39 19 28 
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Utifrån den genusteori förespråkad bl.a. av Hirdman (2001) kan resultatet tolkas representera 

vår kulturs genussystem där mannen står som norm och högst upp i könshierarkin. När yrken 

presenteras i läroboken är mannen den som i första hand får företräda dessa och ses därmed i 

aktiva, synliga roller och med fler möjligheter att inneha olika yrken. Likt tidigare forskning är 

det således mannen som dominerar innehållet och har en bredare representation i sysselsätt-

ningar (bl.a. Berge & Widding, 2006; Berge, 2011; Ohlander, 2010b). Internationella forsk-

ningsresultat visar att den aktivitet som sammanförs med män i läroböckers text och bild oft-

ast innefattar ett yrke, en profession, medan aktiviteter utförda av kvinnor ofta är kopplat till 

hem och hushåll (Brugeilles & Cromer, 2008). Utan att alls kunna dra någon slutsats om vilka 

aktiviteter kvinnor dominerar i, stödjer alltså föreliggande uppsats resultat denna tidigare 

forskning i det att män dominerar bland de yrkesaktiva på bilderna.  

Nästa steg i analysen har varit att titta djupare på vilka specifika yrken som förekommer på 

bilderna och vilka som representeras av män respektive kvinnor (se Tabell 6, nästa sida). Föru-

tom den redan nämnda kvantitativa skillnaden mellan yrkesaktiva kvinnor och män kan en 

diskrepans ses gällande vilka yrken som kopplas ihop med de två könen. Bland de yrken som 

endast representeras av män ses yrkena idrottare, kock, chaufför, boxare, detektiv, läkare, di-

rektör, polis, sotare, tjurfäktare, ambulansförare, bagare, dansare, ryttare och borgmästare. 

Bland de yrken som endast representeras av kvinnor ses gyminstruktör, matematiker, modell, 

pilot, tandläkare, veterinär, spådam och flygvärdinna. Av denna kategorisering står det klart att 

det förekommer ett flertal tydliga stereotyper gällande de yrken som förknippas med kvinnor 

och män. Till dessa kan bl.a. idrottare, direktör, polis och sotare för det manliga könet och 

modell, flygvärdinna och spådam för det kvinnliga könet nämnas. Detta resultat kan ställas i 

förhållande till genusteorin och synen på vår kulturs genussystem där kvinnor och män hålls 

isär och där normer existerar för vilka aktiviteter som hör samman med vilket kön (Thurén, 

2003; Berg, 2006).  

Både bland de yrken som förs samman med män och de som kopplas ihop med kvinnor 

förekommer yrken som kan tolkas som ”gränsöverskridande” när det kommer till normer för 

vilka yrken som associeras med vilket kön. Till dessa hör enligt min tolkning och min kultu-

rella uppfattning dansare och ryttare som förekommer i Arc-en-ciel 1 på bilder av män, samt 

gyminstruktör i Allez hop! 1 och pilot i Français formidable 1 som kopplas ihop med kvinnor. 

Anmärkningsvärt är att bland de yrken som representeras av män kan majoriteten ses som 

tydliga stereotyper av manliga yrken. Bland de yrken som förekommer på bilder av kvinnor 

kan istället fler yrken ses som inte har samma traditionella bindning till vad som är kvinnligt 

utan snarare förefaller mer neutrala eller ”gränsöverskridande”. Det figurerar alltså fler tydliga 

stereotyper i mäns yrken än i kvinnors på bilderna i läroböckerna. Detta resultat stämmer väl 

överens med tidigare forskning som visat att kvinnor kan representera yrken som tillhör stere-

otypen för manligt, men att män väldigt sällan kan gå över dessa könsgränser (bl.a. Ohlander, 
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2010b). Kopplat till genusteorin visar detta ytterligare på att mannen är norm och står högst 

upp i hierarkin med högst status. När det gäller att jämna ut skillnader och gå över gränser för 

vad som är manligt och kvinnligt är det därför kvinnorna som i första hand anpassas till den 

manliga normen och inte vice versa. Ett gränsöverskridande åt andra hållet, att gå från det 

traditionellt manliga med hög status till det traditionellt kvinnliga med lägre status, blir ett be-

tydligt större steg (bl.a. Hirdman, 2001; Thurén, 2003; Ambjörnsson, 2011).  

Tabell 6. Representation av yrken kopplat till kön. 

Yrken 

Lärobok ♀ ♂ 
 
Allez hop! 1 

Gyminstruktör Fotograf 
Försäljare  
Idrottare (11) 
Läkare (2) 
Kock 
Musiker 

 
Français formidable 1 

Fotograf 
Försäljare (3) 
Lärare (5) 
Matematiker 
Modell 
Musiker 
Pilot 
Programmerare 
Reporter 
Spådam 
Tandläkare 
Veterinär 
 

Boxare 
Chaufför 
Detektiv 
Direktör 
Fotograf (2) 
Idrottare  
Kypare (3) 
Lärare (3) 
Mimare 
Munk 
Polis (3) 
Programmerare 
Reporter (2) 
Sotare 
Tjurfäktare 

 
Bon voyage 1 

Cirkusartist (2) 
Försäljare 
Lärare 
Skådespelare 

Borgmästare  
Cirkusdirektör  
Cirkusartist (3) 
Försäljare (2) 
Kypare 
Läkare 
Lärare (3) 
Receptionist 
Skådespelare 

 
Chez nous 1 

Sångerska 
Servitris 

Ambulansförare  
Bagare (2)  
Fotograf (2) 
Munk 
Polis (4) 

 
Arc-en-ciel 1  

Flygvärdinna 
Försäljare 
Modell  

Dansare 
Idrottare (2) 
Kock (2) 
Läkare 
Lärare 
Ryttare 
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6.3 Färger 

Tabell 7. Antal kvinnor och män som syns på bilderna med respektive färg på kläderna.  

Färg 

Allez hop! 1 Français 

formidable 1 

Bon voyage 1 Chez nous! 1 Arc-en-ciel 1 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Beige 1 0 5 6 2 2 0 1 4 3 

Blå 8 18 31 47 39 21 20 19 9 18 

Brun 1 6 4 10 3 16 0 4 0 4 

Grå 1 9 19 23 2 2 2 2 8 5 

Grön 11 5 11 17 21 35 3 9 5 10 

Gul 13 8 11 11 12 27 5 14 2 1 

Lila 5 2 9 3 19 3 9 7 6 5 

Orange 0 0 1 1 17 36 2 3 8 0 

Rosa 1 0 27 4 17 0 8 1 5 2 

Röd 12 13 22 20 3 4 7 14 2 5 

Svart 9 13 32 41 3 6 13 8 9 6 

Vit 11 21 36 42 3 9 7 6 11 11 

 

Resultatet av denna sista studie som fokuserat på personernas färg på kläderna visar liksom 

föregående analys en uppdelning i vilka färger som kopplas ihop med vilket kön. I samtliga 

läroböcker utom i Arc-en-ciel 1 dominerar män de flesta färger. I den sistnämnda läroboken 

dominerar istället kvinnor de flesta färgerna. Män uppträder oftare i färgerna blå, brun och 

grön, medan när kvinnor dominerar en färgkategori är det främst i färgerna rosa och lila20. 

Röd däremot kan ses ha en mer jämn representation och domineras oftare av män än av kvin-

nor. När det kommer till färger som enligt mig traditionellt sett inte har samma tydliga köns-

uppdelning i vår kultur, som färgerna gul, orange och svart, ser resultatet mer varierande ut 

även om samtliga färger generellt sett syns på fler män än kvinnor.   

Detta resultat påvisar förekomsten av stereotyper och en dikotomi gällande mäns och 

kvinnors färgmöjligheter på kläder på bilderna i läroböckerna. Ur ett genusperspektiv repre-

senterar denna uppdelning en del av vår kulturs genussystem där kvinnligt och manligt hålls 

isär och där normer och föreställningar om kön säger oss hur vi förväntas se ut beroende på 

om vi är kvinnor eller män (Thurén, 2003; Berg, 2006; Hirdman, 2001).  

En av de tydligaste skillnaderna mellan färg och kön gällande färgerna lila och rosa bör här 

lyftas fram ytterligare i synnerhet med tanke på den sistnämndas kulturella laddning och när-

varo i samhällsdebatt de senaste åren. I Ambjörnssons studie (2011) om färgen rosa fram-

                                                 
20 I en av läroböckerna, Bon voyage 1, dominerar kvinnor färgen blå. Detta kan helt eller i alla fall delvis 

förklaras av att läsaren guidas genom hela boken av en flicka med blå kläder. 
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kommer ett dominerande förhållningssätt till denna färg som ett sätt att sortera genus och 

relationer där rosa associeras med det kvinnliga, en lägre status och som något som i många 

sammanhang bör undvikas även som kvinna för att bli tagen på allvar (Ambjörnsson, 

2011:35). Även i föreliggande studie visar det sig att i alla läroböcker förekommer färgen rosa 

nästan uteslutande enbart på kvinnors kläder vilket stödjer de kulturella föreställningar om 

manligt och kvinnligt som kommer fram i Ambjörnssons studie, en isärhållning av könen som 

enligt författaren kan vara problematiskt och begränsande både för flickor och för pojkar 

(Ambjörnsson, 2011:123). I Allez hop! 1 syns däremot en annan tendens. Här har färgen rosa 

undvikits helt vilket kan tolkas som enbart ett estetiskt val eller, kopplat till ovan resonemang 

om färg och genus, som ett sätt att undvika polemiken med färgen rosa. 

Precis som i resonemanget gällande yrken och mäns och kvinnors ”gränsöverskridande” till 

de gällande stereotyperna för det andra könets yrken är det även här intressant att lyfta fram 

skillnader mellan de två könen. I ett resonemang gällande möjligheter kan här männen på bil-

derna å ena sidan ses dominera. När resultaten från samtliga läroböcker slås ihop har männen 

högst representation i de flesta färger medan kvinnorna dominerar främst de färger som tradit-

ionellt och kulturellt sett ofta ses som just ”kvinnliga” färger. Å andra sidan illustreras kvinnor 

med färger på kläderna som tillhör de färger som i vår kultur ofta sammanförs med det man-

liga utseendet medan män inte alls syns i färger som vanligtvis förknippas med det kvinnliga 

utseendet. Ambjörnsson (2011) benämner rosa ”den farliga färgen”, något som enligt detta 

resonemang får belägg även i denna studie. I likhet med det avstånd föräldrar och barn i Am-

björnssons studie visade gentemot kopplingen pojke och färgen rosa tydliggörs även här ett 

omöjligt gränsöverskridande där mannen, högst upp i könshierarkin och med hög status, inte 

kan ses i en färg som så starkt kopplas ihop med det kvinnliga könet och dess lägre status.  

Sammanfattningsvis kan resultatet gällande färger på kvinnors och mäns kläder på bilderna 

i de analyserade läroböckerna ses stödja tidigare forskning som visat att läromedel presenterar 

en åtskillnad beträffande den plats och det utrymme som ges åt män och kvinnor och hur de 

gestaltas (Berge, 2011; Hjortsberg, 2012; Wright, 1999 m.fl.). Det kan likaså kopplas till genus-

teorins betoning av de stereotyper vi producerar och reproducerar i samhället, i detta fall där vi 

redan i årskurs 6 och 7, genom att läsa franska läroböcker, ser att vissa färger tillhör män och 

vissa färger tillhör kvinnor.  
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7. Diskussion 

Med utgångspunkt i en produktinriktad forskningsstudie där fokus legat på att synliggöra 

kvinnors och mäns representation på bilder i fem läroböcker kan ett resultat utrönas som både 

går emot och stödjer tidigare forskning i området. Synen på läroboken som normskapande, det 

genusteoretiska perspektivet samt tidigare forskning i förhållande till föreliggande studies frå-

geställningar och resultat ger möjlighet till diskussion gällande kvinnors respektive mäns förut-

sättningar och positioneringar, och hur skolan kan ta sig an ett jämställdhetsuppdrag.      

7.1 Att tolka en bild  

Metoden i studien har utgått från synen på både lärobok och bild som konstruerande och re-

konstruerande artefakter av normer och värderingar, och som viktiga pedagogiska och poli-

tiska verktyg för att påverka samhället (Eilard, 2008:22). Genom en innehållsanalys med hu-

vudsaklig kvantitativ ingång har bilden, enligt Hirdman (2002:41) benämnd den sociala real-

ismens ideologi med förmågan att betraktas som den rätta avspeglingen av världen, stått i fo-

kus för en analys med syftet att undersöka representation av kvinnor och män.  

Liksom Borgersen & Ellingsen (1994) betonar handlar en bildanalys om att tolka och bör 

ses som en subjektiv handling. Under studiens och analysens genomförande har olika metodo-

logiska och teoretiska svårigheter påverkat arbetet. Till dessa kan först och främst nämnas den 

kategorisering av kön och den paradox det innebar att utgå från vår kulturs stereotyper av 

manligt och kvinnligt för att belysa olikheter mellan könen. I arbetet med att räkna könen på 

bilderna har utgångspunkten varit att det som på en bild utifrån mina egna kulturella föreställ-

ningar ser ut som en flicka eller en pojke också är det utan att veta illustratörens eller förlagets 

intentioner. Ett sätt att komma undan felkategoriseringar har varit att använda mig av katego-

rin ”obestämd” när det inte varit möjligt eller för osäkert att utifrån kulturella stereotyper be-

stämma personen på bildens kön. Även här kan givetvis en felmarginal vara möjlig i förhål-

lande till hur en annan person skulle tolka bilderna. En möjlighet är t.ex. att de personer som 

kategoriserats som ”obestämda” enligt illustratör och bildredaktör är tänkta att representera 

det kvinnliga könet. På så sätt skulle den marginellt kvantitativa manliga dominansen kanske 

minska eller i omvänt fall vara större.  

Andra svårigheter som uppkommit under studien berör kategoriseringen av yrken, i syn-

nerhet i tolkningen av huruvida en person på en bild representerar en yrkeskategori eller en-
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bart en aktivitet21. Enligt Selanders (2003:191) syn på bilder som multimodala artefakter där bild 

och text samspelar för att ge ett budskap, och med stöd i läromedelsforskaren Eilards 

(2008:58) resonemang om att läsaren påverkas av bild och text samtidigt, har kontexten som 

bilden funnits i, d.v.s. text och språkligt område som berörs i sammanhanget, tagits i beaktning 

och varit behjälplig i analysen, något som ger stöd åt denna del av studiens genomförande men 

givetvis inte garanterar en frånvaro av felkategoriseringar.  

Slutligen bör även arbetet med att kategorisera färger på kvinnors och mäns kläder kort be-

lysas. I detta fall kan eventuella felkategoriseringar sannolikt kopplas till den svårighet som 

ibland uppstått i bedömningen av vilken färg som syns på ett visst klädesplagg. Kategorise-

ringen av färger som enligt min uppfattning av färg liknar varandra, såsom rosa och lila eller 

brun och beige, kan därför ha genererat andra resultat än vad en annan utförare av studien 

skulle komma fram till. Min uppfattning är dock att de tydligaste resultaten gällande t.ex. kvin-

nors dominans och mäns frånvaro i färgen rosa eller mäns dominans i de flesta andra färger 

skulle framträtt oavsett denna eventuella felkategorisering.  

Med utgångspunkt i min egen kulturella förståelse och med min egen bakgrund, förförstå-

else och kunskap i ämnet finns en betydande möjlighet att resultatet skulle kunna se an-

norlunda ut med annan utförare av studien. Precis som vi i vardagen uppfattar olika signaler 

och hör olika budskap trots att vi lyssnar till samma människa och samma språk, kan bilden 

betraktad som ett kommunikationsmedium och ett eget språk tolkas på olika sätt beroende på 

vem som betraktar den (Eriksson & Göthlund, 2004). Resultatet kan i bakgrund av detta inte 

direkt appliceras på läroböcker rent generellt eller säga något om hur läroböcker idag framstäl-

ler män och kvinnor. Intentionen med att vara så tydlig och noggrann som möjligt i studiens 

utförande i kombination med att studiens resultat till stor del stödjer tidigare forskningsresultat 

visar dock att studien kan ge en bild av hur läroböcker i franska framställer kvinnor och män.  

7.2 Den begränsande läroboken 

Resultatet av studien visar två aspekter av hur läroböckerna presenterar män och kvinnor. Å 

enda sidan framkommer en kvantitativ jämställdhet där antalet män och kvinnor endast skiljs 

åt av en marginell manlig dominans. Som tidigare nämnts skiljer sig detta resultat något från 

tidigare resultat av läromedelsforskning som uppvisat en tydlig manlig överrepresentation gäl-

lande både utrymme och perspektiv till förmån för mannen (Ohlander, 2010a; Ohlander, 

2010b, Wright, 1999; Berge, 2011 m.fl.). Resultatet i föreliggande studie kan vara ett tecken på 

en medvetenhet hos förlagen och de som arbetar med att framställa en lärobok när det kom-

mer till att respektera styrmedel och begreppet jämställdhet och att utvecklingen kanske gått 

                                                 
21 Såsom när det kommer till att spela ett instrument eller att arbeta som musiker, att spela fotboll eller att 

vara professionell idrottare, att praktisera en religion eller att t.ex. som präst inneha en yrkeskategori kopp-

lad till en religion.  



   

  

 

34 
 

 

framåt då de läroböcker som tidigare studerats haft äldre utgivningsår än de som analyserats i 

denna studie.  

Å andra sidan framträder ett resultat i förhållande till yrken och färger som kopplat till ge-

nusteorier, föreliggande studies teoretiska utgångspunkt, visar på ett innehåll där mannen tar 

mer plats, gestaltas med fler möjligheter gällande aktiviteter och utseende och där stereotyper 

av manligt och kvinnligt förekommer. De två könen skiljs på så vis åt enligt den dikotomi på-

visad av flertalet genusforskare, och detta i ett genussystem som i vår kultur inneburit och 

enligt detta resultat fortfarande innebär att mannen står som norm högst upp i en könshierarki 

(Hirdman, 2001; Lykke, 2009; Thurén, 2003; Berg, 2006). Med synen på läroboken som en 

artefakt med makt som kan påverka hur barn och ungdomar ser på sin omvärld och med stöd 

i tidigare forskning som understryker läromedlets fortsatt framträdande roll i undervisning 

(Ammert, 2011; Skolverket 2006a), kan dessa resultat få konsekvenser som att elever lär sig att 

det existerar en skillnad mellan hur mycket plats män och kvinnor får och bör ta, att det man-

liga könet är mer synligt och aktivt samt att det finns stereotyper och normer att följa för vad 

som är manligt respektive kvinnligt. Kopplat till begreppet jämställdhet kan resultatet relateras 

till att uppfylla en kvantitativ jämställdhet, baserat på en första analys som visar att ungefär lika 

många kvinnor som män förekommer på bilderna i läroböckerna, men ses ha brister i uppfyl-

landet av en kvalitativ jämställdhet då könsstereotyper bestämmer männens och kvinnors akti-

viteter och utseenden (Sundgren Grinups & Forsberg, 2012).  

Då föreliggande uppsats setts som en naturlig fortsättning och fördjupning av min tidigare 

C-uppsats (Persson, 2012), förtjänar några likheter och skillnader mellan de två uppsatserna att 

belysas övergripande. Resultaten i de två studierna överensstämmer i stort och visar båda på 

en manlig dominans och en isärhållning av könen i bild och text. Ett resultat som skiljer sig 

något åt är den kvantitativa dominans som framträder på bilder i min tidigare uppsats jämfört 

med föreliggande resultat som pekar på en kvantitativ jämställdhet mellan män och kvinnor på 

bilderna. Då läroböcker för äldre åldrar stod i fokus för den tidigare uppsatsen och betoning i 

denna studie legat på läroböcker för de första årens franskstudier kan skillnaden relateras till 

läromedelsgranskaren Ohlanders (2010b) resonemang gällande en eventuell förekomst av en 

svikande ”jämställdhetstrend”, där läroböcker riktade mot äldre åldrar förefaller mindre jäm-

ställda än böcker konstruerade med yngre åldrar som målgrupp. Med ett inte allt för stort ana-

lyserat material bör dock detta ses, precis som Ohlander (2012:77) understryker, som ett anta-

gande utan möjlighet till slutsats, men som ett resonemang som ändå kan bidra med ett intres-

sant perspektiv på läroböckers genusframställning beroende på målgrupp. 

Genusdebatter fokuserar ofta på kvinnans rättigheter och möjligheter gentemot mannen. I 

bakgrund av detta finns en poäng i att belysa att vårt kulturella och sociala skapande av köns-

skillnader får konsekvenser inte bara för kvinnor utan i hög grad även för män. I de analyse-

rade läroböckerna förekommer stereotyper associerade till både kvinnor och män och ett re-
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sultat som betonat en hög frekvens av manliga stereotyper och få ”gränsöverskridande” ex-

empel. Precis som andra normer och förväntningar som existerar i samhället för vad en man 

och en kvinna bör vara och hur de respektive könen bör se ut, kan faktumet att inskränka 

människors val av yrke och färger på kläder, enligt den genusteori som denna studie grundar 

sig på, leda till begränsningar av både kvinnors och mäns fria val (Berg, 2006; Thurén, 2003).  

7.3 Att ändra kvinnan 

Trots att det, enligt ovan resonemang, är högst väsentligt att poängtera att vår kulturs genussy-

stem och ett ishärhållande av män och kvinnor påverkar och kan begränsa båda könens frihet 

och möjligheter talar mycket av resultatet i föreliggande studie för att det kvinnliga könet i 

första hand berörs av denna begränsning genom att innefattas av en lägre status.  

I resultatet framkommer inte bara att kvinnor presenteras med färre möjligheter och 

mindre synlighet gällande färger och yrken utan också att män på bilder sällan representeras i 

färger som traditionellt sett i vår kultur associeras med ”det kvinnliga”. Även faktumet att i en 

av läroböckerna inte använda sig av färgen rosa kan tolkas som ett sätt att anpassa innehållet, i 

detta fall valet av färger, till den manliga normen och till de färger som har högre status eller 

som ett sätt att undvika den polemik och debatt som färgen rosa idag ofta förknippas med 

(Ambjörnsson, 2011).  

Dessa resultat ger en upplysning om den maktaspekt som innefattas av genusteorin där 

mannen ses som norm med högre status. Det är även, som tidigare diskuterats i uppsatsens 

teoridel, denna maktaspekt och det faktum att kvinnan ska ta del i mannens värld och inte 

tvärtom som enligt genusforskares kritik ofta glöms bort i samhällsdebatt och i politiska stånd-

staganden kopplat till jämställdhet (Ambjörnsson, 2011). Precis som största delen av förelig-

gande uppsats resultat visar är det kvinnan som kan anpassas till mannen, i detta fall genom att 

kvinnor syns inte bara i stereotypa färger och yrkeskategorier traditionellt sätt kopplat till 

kvinnor utan förekommer även med färger och i yrken som i vår kultur ofta ses som ”man-

liga”. Ett överskridande från andra hållet däremot, där män ses i ”kvinnliga” yrken och färger 

verkar vara ett betydligt större steg som enligt resultatet inte förekommer lika ofta. Detta fe-

nomen kan ur ett genusteoretiskt perspektiv tolkas som ett tecken på det manliga könets makt 

och som ett sätt att undvika att gå från den höga status det ”manliga” innehar till det ”kvinnli-

gas” lägre status, något som också styrks av tidigare forskning (Ambjörnsson, 2011; Ohlander, 

2010b).  

7.4 Jämställdhet - vems ansvar?  

Thurén (2003:4, 5) betonar att trots att skolan ofta ses som könsneutral och jämställd är den 

liksom andra samhälleliga institutioner påverkade av genus som kommer till uttryck i organi-
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sation, innehåll, värderingar, arbetsformer och i sociala praktiker och relationer. Svensk skollag 

liksom gällande läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, under-

stryker med tydlighet att all utbildning och undervisning ska genomsyras av jämställdhet (Ut-

bildningsdepartementet, 2010; Skolverket, 2011). Trots detta visar tidigare forskning liksom 

denna studie att jämställdheten i det innehåll eleverna får ta del av i undervisningen kan ifråga-

sättas, något som kan tyda på att skolan innefattas av en formell jämställdhet men inte lever upp 

till en reell jämställdhet (Sundgren Grinups & Forberg, 2012).  

Intressant i sammanhanget är att lyfta fram ansvaret för läroböckers innehåll till diskussion. 

I Skolverkets studie av läromedlens roll och framställning (Skolverket, 2006a; Sutorius, 2006) 

betonar intervjuade förlagsrepresentanter att en stor del av arbetet med att ge ut ett läromedel 

består i att ta reda på vad lärarna vill ha, då det är lärarna som styr inköpen av nya läromedel. 

Det framgår vidare att de flesta förlag upplever skolans styrmedel som ”fria” och ”luddiga”, 

att de även om de följer med i pedagogisk forskning och dess utveckling inte ligger ”i fram-

kant” av någon pedagogik och att fokus i framställningen av ett nytt läromedel ligger på mark-

nadsattraktivitet och lärarnas behov och önskemål av ett läromedel (Sutorius, 2006:143, 159).  

I frånvaron av en statlig läromedelsgranskning och i närvaron av en konkurrenskraftig 

marknad där även gratis läromedel figurerar (Carlson & Brömssen, 2011:18), bör det stora 

ansvar som vilar på lärarna i valet av läromedel belysas. Om lärare indirekt styr innehållet i en 

lärobok krävs det kunskap hos lärarna i att kunna synliggöra dolda värderingar och normer i 

texternas och bildernas innehåll. Med tanke på att läromedelsförfattare också ofta har en bak-

grund i läraryrket blir det även viktigt för dessa vilka förkunskaper gällande läromedelsgransk-

ning ur ett genusperspektiv de har med sig. I bakgrund av detta resonemang kan det ses som 

bifogat att skriva under på Selanders (2003:21) kritik mot frånvaron av läromedelskunskap och 

läromedelsgranskning som innehåll i lärarutbildningen. Föreliggande studies resultat visar dess-

sutom att det krävs att läromedel studeras och analyseras grundligt och med ett visst djup då 

enbart en kvantitativ mer ytlig analys kan visa på läroböckers innehåll som jämställt men att 

mer djupgående analyser har möjlighet att synliggöra ett genussystem med närvaro av hierarki, 

dikotomi och könsstereotyper.  
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8. Konklusion  

Med syftet att undersöka mäns och kvinnors representationer på bilder i fem läroböcker i 

franska för högstadiet har föreliggande studie utgått från en i huvudsak kvantitativ innehållsa-

nalys med en syn på läroboken som normskapande samt med en konstruktionistisk genusteo-

retisk utgångspunkt där samhället kulturellt och socialt ses skapa skillnader mellan män och 

kvinnor.  

Resultaten både går emot och stödjer tidigare forskning och genusteoretiska förklaringar till 

olikheter mellan kvinnor och män. Analysen visar på en kvantitativ jämställdhet, om än med 

en marginell dominans av män, gällande kvinnors och mäns synlighet på bilderna, ett resultat 

som går emot tidigare forskning och kan tolkas som en medvetenhet i framställandet av läro-

böckerna gällande jämställdhet. När det kommer till en djupare analys av de yrken och färger 

som förknippas med könen framträder en manlig dominans och resultatet stödjer huvudsakli-

gen befintlig genusforskning som understryker vår kulturs genussystem och dess närvaro av 

normer, värderingar och stereotyper av hur kvinnor och män förväntas vara och vad som ses 

som manligt och kvinnligt (Berg, 2006; Hirdman, 2001; Thurén, 2003).  

I bakgrund av detta finns anledning att kritisera läroböckerna och dess utgivare angående 

respekterandet av styrmedel och deras betoning av jämställdhet. Skolan, enligt Gannerud 

(2003:5) ofta sedd som könsneutral, kan genom att använda sig av dessa läroböcker ge elever-

na en bild av ett samhälle där könen hålls isär och där normer visar hur män och kvinnor ska 

vara och se ut, trots styrmedlens betoning av begreppet jämställdhet. Det är även rimligt att 

ifrågasätta vilken kunskap svensk lärarutbildning ger i läromedelskunskap och läromedels-

granskning, i synnerhet då forskning visar att lärare har en betydande roll gällande val av läro-

medel och då förlagens främsta inriktning i arbetet uttrycks vara en marknadsaspekt med be-

toning på att anpassa sig till vad lärarna efterfrågar (Sutorius, 2006). Vilken kunskap och vilka 

förhållningssätt gällande kvinnors och mäns förutsättningar i samhället kommer nyutexamine-

rade lärare ut i arbetslivet med? Hur har utbildningen gett lärare förutsättningar för att kunna 

välja läromedel bland det utbud som finns på marknaden? Och hur ser kunskapen ut gällande 

granskning av läromedel ur ett genusperspektiv?  

En intressant fortsättning på studien skulle kunna vara att fortsätta med en djupare bildana-

lys med utgångspunkt i genus- eller feministisk teori, förslagsvis inriktad på vilka positioner, 

ansiktsuttryck och roller kvinnor respektive män har på bilder i läromedel. En annan givande 

vinkling kunde vara att analysera om och i så fall hur läroböckerna använder sig av könsneut-

ralitet i bild och text, en ingång som kan kopplas till de senaste årens ”hendebatt” i Sverige. 

Med tanke på det som ovan diskuterats gällande förlagens framställning av läroböcker, lärarnas 

stora påverkan på val av läromedel samt uppfattningen om lärarutbildningens brist på kurser i 
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läromedelskunskap, kunde slutligen ett arbete med fokus på förlagens och läromedelsförfatta-

res arbete med, och uppfattning om, genusperspektiv i läromedel alternativt en studie med 

fokus på utifrån vilka kriterier lärare väljer läromedel i språk ge kunskap och intressanta infall-

svinklar gällande arbetet med jämställdhet i svensk utbildning.  
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