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Sammanfattning 

Med bakgrund i att många lärare använder läroböcker i sin undervisning och att skolan ska låta 

värdegrunden gensomsyra undervisningen så undersökte vi hur kön, genus och etnicitet fördelas 

respektive uttrycks i böckerna i de två världsspråken engelska och spanska. Vi valde att undersöka 

genus och etnicitet ur ett intersektionellt perspektiv då vi ser deras växelverkan i 

identitetsprocessen som sedan påverkar maktstrukturer i samhället. Syftet med detta 

examensarbete var att i spanska och engelska läroböcker undersöka hur fördelningen i texterna är 

mellan män och kvinnor, mellan olika länder, hur människor framställs utifrån genus och 

etnicitet, samt likheterna och skillnaderna mellan de engelska och de spanska läroböckerna. 

Metoderna för att uppnå detta syfte bestod av en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

kritisk diskursanalys med kompletterande bildanalys. Innehållsanalysen visade att fler män var 

representerade i båda ämnen och gällande länder var europeiska länder och USA i fokus. Den 

kritiska diskursanalysen visade att en differentiering gjordes mellan beskrivningen av män och 

kvinnor där de tillskrevs olika egenskaper. Diskursanalysen visade också att vissa egenskaper 

tillskrevs människor av olika etniskt ursprung och att de fick olika mycket utrymme. När genus 

sammankopplades med etnicitet i den kritiska diskursanalysen påvisades att böckerna 

reproducerar en bild där män och kvinnor från olika etniska ursprung har olika förutsättningar i 

världen. I båda ämnena tillskrevs den västerländska mannen högre status än de andra grupperna. 

 
 
Nyckelord: lärobok, engelska, spanska, textanalys, intersektionalitet. 
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Inledning 

Som blivande språklärare har vi ett intresse för språk och kultur i de ämnen vi ska undervisa, i 

vårt fall engelska och spanska. Vi har märkt att läroböcker används i stor utsträckning i de här 

ämnena på de skolor där vi har haft verksamhetsförlagda utbildning. Eftersom vi snart är 

yrkesverksamma lärare där vi förväntas välja och granska läromedel anser vi att det vore 

intressant att se vilka kulturer och människor som representeras och hur de framställs i böckerna. 

Den aktuella jämställdhetsfrågan och det faktum att vi lever i ett mångkulturellt samhälle gör att 

vi finner det intressant att se hur just genus och etnicitet framställs i läroböckerna. Eftersom 

Petra är blivande lärare i engelska och historia och Elisabet i engelska och spanska föll det sig 

naturligt att Petra analyserar läroböcker i engelska och Elisabet läroböcker i spanska. Denna 

uppsats är då följaktligen skriven av både Petra och Elisabet men analyserna är uppdelade efter 

ämnen. Följande uppsats kommer handla om hur läroböcker hanterar ämnen som 

mångkulturalism och jämställdhet och vi kommer att studera vilka som blir representerade i 

läroböckerna och hur, alltså ”who son represented y cómo” (vilka är representerade och hur). Vi 

vill tacka vår handledare och andra inblandade i arbetet med denna uppsats. 
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1 Bakgrund 

I dagens globaliserade samhälle där många människor söker sig över landsgränser är 

mångkulturalism ett ständigt återkommande inslag i den allmänna svenska debatten liksom 

jämställdhet som sedan länge har varit en aktuell fråga. Den svenska skolan har som värdegrund 

att man ska förankra en respekt för de mänskliga rättigheterna och förvalta människors 

okränkbarhet och lika värde. Skolan ska också värna om mångfalden och bidra med förståelse för 

andra människor och förhindra diskriminering på grund av kön, etnicitet, religionsuppfattning, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionshinder eller ålder (Skolverket, 2011b:5). 

Därmed ska skolan behandla ämnen som mångkulturalism och jämställdhet i undervisningen. 

Engelska och spanska är världsspråk som undervisas i stor utsträckning i den svenska skolan. 

De används som kontaktspråk i den globaliserade värld vi lever i och spreds främst under 

kolonialiseringen av olika världsdelar. Engelska är sedan länge det största världsspråket dock har 

det spekulerats om spanskan kommer ta över engelskan i detta avseende (UR, 2014). Cirka 326 

miljoner människor har engelska som modersmål och cirka 386 miljoner har spanska som 

modersmål, men engelska talas av cirka en miljard människor på grund av sin ställning som lingua 

franca (Nationalencyklopedin a,b, 2014). Sedan 1994 har spanska varit ett officiellt skolämne och 

det har blivit det mest populära språket att välja som modernt språk (Francia & Riis, 2013:9). 

Engelska är sedan länge ett kärnämne vilket innebär att alla elever i den svenska skolan studerar 

engelska under sin studietid. På grund av sin status som världsspråk har båda språken och 

därmed deras ämnen en stor mångfald som skolan ska representera. 

Kursplanerna inom engelska och spanska uttrycker vikten av att undervisa om denna 

mångkulturalism och jämställdhet. Inom ämnet moderna språk, och därmed ämnet spanska 

förväntas eleven utveckla en ”förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor 

och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används” (Skolverket, 

2011c). I engelska är situationen liknande då undervisningen ska, enligt kursplanen, beröra 

”levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella 

förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets 

utbredning och ställning i världen.” (Skolverket, 2011d). Läraren ska förmedla kunskap gällande 

sociala och kulturella förhållanden där språken talas, och därmed inkluderas jämställdhetsfrågor 

och mångkultur. 

Vilket slags material språklärare använder sig av i undervisningen har visat sig vara relevant att 

studera och undersökningar har gjorts om lärares användning av läroboken. I dessa 

undersökningar fann man att lärare använder läroboken i hög grad och att många lärare förlitar 

sig på att läroboken de använder tar upp innehållet i kursen (Skolverket, 2006a:10,11, Korsell, 

2007:27). I Sverige har läromedelsituationen varit oförändrad sedan början på 1990-talet då den 

statliga läromedelsgranskningen upphörde och sedan dess har marknaden för läromedlen varit 
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avreglerad (Lindskog, 1991:3). Denna förändring innebar att det är lärarna själva som ska granska 

läroböckerna. En undersökning av Lärarnas Riksförbund har visat att sju av tio lärare anser att 

valet av läromedel är helt upp till dem själva. Detta visar sig vara problematiskt då samma 

undersökning visar att åtta av tio lärare inte upplever att de hinner kvalitetsgranska, och välja sina 

läroböcker (Lärarnas Riksförbund, 2014). 

Det krävs av läraren att denne ska låta värdegrunden genomsyra undervisningen och förhindra 

diskriminering på grund av till exempel kön och etnicitet (Skolverket, 2011b:5). Kursplanerna i 

både spanska och engelska uttrycker att eleven ska ha kunskap om sociala och kulturella 

företeelser och livsvillkor i områden där språken talas. Detta innebär att undervisningen ska 

behandla andra länder där de sociala villkoren kan se annorlunda ut än i Sverige. Med bakgrund i 

detta är det relevant att undersöka hur läroböcker i respektive ämne behandlar faktorerna genus 

och etnicitet. Vi kommer i denna studie undersöka hur böckerna behandlar dessa teman samt se 

hur böckerna fördelar fokus på de olika könen och olika länder som de ska representera. 
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2 Litteraturöversikt 

Nedan följer en litteraturöversikt som består av delkapitlen Tidigare forskning och Teoretiska 

perspektiv. Litteraturöversikten i delkapitel 1 introducerar tidigare forskning som är relevant för 

studien och i delkapitel 2 presenteras de teoretiska utgångspunkterna för analysen. 

2.1 Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av tidigare forskning som är tematiskt uppdelad efter forskning om 

läroboksanvändning, studier om genus och etnicitet i svensk respektive internationell forskning 

och mer specifik forskning om dessa teman i läroböcker i engelska och spanska. 

2.1.1 Läromedel i skolan 

Läromedel är ett brett begrepp som innefattar alla de medel som kan användas i en 

undervisningssituation för att underlätta lärande, såsom läroböcker, filmer, skönlitteratur, foton 

och internet. Här gäller det att skilja på primära och sekundära läromedel, där de primära står för 

läroböcker, filmer framtagna i pedagogiskt syfte och pedagogiska dataprogram och de sekundära 

består av annat material som inte är framställt för att användas i undervisning, till exempel 

skönlitteratur och foton (Korsell, 2007, s. 26). I denna studie kommer just det primära läromedlet 

läroboken analyseras. 

Läroböcker är ett dominerande läromedel i skolan och få lärare väljer att arbeta helt utan en 

lärobok. I en enkätundersökning som föreningen Svenska Läromedel genomförde 2003 anger 

färre än 2 procent av de deltagande lärarna att de aldrig använder en lärobok i undervisningen 

och 16 % att de sällan använder läroböcker. Drygt 60 % använder läroböcker regelbundet och 20 

% i princip varje lektion. Detta gäller såväl lägre som högre stadier, där undersökningen visade 

liten skillnad. Många lärare använder läroboken som stöd i planeringsarbetet inför en kurs då 

läraren ska välja vilka teman som ska behandlas (Skolverket, 2006a:20). Dessutom används 

läroboken som en innehållsbas under lektionspassen. Enligt Boel Englund finns det flera olika 

anledningar till att lärare använder läroböcker i en så pass stor utsträckning. En anledning är att 

lärare ser läroboken som ett medel att använda för att garantera att kursplanens mål uppfylls 

(Englund, 1999, s. 339). 

2.1.2 Svensk forskning om läromedel 

Skolverket utförde 2006 en granskning som behandlar mångfald i läroböcker i ämnena historia, 

religion och samhällskunskap som utfördes av forskare från olika svenska universitet (Skolverket, 

2006b:15). De ämnen som studerades var etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, 

religion/trosuppfattning och sexuell läggning, med bakgrund i skolans värdegrund. Granskningen 
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resulterade i en rapport som handlar om de värderingar och föreställningar om de olika 

faktorerna som man kan se i text- och bildmaterialet och hur dessa texter bidrar till att skapa 

och/eller återskapa vissa attityder, fördomar och föreställningar (Skolverket, 2006b:14). För vår 

studie är kapitlet om etniskt tillhörighet och kapitlet om kön relevanta. Britt-Marie Berge och 

Göran Widding granskade i denna rapport hur genus framställs i ett urval historia-, religion- och 

samhällskunskapsläroböcker. Deras forskningsfrågor berör bland annat i vilken grad kvinnor, 

män och transpersoner blir representerade, hur de representeras samt vilka positioner i samhället 

de tar. Deras undersökning visar att både män och kvinnor finns representerade i både text och 

bild men att män och pojkar är överrepresenterade. De teman som finns i böckerna visar på en 

likhetsdiskurs i och med att kvinnor och män ofta gör samma saker. Dock är det fler män 

representerade och män får utrymme att göra fler saker. Berg och Widding anser att böckerna har 

en manlig norm eftersom män och pojkar är överrepresenterade (Skolverket, 2006b:31). 

I rapportens kapitel om etnicitet betonar Runblom att det är viktigt att undervisningen i skolan 

har koppling till den globaliserade värld vi lever i med internationell migration, ökad handel med 

mera och just detta är också uttryckt i skolans styrdokument. Det ställer högre krav på människor 

att ha kunskap om och leva med de värden som finns i en kulturell mångfald (Skolverket, 

2006b:35). Runblom fann att det i historia- och samhällskunskapsböckerna inte framgår vilket 

kulturellt mångfaldigt samhälle Sverige är utan betoningen ligger mer på ekonomiska faktorer. 

Skolans arbete ska även präglas av kristen tradition och västerländsk humanism. Runblom menar 

att detta kan verka okontroversiellt, men att det blir komplicerat när det gäller hur västerländska 

värderingar ska beskrivas i relation till icke-västerländska värderingar. Han fann att det endast var 

religionsböcker som problematiserade frågan om västerländska idéer i den globaliserade värld vi 

lever i. Runblom fann också att det i de flesta böcker var ett eurocentriskt synsätt som 

dominerade då fokus låg på Europa. Läroböckerna är alltså utförligare i sina beskrivningar av 

europeiska och västerländska idéer om världen än andra idéer (Runblom, 2006b:20-21). 

Någon som har analyserat både genus och etnicitet och dess samverkan är Angerd Eilard som 

i sin artikel Att skildra mångfald i läromedel studerat hur mångfald tas upp i läromedel och har i sin 

studie tittat på läroböcker för årskurs ett och två i lågstadiet. Syftet med studien är att synliggöra 

samhällets makt- och identitetskonstruktioner som rekonstrueras i läroböcker för barn och som 

då ofta har ett fostrande syfte (Eilard, 2009:97,98,100). Metoden Eilard använder sig av kallar hon 

för en kritisk intersektionell diskursanalys där hon identifierar diskursanalys enligt en teori 

utvecklad av Fairclough. Eilards metod är att titta på hur dessa läroböcker producerar och 

återskapar identitetskonstruktioner genom att analysera genus, ålder, klass och etnicitet och hur 

växelverkan av dessa faktorer påverkar maktstrukturer i samhället (Eilard, 2009:98-99). Hennes 

resultat visar att dessa böcker i hög grad reproducerar stereotypa bilder av barn från olika länder 

och normaliserar de svenska barnen. Detta görs genom det faktum att de andra barnen beskrivs 

genom ögonen på huvudkaraktärera Moa och Mille. Ett exempel på detta är att de beskriver sina 

kurskamrater, deras utseende och det som utmärker dem som annorlunda, till exempel att en kille 
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är svart och kan dålig svenska och att en muslimsk tjej har sjal och har stränga föräldrar som 

förbjuder henne att gå på fest (Eilard, 2009:102,108). Efter analysen drar Eilard slutsatsen att 

bokens intention att skildra mångfald och vara inkluderande är en tuff uppgift om inte omöjlig 

och att pedagoger och lärare bör reflektera över de fördomar och stereotyper som förekommer i 

läroböckerna för att bedriva sin undervisning gentemot läroplanens budskap (Eilard, 2009:111).  

2.1.3 Internationell forskning om läromedel 

Elisabeth Oxfeldt har i en undersökning tittat på hur människor från olika länder framställs och 

har utgått från en diskursanalys enligt Focaults teorier där hon har analyserat orientalism i 

nordiska läromedel, främst norska och danska, och undersökt den nordiska orientalismen. 

Oxfeldt har utgått från Saids perspektiv om orientalism där orienten ställs i motsats till väst. 

Oxfeldt påpekar att idag så lever vi i en global och postkolonial värld och att dagens samhälle 

ställer ett större krav gällande hur man beskriver ”den andre”. Hon gör en bildanalys över en 

lärobok i årskurs 2, skriven år 2006, och ser då att man framställer barn från utvecklingsländer 

och industriländer på olika sätt. Hon hävdar att västvärlden blir representerad som modern 

medan ”den andre” från utvecklingsländer blir presenterad som icke-modern. Hon anser att man 

bör beakta hur man polariserar dessa människor i böcker eftersom de ska kunna föra sin egen 

talan. Komplexiteten ligger i att man inte heller kan representera alla lika och moderna då alla 

människor inte lever i ett modernt samhälle (Oxfeldt, 2013: 10,11,16,17,20). 

Till skillnad från Oxfeldt gör Knudsen en intersektionell analys av läroböcker där hon 

analyserat mångfald i norska läromedel i samhällskunskap, religion och historia. Till skillnad från 

Eilards intersektionella studie så utgår hon från Foucaults teorier om diskurs och mer specifikt 

hans teorier gällande inklusion och exklusion. Hon analyserar hur läroböckerna beskriver samer 

ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på genus, etnicitet och klass. Hon kommer fram till 

att de blir både inkluderade och exkluderade i deras beskrivning. Knudsen menar att boken är 

inkluderande i och med det faktum att boken har ett kapitel om samerna och de får en plats i 

undervisningen. Hon menar att de blir exkluderade eftersom boken gör en differentiering mellan 

norrmän och samer. Böckerna ger en ensidig bild av samer som endast en folkgrupp med ett språk 

och en kultur. Gällande genus så beskrivs män och kvinnor som motsatser. Samer beskrivs som 

arbetarklass eftersom de har renskötsel men problematiserar inte detta mer (Knudsen, 2006: 

67,70-74).  

2.1.4 Forskning om läroböcker i engelska 

Jeeyoung, Zohreh och Wen-Chun har genomfört en studie av läroböcker i engelska från olika 

asiatiska länder. Urvalet av böckerna är taget från flera olika nivåer av engelska, allt från 

nybörjarnivå till avancerad nivå inom engelska som främmande språk. Användare av engelska 

som inte har engelska som modersmål runtom i världen har överstigit antalet människor som har 

språket som modersmål, vilket har lett till en stor internationalisering och framväxten av 
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begreppet EIL (English as an International Language). Studiens frågor ämnade undersöka om, 

och i vilken utsträckning, internationellt distribuerade läroböcker i engelska reflekterar det 

kulturella perspektivet inom EIL (Jeeyoung et.al, 2011:254). Artikeln diskuterar hur tidigare 

forskning har funnit att USA och Storbritannien har haft en hegemonisk position vad gäller det 

engelska språket. Deras kulturer har inom engelskaundervisningen varit normen men EIL som nu 

vuxit fram accepterar, och lyfter fram, normer av alla användare av engelska. Artikeln diskuterar, 

med bakgrund i tidigare forskning, hur material i engelskaundervisningen borde beröra andra 

kulturer än endast de från länder där engelska är modersmål (Jeeyoung et. al, 2011:253,255). 

Engelska används mer och mer som ett språk för kommunikation mellan icke 

modersmålsanvändare av engelska. Enligt denna studie har tidigare forskning visat att samtida 

böcker inom engelskaundervisningen världen över fokuserar på engelsktalande västerländsk 

kultur. Det har även visat sig att böckerna beskrivs med en brittisk eller amerikansk världssyn 

(Jeeyoung et.al, 2011:256). 

Eurocentrism i undervisningen har också studerats på universitetsnivå av Granqvist. Enligt 

Granqvist så är det en långsam process på universitetens språkinstitutioner att byta ut litteratur 

från engelsk eller amerikansk till litteratur från andra engelsktalande länder, i synnerhet före detta 

kolonier. Han hävdar att institutionerna måste avkoloniseras och börja likställa språkliga och 

kulturella uttryck och inkludera litteratur från olika delar av den engelsktalande världen. Att 

endast ha litteratur från England och USA är som att uppmana sina elever att tro att det imperiala 

världstillståndet fortfarande gäller (Granqvist, 1991:96-98). 

2.1.5 Forskning om läroböcker i spanska 

De la Cuesta har forskat på hur den spanska och latinamerikanska kulturen framställs i läroböcker 

och just vilka aspekter av kulturen som presenteras i böckerna, hur detta görs och huruvida det 

förekommer förutfattade meningar och fördomar. Hennes definition av kultur är att det handlar 

om människors arbete och vardag vilket blir problematiskt i och med att det förväxlas med 

nationalitet. Denna förväxling blir diskutabel i spanska då det finns över 20-tal länder där spanska 

talas. Detta betyder att de kulturella aspekter som läroböckerna i spanska tar upp ska vara 

representativa för cirka 300 miljoner talare samt bidra till en interkulturell förståelse och 

kompetens. De la Cuesta kom fram till att tre av fyra böcker innehöll information om 

Latinamerika och det var ingen konsensus mellan böckerna om vilka områden som berörs. De la 

Cuesta analyserar hur olika böcker har beskrivit Madrid på olika sätt och hennes resultat visade 

att en bok beskrev en stereotyp bild av sydeuropéer och andra böcker beskrev endast fakta. Även 

om läroböckerna inte uttrycker tydliga stereotyper eller fördomar så finns det ofta fördomar 

under ytan som kan gestaltas i vilka texter och bilder man valt i böckerna och då vilka ämnen 

som behandlas och vilka som inte behandlas. Man kan också se ur vilket perspektiv kulturen 

presenteras såsom från ett svenskt perspektiv eller mållandets perspektiv (de la Cuesta, 2005:57-

63). 
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Söderberg har precis som de la Cuesta diskuterat den interkulturella kompetensen och hon 

betonar vikten av att ha en interkulturell kompetens i dagens samhälle och att det innebär att man 

förstår att det finns skillnader mellan sin egen kultur och målspråkskulturen och att man också 

förstår det faktum att ingen kultur är homogen (Söderberg, 2011:38). 

Att se hur kulturer och språk framställs i böcker är också av intresse i andra delar av Norden 

och i Norge har Liv Eide undersökt hur Latinamerika framställs i norska läroböcker i spanska. 

Hon observerade att Latinamerika flera gånger presenteras genom att nämna fakta om länderna 

men det beskrivs också som turistmål med bilder och fakta från till exempel stranden i Mexiko. 

Eides resultat visar att spanska presenteras som ett turistspråk eftersom så pass många texter 

framställde Latinamerika som ett turistmål och eleverna får lära sig att boka hotellrum etcetera. 

Hon såg också att många texter är skrivna ur ett europeiskt turistperspektiv, då en europé får 

beskriva Latinamerika (Eide, 2013:2,6-9,11,14). 

Gällande genus så är det svenska forskningsläget begränsat gällande hur kvinnor och män 

framställs i spanska läroböcker. Däremot har forskningen gällande hur kön framställs varit större 

i till exempel Chile där Morales har undersökt hur män och kvinnor blir framställda i läroböcker 

och hennes resultat visade att kvinnor blir porträtterade som utsatta och de är exkluderade från 

offentliga platser och att de framställer det kvinnliga könet som något negativt (Morales, 

2008:35,43,44). 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta delkapitel presenteras de teoretiska perspektiv som används i studien: intersektionalitet, 

genus, etnicitet och teorier om engelska och spanska som världsspråk. 

2.2.1 Intersektionalitet  

Enligt Lykke grundar sig ordet intersektionalitet på det engelska intersectionality som är en 

nominalisering av verbet to intersect (att skära, korsa) vilket i genussammanhang innebär att man 

ser ett samband mellan olika maktfaktorer såsom genus, etnicitet, klass, nationalitet, sexuell 

preferens, ålder etcetera. Hon påpekar att det är sambandet mellan de olika faktorerna som spelar 

roll och att de faktorerna inte ska ses som något additivt i en identitetsbeskrivning (Lykke, 

2005:48). Med andra ord så synliggör man ”hur historiskt och situationsberoende maktrelationer 

skapas i och med den simultana verkan av kön, klass och ”ras”/etnicitet” (de los Reyes &  

Mulinari, 2005:7). Enligt de los Reyes och Mulinari så använder man ett intersektionellt 

perspektiv för att synliggöra hur kön, etnicitet och klasstukturer är centrala i maktkonstruktioner 

om över- och underordning eftersom kön inte kan ses som någon specifik kategori då någons 

identitet alltid är präglad av etnicitet, klass och andra faktorer (de los Reyes & Mulinari, 2005:23-

24).  

Enligt Lykke är intersektionalitet en användbar teori att använda i genusforskningen. 

Fördelarna med teorin är att den innefattar en komplexitet och diversitet som passar 
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identitetsprocessen i ett postindustriellt samhälle då flera faktorer påverkar en människas 

förutsättningar i samhället. Hon menar att eftersom dagens samhälle kännetecknas av förändade 

genusroller, globalisering och nya livsstilar så behövs en teori där man kan se sambandet av 

faktorer såsom genus, klass och etnicitet som föränderliga faktorer (Lykke, 2005:52). Kritik mot 

intersektionalitet har varit att mångfaldssynvinkeln kan komma till att försvaga och tona ner 

genusdiskussionsfrågorna. Men Lykke menar att genom att integrera de olika maktaxlarna, alltså 

de olika faktorerna såsom kön, klass etcetera, med intersektionalitet så inkluderar man 

genusforskning på flera fält inom forskningen (Lykke, 2005: 47,54). Annan kritik till 

intersektionalitetsteorin har varit att faktorerna som påverkar är oändliga och det blir 

oanalyserbart. Till detta har Lykke lösningen att man i sin forskning väljer faktorer att utgå ifrån 

(Lykke, 2005:53). Vi kommer i detta arbete utgå ifrån faktorerna genus och etnicitet eftersom det 

är högst relevant för den globalisering spanska och engelska har gått igenom. Vi har dessutom 

inte möjlighet att analysera flera faktorer inom ramen för denna studie. Nedan följer en 

presentation av de faktorer vi ska analysera inom en intersektionell studie, nämligen genus och 

etnicitet. 

2.2.2 Genus 

Genus är det sociala könet som skapas efter födseln och till skillnad från det biologiska könet så 

skapas genus genom att vi tillskrivs egenskaper som är manliga eller kvinnliga och detta följer 

med oss hela livet. Detta sociala kön skapar vi medvetet och omedvetet när vi handlar på sätt 

som förväntas av oss beroende på om vi är män eller kvinnor, vi ”gör kön” (Evertsson, 2010:51). 

Benämningen kön har visat sig vara problematisk i genusforskning då den blir förväxlad med 

biologiskt kön och genus är då ett bättre begrepp som används för att analysera kön som ett 

kulturellt fenomen (Edlund et al, 2007:29). Hirdman har i sin forskning utgått från begreppen 

genus och genussystem för att förklara maktordningen i världen mellan kvinnor och män. Enligt 

Hirdman så är genusordningen uppbyggd av två logiker: dikotomi och hierarki. Dikotomi innebär 

att man isärhåller det som är manligt och det som är kvinnligt och att det är tabulagt att blanda 

dessa motpoler. De los Reyes och Mulinari använder begreppet ”bekönande processer” för att 

synliggöra hur män och kvinnor blir formade utifrån antaganden om deras biologiska och 

kulturella skillnader. Vi kommer använda oss av Hirdmans begrepp dikotomi för att belysa dessa 

skillnader och särhållning (Hirdman, 1988; de los Reyes & Mulinari, 2005:10). Med hierarki menar 

Hirdman att mannen, och med det menar hon de egenskaper som tillskrivs mannen, är norm i 

samhället och alltså det normala (Hirdman, 1988:51). Med hierarki så menar också Evertsson att 

det manliga värderas högre än det kvinnliga och hon exemplifierar detta med uttrycket ”som en 

hel karl” som man i positiv bemärkelse kan säga om en kvinna gör något bra men däremot ordet 

”kärring”, som kan användas om både män och kvinnor, har en negativ prägel. Dessa två logiker, 

dikotomi och hierarki, gör att mannens position i samhället blir högre än kvinnans och kvinnan 

är underordnad mannen. 
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Genus skapas och återskapas ständigt i vår vardag. Det kan ta sig olika uttryck såsom att 

kvinnan är mammaledig eller hämtar barn oftare på dagis och att mannen till exempel tar bilen till 

verkstaden. Dessa skillnader kan också ligga i vilket yrke en kvinna eller man har då vissa yrken 

anses mer kvinnliga eller manliga än andra (Evertsson, 2010:56, 58). Detta återskapande sker ofta 

undermedvetet då manliga och kvinnliga könsroller är något vi har uppfostrats i utan större 

medvetenhet. Vi kommer i analysen utgå ifrån Hirdmans genussystem och använda dikotomi och 

hierarki som centrala begrepp om hur män och kvinnor blir formade i diskurs.  

2.2.3 Etnicitet 

Etnicitet är en relativt ny term som började användas på 1950-talet. Begreppet etnisk däremot har 

använts under flera århundranden för att klassificera rasmässiga drag. Idag relaterar begreppet 

etnicitet till relationen mellan grupper som av sig själva eller av andra betraktas som kulturellt 

särpräglade (Hylland Eriksen, 1998:12-13). För att etnicitet ska uppstå ska olika grupper ha 

kontakt med varandra och ha en uppfattning av att den andra gruppen är kulturellt annorlunda. 

Etnicitet blir därmed något som kan uppfattas som en social identitet (Hyland Eriksen, 1998:21-

22).  

Kultur är ett mångfacetterat begrepp som ofta kopplas samman med etnicitet och med kultur 

utgår vi från det antropologiska kulturbegreppet, därmed kultur i den bemärkelsen att det handlar 

om människors delade kunskap, tro och förväntningar i en grupp (Oxford Reference, 2014). Det 

antropologiska kulturbegreppet använder sig Scollon och Scollon av också i sin forskning och 

menar en grupps gemensamma världssyn, språk, social organisation, och beteenden som ger dem 

en identitet (Scollon & Scollon, 2001:139-140). Man ser dock att etnicitet uppstår i relation 

mellan olika etniska grupper och inte är en kulturell egenskap hos en grupp. (Hylland Eriksen, 

1998:47). Enligt Scollon och Scollon (2001:168) så uppstår det ofta stereotyper i mötet av olika 

kulturer och sociala grupper, det Hylland Eriksen (1998:47) kallar för etnicitet. Vi utgår från 

Hylland Eriksens definition av stereotyper och stereotypisering, nämligen ”skapandet och den 

konsekventa tillämpningen av standardiserade föreställningar om vad som kulturellt utmärker en 

grupp” (Hylland Eriksen 1998:34). Enligt Scollon och Scollon så är stereotypisering en typ av 

övergeneralisering av en kulturell, etnisk eller social grupps egenskaper med en positiv eller 

negativ värdering och just negativa stereotyper har visat sig vara problematiska i interkulturell 

kommunikation (Scollon & Scollon, 2001:167-168, 172).  

 Begreppet etnicitet har en koppling till nationalism. Sernhede menar att med etnicitet så finns 

det en tro om att människor har en folksjäl och att de då innesitter en inre kvalité som är 

oföränderlig över tid. Detta har sin bakgrund i 1800-talets nationalism då man började intressera 

sig för hur en gemensam historia samt ett gemensamt språk kunde bilda ett folkslag under en 

nation. Enligt nationalismen blir nationaliteten något nästintill biologiskt som man föds in i och 

icke-valbart. Det innebär att det blir en faktor såsom kön eller hudfärg och just nationaliteten gör 

oss till etniska subjekt nämligen att man tillhör en kultur och ett folk. Sernhede menar att etnicitet 
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är en tom kategori eftersom det inte finns någon folksjäl, utan etnicitet är en social konstruktion 

formad av människor. Enligt Sernhede finns det en risk att etnicitet börjar likna de teorier 

människor förr hade gällande ras eftersom etnicitet handlar om att kategorisera människor och 

utifrån de kategorierna diskutera människors skillnader och egenskaper (Sernhede, 

2010:75,77,79,85,87-89). De los Reyes och Mulinari ser också etnicitet och ras som nära 

besläktade begrepp och använder termen rasifiering för att belysa en hierarki baserad på ras, 

vilket är liknande det Sernhede kallar för etnifiering (De los Reyes & Mulinari, 2005:9-11, 

Sernhede,2010:77). Vi kommer använda begreppet etnifiering för att belysa denna hierarki där 

olika etniska grupper möts och blir värderade olika. 

 Inom eurocentrismen har denna hierarki mellan olika etniska grupper fått etnicitet att förstås 

som det som gäller ”de andra” och med det blir den västerländska kulturen normen som man 

mäter skillnader mot. Denna västerländska etnocentrism, alltså eurocentrism, relaterar inte endast 

till regionen Europa utan även den västerländska ideologin och hur den ses som överlägsen i 

världen (Sayyid, 2007:309). Ett exempel av denna eurocentrism är enligt Sernhede behovet av att 

förklara och förstå andra etniska grupper. Han nämner att textböcker till olika utbildningar har en 

undertext där man uttrycker vikten av etnicitet och att förstå andra och därmed hävda att de inte 

är som vi. Med det framstår det som att västvärlden tänker logiskt och rationellt och måste 

studera för att förstå hur andra tänker och därmed försöka förklara de sociala problem dessa 

grupper har (Sernhede, 2010:82). Liknande tankar som eurocentrismen innefattar är relationen 

mellan det Hylland Eriksen kallar Oss och Dem (Hylland Eriksen, 1998:28) och de los Reyes och 

Mulinari kallar för ”vi och dem” och det relaterar till uppfattningen om skillnader mellan olika 

grupper. Utan social kontakt uppstår det alltså inget ”vi och dem” Detta kan ses som 

eurocentrism eftersom att Europa och västvärlden är ”vi” och resten är ”dem” (de los Reyes & 

Mulinari, 2005:9,66-67). Vi kommer använda termen ”vi och de” för att utrycka detta. 

Detta ”vi och de” kan kopplas till postkolonialism som hör samman med den intersektionella 

teorin och det innebär att det postkoloniala sker nu och relaterar till ”den historiska och rumsliga 

konstruktionen av en underordnad och rasifierad andra” (de los Reyes & Mulinari, 2005:18). 

Detta kopplas till den koloniala plundringen och sker genom att uppfatta människors olikheter, 

kulturella och biologiska, beroende på en uppdelning av världen i olika regioner. Denna ordning 

befäster ojämlikhet mellan den rika och den fattiga världen och med dagens globalisering så ser 

man hur den förra uppdelningen av världen förändras men att maktstrukturerna kvarstår. Den 

postkoloniala kulturproduktionen har format den västerländska identiteten men också format 

dominansen och ojämlikheten bland underordnade grupper. Med kolonialiseringen så kom en ny 

ordning i samhället och världen då den europeiska modellen blev norm. Genom att anonymisera, 

nedvärdera och marginalisera människor i den tredje världen så skapades också en motbild till det 

västerländska idealet som i viss grad lever vidare idag genom rasism och etnisk diskriminering (de 

los Reyes & Mulinari, 2005: 18,63-65). 
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2.2.4 Engelska och spanska som världsspråk 

För att analysera vilka länder som representeras i böckerna kommer vi utgå från följande teorier 

gällande det engelska och det spanska språkets spridning. 

Engelska används inte endast bland modersmålstalare utan har även status som lingua franca, 

alltså ett kontaktspråk världen över mellan människor som inte har engelska som modersmål 

(Jenkins, 2007:1). Kirkpatrick beskriver hur spridningen av engelska språket har bidragit till en 

utveckling av många olika varianter av språket och att de idag har olika status. Brittisk engelska 

och amerikansk engelska har länge varit norm, brittisk engelska på grund av att engelska språket 

utvecklades i Storbritannien och amerikansk engelska på grund av USAs ökade ekonomiska och 

kulturella inflytande under 1900-talet (Jenkins, 2007:54-67). Braj Kachru har skapat teorin om tre 

cirklar för att förstå uppdelningen av olika varianter av engelska runtom i världen. Den inre 

cirkeln syftar till de områden där engelska talas som modersmål, såsom Storbritannien, USA, 

Kanada, Nya Zeeland och Australien. I den yttre cirkeln finns områden där engelska talas som 

andraspråk, för det mesta före detta kolonier där engelska i de flesta fall kom att bli ett 

administrativt språk och/eller utbildningsspråk, som Indien, Nigeria och Singapore. Den 

expanderande cirkeln inkluderar områden där engelska är ett internationellt språk som studeras i 

skolan, alltså där man lär ut engelska som främmande språk (EFL), som exempelvis Sverige, 

Grekland, Israel och Japan (Bolton, 2006, s. 292).  

Spanska ett världsspråk (Stewart, 1999:3). Det är det fjärde största språket efter mandarin, 

engelska och hindi och talas av modersmålstalare, andraspråkstalare och används som lingua 

franca, alltså kontaktspråk mellan personer som inte har spanska som modersmål. Majoriteten av 

den spansktalande befolkningen bor i Latinamerika och språket sprids just nu starkt i USA. Av de 

länder med spanska som officiellt språk är Mexiko det land med flest invånare, följt av Argentina 

och Colombia. Spanska talas även i mindre utstäckning i delar av Afrika, Mellanöstern och Asien. 

När Stewart diskuterar det spanska språkets status så nämner hon att statusen inte endast beror 

på antalet talare utan huruvida det är det enda officiella språket eller co-officiellt, om det är ett 

minoritetsspråk, hur landets kulturella och ekonomiska potential där det är officiellt språk ser ut, 

hur många som talar det som främmande språk samt vilka olika forum och områden språket kan 

användas i (Stewart, 1999:3,5). Spanska är officiellt språk i 21 länder och i till exempel Paraguay, 

Puerto Rico, Bolivia och Peru så är det ett av de officiella språken. I vissa länder där spanska är 

officiellt språk är det inte alla som talar det eftersom det fortfarande finns grupper av människor 

som är monolinguala och endast talar amerindianska språk. I Latinamerikanska länder så är 

spanska det språk som används för social mobilitet och i undervisning. När Stewart diskuterar det 

spanska språkets status så nämner hon att det är Spanien som har den starkaste ekonomin av alla 

de länder som har spanska som officiellt språk men att den kulturella potentialen är utbredd med 

nobelpristagare i flera olika länder. Hon nämner att spanska finns utbrett i världen men att 

användningen minskar som lingua franca på vissa ställen, som till exempel i Ekvatorialguinea 

(Stewart, 1999:5-8,10-11). 
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2.2.5 Kritisk diskursanalys 

Diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999:7). Diskursanalysen är ett verktyg för att synliggöra hur text producerar en diskurs, alltså ett 

sätt att förstå världen. Diskursanalysen fungerar både som teori och metod som sammankopplas 

med de teoretiska perspektiven, i vårt fall det intersektionella perspektivet med genus och 

etnicitet. Vi kommer utgå från Faircloughs idéer om kritisk diskursanalys. Den kritiska 

diskursanalysen vilar på en socialkonstruktivistisk grund och inom den socialkonstruktivistiska 

teorin så utgår man ifrån att man har en kritisk inställning till självklar kunskap och att man inte 

kan se vår kunskap som en objektiv sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:10-11). Enligt 

Fairclough så är människans användning av språk, till exempel en text, film eller ett tal, en 

kommunikativ händelse. Enligt honom har kommunikativa händelser tre dimensioner. Den första 

dimensionen är självaste texten eller talet där den kommunikativa händelsen tar plats. Den andra 

dimensionen är att den ingår i en diskursiv praktik, vilket innebär att någon producerar till 

exempel en text och någon konsumerar (läser) den. Detta ingår i ett större sammanhang, den 

tredje dimensionen som kallas social praktik, alltså hur texten påverkar vår uppfattning av 

verkligheten. Den första dimensionen i en kommunikativ händelse kan alltså bidra till att skapa 

eller reproducera det vi tror vara sanning i världen (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:74). 

Fairclough menar att diskurs är både konstituerande och konstituerad, vilket innebär att den både 

formas av, och omformar, den sociala praktiken. Fairclough anser att genom denna ”cirkel” så 

bidrar diskursiva praktiker till att upprätthålla ojämlika förhållanden mellan olika sociala grupper, 

till exempel mellan kvinnor och män och mellan etniska grupper. Bergström & Boréus ger 

exempel på att om man offentligt trycker en text om samer så ger innehållet i den texten vissa 

förutsättningar för den samiska identiteten. Identiteter skapas i opposition till något annat, alltså 

skapas ett ”vi och de” (Bergström & Boréus, 2012:380). Den kritiska diskursanalysen är inte 

neutral utan menar till att synliggöra hur diskursen reproducerar ojämlika förhållanden och den 

kritiska diskursanalysen ställer sig på den utsattas sida, i förhoppningen om att skapa en 

förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:67-70).  

I en kritisk diskursanalys kan det även vara av intresse att analysera bildmaterialet i en bok 

(Pettersson, 2010:180). En sådan analys där man också inkluderar bilder blir av multimodal 

karaktär. Multimodalitet betyder att text och bild i exempelvis läroböcker tolkas som en helhet 

och att de är i samspel med varandra (Eilard, 2008:57). Anja Hirdman resonerar om att bilder har 

en förmåga att verka sanna och reflektera verkligheten. Ju mer bekant bilden är, utifrån läsarens 

världsbild och tidigare erfarenheter, desto mer rätt och sann anses bilden vara. Om bilden visar 

någonting främmande som läsaren inte är van att se, alltså att den utmanar läsarens idé om 

verkligheten, blir bilden mindre sanningsenlig för läsaren. I läroböcker skulle detta kunna 

innebära att om bilder av män och kvinnor från olika länder tolkas av eleverna och relaterar till 
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deras förförståelse så kan dessa bilder ses mer som korrekta avbildningar än de som utmanar 

(Hirdman, 2006:41). Denna studie kommer utgå ifrån Faircloughs kritiska diskursanalys, både 

som teori och som metod. Hur vi kommer använda teorin som metod anges i metodavsnittet.  

2.3 Sammanfattning av litteraturöversikt och studiens relevans 

Tidigare forskning har visat att läroboken används i hög grad. Svensk och internationell forskning 

om läromedel i olika ämnen påvisar att män och kvinnor ofta får stereotypa roller och mannen är 

norm då han har högre ställning och får mer utrymme. Gällande etnicitet visar forskning att det 

är ett eurocentriskt synsätt som dominerar läroböckerna och att västvärlden presenteras som 

modern och andra länder som icke-moderna. Dessutom fann forskning att böcker reproducerar 

en stereotyp bild av barn från andra länder än Sverige.  Forskning om läroböcker i engelska visar 

att störst fokus ligger på USA och Storbritannien, två länder som länge haft en hegemonisk 

position. I läroböcker i spanska har det visat sig att Spanien har mest utrymme, att Latinamerika 

framställs som turistmål och att kvinnor blir beskrivna som utsatta.  

De teoretiska utgångspunkterna i denna studie är intersektionalitet och kritisk diskursanalys. 

Genus och etnicitet ses som maktfaktorer ur ett intersektionellt perspektiv som båda påverkar 

människors identitetsformering och enligt den kritiska diskursanalysen konstrueras diskurs, alltså 

ett sätt att se på världen, av språket, och därmed också av texter.  

Engelska och spanska är två världsspråk där engelska språkets uppdelning beror på de 

områden där språket har spridits och dess status som lingua franca. Det spanska språkets ställning 

är beroende av huruvida landet där språket talas har en stark ställning i världen ekonomiskt och 

kulturellt. 

Den svenska skolan har ett uppdrag att uppfostra eleverna till demokratiska medborgare enligt 

skolans värdegrund. Ämnesplanerna inom engelska och moderna språk, och därmed spanska, 

betonar vikten av att kunna reflektera över levnadsvillkor i de olika områden där dessa två 

spridda världsspråk talas (Skolverket, 2011c,d). Det råder fokus inom forskning att se hur olika 

kulturer och etniciteter framställs men inte mycket fokus på genus och dess samverkan med 

etnicitet. Dock har en annan uppsats på C-nivå handlat om genus i spanska och engelska 

läroböcker där resultaten har visat att få kvinnor representeras i spanska i jämförelse med 

engelska (Hjortsberg, 2012:29). Vi anser att det saknas en kontrastering mellan de två stora 

världsspråken engelska och spanska i hur de beskriver människor utifrån ett intersektionellt 

perspektiv och därmed är vår studie ett relevant bidrag till forskningen. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att i spanska och engelska läroböcker undersöka hur fördelningen i 

texterna är mellan män och kvinnor, mellan olika länder och hur människor framställs utifrån 

genus och etnicitet samt se likheterna och skillnaderna mellan de engelska och de spanska 

läroböckerna. 

 

Forskningsfrågorna för att uppnå detta syfte är följande: 

 

 Hur är fördelningen mellan länder i läroböckerna? 

 Hur är fördelningen mellan män och kvinnor i läroböckerna? 

 Hur framställs människor i de olika böckerna utifrån genus och etnicitet och deras 

intersektionella växelverkan? 

 Vad är likheterna och skillnaderna i fördelningen på länder, fördelning mellan män och 

kvinnor samt framställningen av människor utifrån ett intersektionellt perspektiv mellan 

de spanska och engelska läroböckerna? 
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4 Metod 

För att uppnå syftet med studien kommer vi använda tre metoder. Vi kommer göra en kvantitativ 

innehållsanalys för att undersöka hur böckerna fördelar fokus mellan män och kvinnor samt 

mellan länder som representeras. För att se hur människor framställs utifrån genus och etnicitet 

samt för att se deras intersektionella växelverkan så kommer innehållsanalysen följas av en 

kvalitativ kritisk diskursanalys som kompletteras av en bildanalys. För att jämföra delstudierna i 

engelska och spanska kommer en komparativ analys utföras både för de kvantitativa analyserna 

respektive de kvalitativa analyserna. 

4.1 Material och urval 

För att kunna göra en kvantitativ innehållsanalys samt en kvalitativ kritisk diskursanalys krävs det 

olika urval. I innehållsanalysen studerar vi två läroböcker i engelska och tre läroböcker i spanska 

och i den kritiska diskuranalysen studerar vi fem texter ur vardera ämne. Nedan följer en 

beskrivning av urval och material.  

I den kvantitativa innehållsanalysen kommer vi studera nivåerna tre, fyra och fem i spanska 

och fem och sex i engelska. Vi har valt de nivåerna eftersom eleverna enligt kursplanerna ska ha 

kunskap om levnadsvillkor och kulturella företeelser där språken talas (Skolverket, 2000, 2011c.d) 

och den språkliga nivån är så pass hög i båda ämnena vid dessa steg vilket gör att möjligheten att 

förstå texter om dessa frågor är stor. Vi har valt att utgå från tre böcker i spanska och två böcker i 

engelska. I spanska steg tre och fyra och i engelska steg fem och sex är det lika stort antal texter, 

61, men eftersom de spanska böckerna har kortare texter än de engelska så blir analyserna mer 

likvärdiga med en tredje bok i spanska. Detta eftersom arbetet för analysen bör vara likvärdigt 

med liknande antal sidor. Vi är medvetna om att vi analyserar fler texter i den spanska 

innehållsanalysen men fokus är inte på antal länder eller män och kvinnor utan på just 

fördelningen mellan män och kvinnor och olika länder. 

Inom ramen för denna studie finns inte utrymme att analysera alla böcker i den kvalitativa 

kritiska diskursanalysen. Vi väljer därmed att analysera steg fem i båda ämnena eftersom de 

böckerna är nivåmässigt relativt lika. Då den kvalitativa kritiska diskursanalysen kommer beröra 

mer komplexa frågor är det relevant att den språkliga nivån är liknande. Nedan följer en lista på 

valda läroböcker: 

 

 Blueprint A (Lundfall, Nyström & Clayton, 2007) 

 Blueprint B (Lundfall, 2008) 

 Caminando 3 (Waldenström, Westerman & Wik-Bretz, 2009)  

 Caminando 4 (Waldenström, Westerman & Wik-Bretz, 2010) 
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 Caminando 5 (Béjar Alonso, 2013) 

 

Valet av böcker grundas i förhoppningen att analysera böcker som används frekvent i dagens 

gymnasieskolor. Caminando är det ledande läromedlet i spanska och förhoppningen var att hitta 

ett ledande läromedel även i engelska (Natur och Kultur, 2014). Dock finns det ingen statistik 

som svarar på detta men det är allmänt känt att Sanoma Utbildning är ett av de fyra största 

förlagen och för att hitta böcker som gjorts vid ungefär samma tid som Caminando valde vi 

Blueprint (Vinde, 2014). Både Caminando och Blueprint är läroböcker som vi har märkt används på 

de skolor där vi har haft vår verksamhetsförlagda utbildning. Dessutom har de en allmän profil 

till skillnad från andra böcker, till exempel de läroböcker i engelska som kan ha en skönlitterär 

eller fakta-inriktning. Fyra av de fem läroböcker vi har valt att studera är skrivna under spannet 

2007-2010, alltså under läroplanen från 1994, Lpf94, och kursplanerna från 2000. Ett undantag är 

Caminando 5 som skrevs 2013, efter den senaste läroplanen Lgy11. Dock uttrycker kursplanerna i 

engelska och spanska från både 2000 och 2011 samma innehåll gällande levnadsvillkor i områden 

där språken talas (Skolverket, 2000, 2011c,d). För att analysera lika stort material i engelska och 

spanska i den kvalitativa analysen har vi valt att studera och analysera fem texter var. Vi har gjort 

ett urval utifrån de sista texterna i vardera bok eftersom texterna då är längre och mer komplexa 

och för att vi dessutom ska undvika att välja texter som kan vara av intresse för oss. Vi gör ett 

urval på fem texter eftersom det är genomförbart inom ramen för denna studie och för att 

säkerställa att alla texter innehåller identiteter då faktatexter förkommer i böckerna så kommer vi 

välja texter där identiteter förekommer. 

4.2 Innehållsanalys 

I innehållsanalysen kommer vi räkna förekomsten av olika länder i läroböckerna samt räkna 

förekomsten av kvinnor respektive män. Denna typ av analys kan svara på frågan om 

representation av olika typer av innehåll i ett material och det kan ge en helhetsbild av ett 

materials representation (Esaiasson et al 2012:197). I vårt fall är denna helhetsbild 

representationen av olika länder samt av kvinnor och män i läroböcker. Vi är medvetna om att 

fördelningen mellan män och kvinnor skiljer sig mellan olika länder i världen och vi har inte för 

avsikt att jämföra våra resultat med verklighetens siffor över detta då det inte finns utrymme att 

genomföra en sådan undersökning inom ramen för denna studie. Vi intresserar oss istället för 

vilket kön läroböckerna väljer att representera, vilket kan leda till en över- respektive 

underrepresentation av könen. Denna över- och underrepresentation bygger på en stipulerad 

normalfördelning på hälften män, hälften kvinnor gällande kön och hälften västländer, hälften 

andra länder. Det finns olika typer av innehållsanalyser då man kan räkna och kategorisera delar 

av texter för olika syften (Bergström & Boréus, 2012:50-51). I följande uppsats kommer vi 

använda kategorier utifrån länder där texten utspelar sig och utifrån genus. Begreppet områden 

nämns i gy11, där undervisningen i engelska och spanska ska beröra områden där språken talas, 
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eftersom språkgränser inte alltid följer nationsgränser (Skolverket, 2011a). Dock för att göra 

denna studie genomförbar kommer vi utgå ifrån länder då det är ett verktyg att definiera ett 

område. Vi kommer räkna alla länder som representeras, inte endast de länder där språken 

traditionellt talas. Vi kommer gällande kön se hur ofta en man eller en kvinna nämns i texten. För 

att analysera detta material kommer vi utgå ifrån teorier om språkens spridning (se 2.2.4) samt de 

teoretiska utgångspunkterna gällande genus och etnicitet. Nedan följer kategorier vi kommer utgå 

ifrån i innehållsanalysen:  

 

Genus: Man / kvinna 

Områden: länder / icke-specificerat  

  

4.3 Kritisk diskursanalys 

För att kunna svara på frågan hur människor beskrivs utifrån genus och etnicitet i läroböckerna 

så är vår metod en kvalitativ kritisk diskursanalys där vi kommer utgå från ett intersektionellt 

perspektiv. Detta är ett verktyg för att se helhet i en text och att utmärka idéer och innehåll som 

ligger dolt i texten (Esaiasson et al, 2012:210). Diskursanalysen kommer användas för att 

synliggöra hur man rekonstruerar sociala identiteter och att identitetsformationen sker genom 

diskursen (Bergström & Boréus, 2012:380).  

Som vi tidigare har nämnt så finns det tre nivåer av en diskurs enligt Fairclough och därmed 

tre nivåer av analys enligt den kritiska diskursanalysen. Den första nivån, textnivån, är på en 

lingvistisk nivå då man ser på till exempel syntax men också klarlägger vad som påstås 

uttryckligen i texten och vad som underförstås (Bergström & Boréus, 2012:376). Det sistnämnda 

är det vi kommer göra, att se vad som uttrycks och underförstås. På den andra nivån, den 

diskursiva praktiken, har man intresse för att se hur texterna produceras och konsumeras. Vi vet 

att de texter vi analyserar är producerade av läroboksförfattare och målkonsumenterna är 

eleverna. Den kritiska diskursanalysens tredje nivå, den sociala praktiken, analyserar hur sociala 

identiteter formas och i sin tur påverkar och påverkas av en större maktstruktur. Vårt fokus 

kommer alltså ligga på den första och tredje nivån av analys. 

Enligt Bergström & Boréus finns det inte en färdig mall att utgå ifrån när man genomför en 

kritisk diskursanalys på den sociala praktikens nivå, vilket öppnar för en mer fri analysform 

(Bergström & Boréus, 2012:378). Vi ser att den kritiska diskursanalysens syn på språket som 

upprätthållare av makt är kompatibel med det intersektionella perspektivet som också har målet 

att synliggöra maktkonstruktioner med hjälp av att korsa maktfaktorer såsom genus och etnicitet i 

identitetsskapande. Därmed, för att göra analysen greppbar kommer vi se på textens nivå vad 

som uttryckligen skrivs och vad som underförstås. Därefter kommer det sättas i den sociala 

praktikens nivå där vi utgår från begrepp gällande genus och etnicitet för att synliggöra 

maktkonstruktioner och identitetsskapande (Bergström & Boréus, 2012:381). Vi kommer inom 
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genus analysera vilka yrken, hobbys och karaktärsdrag som tillskrivs män respektive kvinnor, 

alltså till exempel för att synliggöra dikotomin och hierarkin där mannen är norm. För att kunna 

analysera etnicitet kommer vi se om olika grupper sätts i kontrast mot varandra och om det 

uppstår någon etnifiering och om det uppstår någon ”vi och de”-situation och eurocentrism. Vi 

kommer också analysera huruvida det framkommer någon stereotypisering. Vi kommer alltså 

använda oss av följande begrepp som verktyg under analysen: dikotomi, hierarki, etnifiering, 

stereotypisering, ”vi och de” och eurocentrism. 

 

4.3.1 Bildanalys  

Eftersom vi utgår ifrån idén om att text och bild är i samspel med varandra i en lärobokstext, 

kommer vi analysera bilderna kopplade till de texter vi analyserar när de är av relevans till texten. 

Vissa bilder kommer ha större inflytande på analysen än andra, beroende på närheten till textens 

innehåll. Den typ av bildanalysmetod vi använder oss av kallas ikonografisk och innebär att man 

“tolkar bilden som bärare av ett budskap, ett innehåll”(Eriksson, 2009:67). Den här metoden 

består av tre steg. I första steget beskrivs bilden och detta är grundläggande för att 

överhuvudtaget kunna analysera och tolka bilden. I det andra steget analyseras bilden och i den 

tredje tolkas den, alltså bilden sätts in i en kontext. I de två första stegen fokuserar man bara på 

det som bilden innehåller medan det tredje steget sätter bilden i ett större sammanhang. I det 

andra steget menar Eriksson att man ofta behöver en formalanalys (analysera bildens 

komposition, färg, form och material) och en stilanalys (analys av vilken stil bilden är utförd i) 

(Eriksson, 2009:66–68). Då bildanalys endast är en mindre dimension i vårt arbete kommer vi 

fokusera på första och tredje steget. Det andra steget skulle innebära att vi skulle behöva sätta oss 

in i konsthistoriska tidsepoker med mera, vilket inte fungerar inom ramen för detta arbete. Steg 

ett och steg tre kommer vara relevanta verktyg för oss för att sätta in bilderna i ett större 

sammanhang. 

 

4.4 Komparativ metod 

Den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa kritiska diskursanalysen i båda ämnen 

svarar på frågorna om fördelningen mellan länder i läroböckerna, fördelningen mellan män och 

kvinnor samt hur människor i läroböckerna framställs utifrån genus, etnicitet och deras 

intersektionella växelverkan. För att svara på frågan gällande likheterna och skillnaderna mellan 

de engelska och spanska läroböckerna i dessa frågor krävs det en komparativ analys. När man gör 

en komparativ analys kan man jämföra innehållet i texter, och det kan vara teman, perspektiv 

etcetera (Hellspong, 2001:80). I vårt fall kommer denna komparativa analys användas dels för att 

avgöra hur lik eller olik fördelningen mellan länder och kön är men också vilka likheter och 

skillnader som finns i diskursen i respektive ämne angående identitetskonstruktioner utifrån 
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genus och etnicitet (Hellspong, 2001:78). Vi kommer alltså efter respektive innehållsanalys och 

respektive diskursanalys jämföra resultaten mellan de engelska och spanska läroböckerna.  

4.5 Reliabilitet 

För att våra analyser ska kunna jämföras i diskussionen bör vi precisera hur vi kommer gå till 

väga i de olika metoderna. I innehållsanalysen kommer vi räkna antalet texter och se vilket land 

som representeras i texterna om detta är uttryckt. Vi kommer även räkna antalet män och 

kvinnor som nämns i texterna. Kategorierna kommer skilja sig mellan engelska och spanska då 

kategorierna baseras på de länder som finns i de olika texterna.  

I den kritiska diskursanalysen kommer vi utgå ifrån följande analysschema för att säkerställa 

reliabiliteten i våra olika analyser: 

 

1. Läs texten. 

2. Sammanfatta texten och bilden.  

3. Analysera identitetskonstruktionen: 

a. genus: 

i. Beskriv vilka genusidentiteterna är och deras utrymme i texten.  

ii. Se förekomst av dikotomi och hierarki. 

iii. Se om/hur bilden påverkar intrycket av innehållet. 

b. etnicitet: 

i. Se huruvida det framgår om identiteten tillhör en etnisk grupp eller 

nationalitet. 

ii. Se förekomst av etnifiering, stereotypisering, “vi och de”-struktur och 

eurocentrism. 

iii. Se om/hur bilden påverkar intrycket av innehållet. 

c. intersektionellt samspel: 

i. se om/hur genus och etnicitet påverkar varandra och se om det följer 

någon maktstruktur och synliggör den. 

 

Vi kommer i vår textanalys försöka undvika att sätta stämpel på människor eller en folkgrupp 

när det inte framgått av texten eller bilden. Vi kommer använda oss av bilden som ett verktyg för 

att se om människan representerar en stereotypisk bild av en etnisk tillhörighet eller land och 

också se på skillnader mellan hur män och kvinnor framställs.  

4.6 Val av metod 

Det finns flera fördelar och nackdelar med dessa typer av metoder. Fördelarna med 

innehållsanalysen är att vi får se antalet män och kvinnor samt representationen av olika länder i 
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läroböckerna. Nackdelen är att denna typ av analys inte ger en fördjupad bild av just hur män och 

kvinnor framställs i de olika länderna. Därmed är den kvalitativa kritiska diskursanalysen ett 

lämpligt komplement till innehållsanalysen. Fördelarna med diskursanalysen som även innefattar 

en bildanalys är att man kan urskilja maktstrukturer och identitetsskapande strukturer på en 

detaljerad nivå. En nackdel är att vi inom ramen för denna studie inte kan analysera ett stort urval 

och därmed dra några generella slutsatser om hur genus och etnicitet framställs i läroböcker, dock 

kan vi se tendenser då böckerna vi analyserats är bland de vanligt förekommande i svensk skola. I 

innehållsanalysen har vi valt att räkna alla identiteter som representeras i böckernas texter och 

presentera samtliga resultat från alla texter inom varje ämne tillsammans, detta för att se en helhet 

i respektive ämne.  

En annan nackdel med kritisk diskursanalys, både vad gäller text och bild, är att det är svårt att 

vara objektiv i analysen då forskaren har tolkningsföreträde. Detta kan bli problematiskt när man 

ska urskilja maktstrukturer och stereotypa identiteter och man utgår ifrån sin egen världsbild. 

Bergström & Boréus (2005:25) menar att man alltid närmar sig en text eller en bild med 

förförståelse. Bildtolkande är enligt Borgersen & Ellingsen en subjektiv handling och påverkas av 

tolkarens personlighet och erfarenheter (Borgersen & Ellingsen, 1994:20) och vi anser att detta 

även gäller för textanalyser. Vi är medvetna om att våra resultat är just våra egna tolkningar, och 

att andra forskare kanske inte skulle komma fram till samma resultat.  

4.7 Etiska överväganden 

Då inga enskilda individer kommer undersökas i denna studie, utan endast texter, finns inte så 

många etiska förpliktelser att ta hänsyn till. Dock använder vi andras texter inom analysen och det 

är viktigt att respektera de författare och texter som analyseras. Vi kommer att ha ett positivt 

förhållningssätt till textböckernas författare och förlagens avsikter, alltså är vår avsikt inte att 

anklaga texternas olika författare för texternas innehåll, utan att lyfta innehållet för att se 

övergripande mönster och tendenser i läroböcker. 
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5 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras och analyseras resultaten från de kvantitativa innehållsanalyserna 

och de kvalitativa kritiska diskursanalyserna. Innehållsanalyserna svarar på frågan hur 

fördelningen mellan länder samt män och kvinnor är i de engelska respektive spanska 

läroböckerna. Dessa innehållsanalyser följs sedan av de kritiska diskursanalyserna i vardera ämne 

som svarar på hur människor framställs utifrån genus och etnicitet samt hur deras intersektionella 

växelverkan påverkar representationen av deras identiteter. Likheterna och skillnaderna mellan de 

olika analyserna berörs i diskussionsavsnittet.  

5.1 Innehållsanalys i engelska 

Följande innehållsanalys har utgått från de 61 texterna i Blueprint A och B. Nedan presenteras 

resultaten av innehållsanalysen i Blueprint A och B i tabeller. Innehållsanalysen är indelad i två 

delar baserad på två tabeller, som berör antalet texter fördelat på länder och förekomsten av män 

och kvinnor i texterna. Kategorin icke-specificerat syftar till de texter där texten eller bilden inte 

uttryckligen visar i vilket land berättelsen utspelar sig. Däremot kommer en diskussion föras kring 

de fall där texterna kategoriserats som icke-specificerat. 

 

Tabell 1. Antalet texter fördelat på länder i BluePrint A och B.  

 

Tabell 1 visar att av böckernas 61 texter utspelar sig 22, alltså något mer än en tredjedel, i 

USA. Nästa land i ordningen är Storbritannien med 11 texter. Resterande länder representeras i 

en eller två texter. I de kategoriserade texterna är det uttryckt att de utspelar sig i dessa länder, 

genom att en stad eller landet nämns uttryckligen. Kategorin icke-specificerat bidrar med 20 texter 

där det inte är tydligt uttalat, varken i text eller bild, i vilket land texten utspelar sig. Det fanns 
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dock några texter där det fanns indikatorer på var texten eventuellt utspelar sig. Faktorerna var till 

exempel anglosaxisk-klingande namn på personer, till exempel Michael och en kvinna som kallas 

”mam” (2007:68), Anne, Phillip, Jason (2007:135) och Ashley (2007:159), vilket för tankarna till 

något land i den inre cirkeln såsom USA eller Storbritannien, snarare än ett land inom den yttre 

eller expanderande cirkeln. I några fall var även namnen på författarna till respektive 

lärobokstexter, eller tidningen där artikeln var tagen ifrån, en indikator på att texten var skriven av 

en författare inom den inre cirkeln, till exempel en artikel skriven av Karl Taro Greenfeld från 

den amerikanska tidningen TIME (2007:148). Trots dessa indikatorer har alla texter av denna sort 

kategoriserats som icke-specificerade för att det inte uttryckligen sägs var berättelserna utspelar 

sig. Man kan alltså inte säga med säkerhet att dessa texter faktiskt utspelar sig i ett inre cirkeln-

land, men det är ändå relevant att påpeka att de troligtvis utspelar sig i USA eller Storbritannien 

då det ger en ännu större representation av de länderna. 

Det visar sig att USA och Storbritannien är de länder som representeras oftast i läroböckerna, 

och detta är fallet för både Blueprint A och Blueprint B separat. Detta kan kopplas till det faktum 

att dessa länder länge varit normen för det engelska språket. Den amerikanska och den brittiska 

varianten av engelska har blivit markerade med prestige runtom i världen, som är baserat på 

sociala och kulturella normer snarare än att de är lingvistiskt överlägsna andra varianter. 

Amerikansk engelska är idag en av de mest starka varianterna av engelska på grund av landets 

ekonomiska inflytande i världen och inflytandet inom populärkultur. Det är den inre cirkeln som 

är representerad i stor utsträckning i Blueprint A och B, medan länder från den yttre och 

expanderande cirkeln inte är det. Detta kan kopplas till att brittisk och amerikansk engelska länge 

varit norm men även eurocentrism och att det västerländska idealet är starkt i materialet. 

Tabell 1 visar antalet texter fördelat på länder men en avvikelse är relevant att ta upp. En text 

har kategoriserats som Storbritannien men identiteterna i texten benämner sig själva som 

jamaican respektive indier, alltså en annan nationstillhörighet än britt. Denna text visar alltså på 

den mångkultur som finns i Storbritannien, men det var dock bara den här texten som 

uttryckligen nämnde en annan nationstillhörighet hos identiteterna än det land som texten 

utspelade sig i. Det betyder att böckerna inte visar upp den stora mångfald som finns i 

engelsktalande länder i någon större utsträckning. 
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Tabell 2. Antalet män och kvinnor i Blueprint A och B 

 

Tabell 2 visar att män är representerade i högre grad än kvinnor i det totala antalet texter i 

Blueprint A och B, män 127 gånger och kvinnor 97 gånger. Alla karaktärer har blivit räknade i 

texterna. Antalet visar ett högt antal män jämfört med kvinnor, men detta säger ingenting om hur 

stora roller män och kvinnor får i texterna. I 23 texter fanns det klara huvudkaraktärer, varav det i 

14 texter var kvinnlig huvudroll och i 9 texter en manlig huvudroll. Då det totala antalet texter är 

61 är det inte många texter där det finns en klar huvudkaraktär, men det är kvinnor som i större 

utsträckning är huvudkaraktärer. Fler män är representerade i läroböckerna, trots att fler kvinnor 

har huvudroll, vilket kan tyda på en hierarki där mannen är norm.  

5.2 Innehållsanalys i spanska 

Följande innehållsanalys har utgått ifrån texterna i Caminando 3, 4 och 5. Tillsammans är det 86 

texter som har olika teman och innehåll. Kategorierna i tabell 3 är baserade på länder och anges 

inga länder eller specifikt område så hamnar texten i kategorin icke-specificerat. Kategorin Sverige och 

spansktalande land innebär att texten handlar om en svensk person i ett spansktalande land eller en 

spansktalande person i Sverige och valet att inkludera denna kategori beror på höga kvantiteten 

av dessa typer av texter. En annan kategori som innefattar texter som inte handlar om endast ett 

land är flera länder som innebär att texten handlar om flera spansktalande länder. Tabell 4 visar 

fördelningen av representationen av kvinnor och män. 
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Tabell 3: Antalet texter fördelat på länder i Caminando 3-5 

 

 

Som man ser i tabell 3 så handlar flest texter om Spanien, närmare bestämt 29 av 86. 

Fördelningen av länder är representativ för alla böcker då de berörde i princip samma länder och 

då främst Spanien. Efter Spanien kommer kategorin flera länder där de flesta länder som 

representeras har spanska som officiellt språk med undantag för USA och Sverige. USA 

representeras flera gånger vilket är relevant att påpeka då USA som traditionellt inte ses som ett 

spansktalande land har en relativt stor representation i texterna. Detta kan kopplas till det faktum 

att spanskan sprider sig snabbt i USA. Det land som representerades flest gånger efter Spanien är 

Mexiko vilket också är det spansktalande land med flest invånare. När man ser spanska som 

världsspråk kan man se att Spanien samt länder från Syd- och Centralamerika tas upp men det 

saknas därmed representation av länder som talar spanska i övriga världen såsom 

Ekvatorialguinea och Filippinerna. Anledningen till att de länder som använder spanska som 

lingua franca i världen inte är representerade kan bero på att de inte används som vardagsspråk 

och enligt Stewart så har användningen av spanskan som kontaktspråk minskat runtom i världen 

såsom i Ekvatorialguinea. Man kan också se att de karibiska öarna såsom Cuba och 

Dominikanska republiken uteblir i texterna. Av de latinamerikanska länderna som tas upp, 

Mexiko, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Costa Rica och Colombia, är 

majoriteten de som enligt Stewart endast har spanska som officiellt språk. Bolivia är dock ett land 

där spanska är officiellt språk tillsammans med andra språk. Enligt Stewart så beror ett språks 
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status på om det talas som modersmål, hur ekonomin ser ut i landet där det talas etcetera. Detta 

kan vara en förklaring till Spaniens överrepresentation, eftersom det är den starkaste ekonomin 

av de spansktalande länderna. Det kan också bero på synen på Spanien som landet där språket 

ursprungligen kom från och därmed landet som ska vara i fokus. Detta kan kopplas till 

postkolonialism och att det postkoloniala sker nu och att Europa är norm. Detta blir i sig en 

form av eurocentrism då man ser Europa i centrum, till och med i ett världsspråk där majoriteten 

talar det utanför Europa. Att Sverige fått ett sådant stort utrymme ibland texterna då nio texter 

handlar om Sverige och ett spansktalande land är relevant att påpeka då det är så pass många 

texter. Dessa texter var av olika karaktär då de handlade om svenskar som var utomlands i 

spansktalande länder både i nutida och historiskt perspektiv, om människor som hade svenska 

och spansktalande föräldrar. Även detta kan ses som en form av eurocentrism och det kommer 

diskuteras utförligare i diskussionen.  

 

Tabell 4: Antalet kvinnor och män i Caminando 3-5 

 

 

I tabell 4 syns det att män har större utrymme än kvinnor i böckerna då fler män nämns. Män 

nämns 145 gånger och kvinnor 95 gånger. Denna överrepresentation av män beror delvis på att i 

en bok, Caminando 4, så går de igenom Spaniens historia och där nämns 19 män i två kapitel, till 

exempel gamla kungar, konstnärer och författare. Att de främst nämner män tyder dock på en 

hierarki då mannen är norm. Bortser man från detta kapitel ser man dock att skillnaden mellan 

hur många kvinnor och män som representeras inte är så markant stor, med 126 män och 95 

kvinnor. Dessutom betyder det inte att de flesta texter handlar om män eftersom fler 

representeras utan texterna handlade om både män och kvinnor. Hur män och kvinnor blir 

beskrivna och presenterade tas upp i den kritiska diskursanalysen. Det man kan se i böckerna är 

att många texter handlar om både män och kvinnor som är kompisar och syskon och det kan 

tyda på en intention att texterna ska handla om båda könen. Det var ofta både en man och 
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kvinna som var huvudkaraktärer i texterna och när det endast var en huvudkaraktär var 22 texter 

med kvinnor som huvudkaraktärer och 12 texter med män som huvudkaraktärer.  

 

5.3 Komparativ innehållsanalys 

Likheterna och skillnaderna mellan ämnena har visat sig vara flera. I innehållsanalyserna har vi 

sett en likhet i att det i både engelska och spanska läroböcker representeras fler män än kvinnor, 

vilket vi här tolkar som en överrepresentation relativt en antagen normalfördelning mellan män 

och kvinnor i dessa båda länder. I engelskan representerades 127 män respektive 97 kvinnor och i 

spanskan 145 män respektive 95 kvinnor, vilket gör att spanskan har en större överrepresentation 

av män. Den större övervikten av män i de spanska läroböckerna kan till viss del förklaras av två 

texter om spansk historia, där hela 19 män och inga kvinnor berörs. Män har i den historiska 

kontexten varit dominerande på grund av maktpositioner och kvinnor har inte fått lika stort 

utrymme. Att inkludera sådana texter reproducerar mäns position som norm. Bortser man från 

dessa två texter och tittar på texter som reflekterar nutiden ser man att representationen är 126 

män och 95 kvinnor, liknande den engelska. Relevant att anmärka är att vi analyserat en tredje 

bok i spanska men att det sammanlagda textmaterialet i princip har varit lika stort och som 

siffrorna visar, även antalet människor. 

En annan likhet mellan den engelska och spanska innehållsanalysen är att texternas geografiska 

fokus är på västerländska länder, såsom att Spanien är överrepresenterat i de spanska 

läroböckerna på bekostnad av spansktalande länder i andra delar av världen, och USA och 

Storbritannien i de engelska läroböckerna på bekostnad av engelsktalande länder i andra delar av 

världen. Att de länderna får mest utrymme tyder på att de ges en högre status. Detta kan 

dessutom tolkas ur ett eurocentriskt perspektiv, eftersom dessa länder favoriseras bland spansk- 

och engelsktalande länder som inte tillhör den västerländska sfären. I den eurocentriska 

idétraditionen betraktas det västerländska som överlägset andra kulturgemenskaper, vilket i 

överförd bemärkelse även kan tillskrivas de undersökta läromedelstexterna.  

De skillnader man kan se i innehållsanalysen är att läroböckerna i spanska tydligt utpekar var 

texten utspelar sig, medan fler texter i de engelska läroböckerna utspelar sig på en icke-specifik 

plats. Vi drar därmed slutsatsen att det är viktigare att nämna var texten utspelar sig i spanska-

undervisningen, alltså att man kopplar språket till en geografisk plats eller ett land där språket 

talas.  

5.4 Kritisk diskursanalys av lärobok i engelska 

5.4.1 Sammanfattning av texternas innehåll 

Text 1, ”Bungee Jump – A Ritual or an Adventure”(Lundfall, Nyström & Clayton, 2007:155-156) 

handlar om befolkningen i nationen Vanuatu som vill få rättigheter för de anser att västvärlden 
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har stulit deras över hundra år gamla tradition, en typ av bungee jump, för att tjäna pengar. I 

Vanuatu hoppar befolkningens män från torn med rankor knutna runt benen som del av en 

manlighetsritual. Texten beskriver hur detta inte alltid har fungerat smärtfritt. Under ett besök av 

drottningen (Storbritanniens drottning, egen anmärkning) på 1970-talet gick några rankor av och 

en man dog. Texten fortsätter beskriva hur invånarna på Vanuatu vill ha rättigheter från 

bungyjumping-företag runtom i världen för att de vill kräva kompensation för att företagen har 

stulit deras tradition och kultur. Vidare beskrivs bungee jumping runtom i världen och en man 

som arbetar med bungy jumping, Patrick Lackey från NZ, säger att Vanuatu inte har något 

rättsligt fall för att hans företag har patent på bungy-systemet med gummiband och att Vanuatus 

bungy jump är en helt annan sak. Texten beskriver att många som arbetar med bungee jumping 

anser att den öppna och stora försäljningen av fejkvaror i huvudstaden Port Vila visar på att 

Vanuatus regering inte har någon respekt för lagar. De anser också att Vanuatus rättsfall inte 

fungerar på grund av regler för hälso- och säkerhetsskäl. Det finns två bilder till texten. En visar 

hur Vanuatus bungy jumping-ritual går till, den andra visar en vit kvinna som ska hoppa bungy 

jump i Nya Zeeland. 

Text 2, ”A Career in Computer Games” (Lundfall, Nyström & Clayton, 2007:164-175) 

kommer från en samling av skräckhistorier skrivna av Anthony Horowitz. Den här historien 

handlar om Kevin, en datorspelsberoende tonåring vars liv cirkulerar kring datorspel. Han har 

hoppat av skolan sexton år gammal. En dag får han se en jobbannons om att utveckla ett nytt 

datorspel och går dit på intervju. Det är konstig stämning och han har inte hört talas om företaget 

förut, men han tackar ja då lönen är hög. Resten av Kevins dag blir något speciell. När han 

kommer hem börjar identiskt lika män i kostymer, med plastliknande ansikten, komma emot 

honom med vapen och försöka skjuta honom. Han lyckas fly efter en lång stund och tar sig in i 

en sprängd affär där han gömmer sig och lyckas somna. När han vaknar upp verkar allt till en 

början lugnt, men sedan kommer männen emot honom igen. Kevin blir rädd och hör ett konstigt 

ljud, något som liknar ljudet av en spelarkad. Novellen avslutas med ”And someone, somewhere, 

had just put in another coin” (Och någon, någonstans, hade precis stoppat in en ny peng”, egen 

översättning). Det finns tre bilder till texten. En visar Kevin som spelar ett spel i en arkadhall och 

håller i ett stort plastvapen, den andra visar fyra datoranimerade män i kostymer med stora vapen 

och den tredje är en bild av Kevins ansikte bakom några grenar. 

Text 3, ”A Match Made in Cyberspace” (Lundfall, Nyström & Clayton, 2007:183-185) är en 

intervju från tidningen Cosmopolitan. En reporter intervjuar en kvinna som heter June från 

Michigan i USA som under några månader har chattat med en man på internet. Nu har de 

bestämt att ses över en helg i New York. June beskriver att Elias, mannen hon ska träffa, efter 

några mailkonversationer erbjöd att bjuda June på en romantisk resa till Thailand. June säger att 

hon sa nej för att hon kände sig nervös över att åka iväg med en främling till ett främmande land. 

Men hon vill träffa Elias på en dejt i verkligheten, då hans mail är trevliga och han har ett bra 

jobb och bra värderingar. När de ses i verkligheten kommer de först bra överens, skrattar och har 
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det trevligt, men senare på kvällen tycker June dock att han inte var som hon hade förväntat sig, 

utan att han hade ett hett temperament. De kommer överens om att det inte kommer bli något 

romantiskt och June börjar några dagar efter dejten chatta med en annan man. Det finns en bild 

till texten och det är en teckning av en tjejs huvud, antagligen June, med kortklippt hår. 

Text 4, ”Asking the Wrong Questions” (Lundfall, Nyström & Clayton, 2007:194-200) är ett 

utdrag från filmen American History X. Filmen utspelar sig i Los Angeles gängvärld där rasism 

och ny-nazism är utbredda och bröderna Derek och Danny har förlorat sin pappa i en 

skottlossning där afroamerikaner var inblandade. Derek, som är fylld av hat och sorg, tar till 

radikala handlingar och snart blir han ledare för en nynazistisk rörelse. Danny ser Derek som en 

förebild och tar till sig dessa ideologier. I scen A sitter familjen vid middagsbordet och diskuterar 

samhället och upplopp som sker i Los Angeles av afroamerikanska människor. Derek säger att en 

av tre afroamerikaner på något sätt är i straffsystemet och menar att det har något att göra med 

deras egenskaper som gör att de dras till brott. Hans mamma och nya man diskuterar med Derek 

och menar dock att fördomar i rättssamhället och sociala ojämlikheter är orsaker till 

afroamerikanernas situation. I scen B sitter Derek i fängelse. Han har mördat tre afroamerikanska 

män och i fängelset ändras hans attityder och fördomar efter att han blir vän med en 

afroamerikansk man och då blir grovt misshandlad av ett gäng från vit makt-rörelsen. Han ber sin 

före detta historielärare, som är afroamerikan, att hjälpa honom och läraren börjar hälsa på 

honom i fängelset. I scen C ser vi tillbaka på ett samtal mellan Derek och hans pappa Dennis. De 

pratar om att Derek i skolan läser afroamerikansk litteratur och det visar sig att Dennis är emot 

den kvotering som sker i USA. Han ber Derek att kritisera det de säger i skolan och istället se en 

helhetsbild av samhället. Pappan är upprörd över att två afroamerikanska män på hans jobb fick 

jobb framför två vita män som fick högre poäng på ett intagningstest. Det finns två bilder till 

texten. En bild visar Derek, snaggad, i bar överkropp med ett hakkors tatuerat på bröstet, som 

spelar basket mot afroamerikaner. Den andra bilden visar Derek i kostym och längre hår som står 

och pratar med sin historielärare i kostym. 

Text 5, “I Owe It to My People” (Lundfall, Nyström & Clayton, 2007:204-207), är ett utdrag 

från filmen A Time to Kill. Carl Lee Hailey är namnet på en av huvudpersonerna i denna text. 

Carl är afroamerikan och hans 10 år gamla dotter har precis blivit attackerad och våldtagen av två 

vita män. Carl är hämndlysten och söker råd hos en vit advokat vid namn Jake Brigance som 

tidigare har hjälpt Carls bror Lester ur en svår situation i rätten. Texten är en konversation mellan 

Carl och Jake. De diskuterar hur Carls familj mår efter det som har hänt och det enda Carl kan 

tänka på är hur han vill hämnas på männen som gjorde hans dotter illa. Carl vill att Jake ska 

representera honom i rätten om han gör någonting åt saken och menar på att Jake ju har vunnit 

flera mordrättegångar där afroamerikanska män har varit anklagade. Jake frågar Carl om han 

tycker det är värt det om han skulle bli dömd till döden och vem som i så fall skulle ta hand om 

hans familj. Jake diskuterar hur det är annorlunda för vita män än för afroamerikaner i deras 

delstat i USA och att vita män har lättare för att komma undan, särskilt om det är en jury som 
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består av endast vita män och kvinnor. Jake ber Carl att inte ta saken i egna händer, men Carl 

säger att han inte kan sova om natten förrän de har fått vad de förtjänar. Det finns en bild till 

texten. Den visar Jake i kostym som står vid vittnesbåset, Carl som sitter i kortärmad skjorta och 

slips i vittnesbåset och domaren i bakgrunden som är en vit man i övre medelålder. 

5.4.2 Genus 

I flertalet av texterna kan man urskilja en dikotomi mellan män och kvinnor och manliga och 

kvinnliga egenskaper. I text 1 och text 2 är kvinnor i princip saknade (med undantag för 

drottningen av Storbritannien i text 1 och en kvinna på bilden), vilket gör att ingen direkt 

dikotomi, särskiljning, mellan hur män och kvinnor representeras kan göras. Men avsaknaden av 

kvinnor i sig kan tyda på en dikotomi. I text 1 där endast två kvinnor är representerade och ges 

lite utrymme, drottningen där det endast nämns att hon är på besök och en kvinna på en bild som 

ska hoppa bungy jump. Männen från västvärlden ges status som experter och Vanuatus ritual 

endast är för män, vilket gör att ingen kvinna från Vanuatu är representerad. I text 2 är endast 

män representerade vilket kunna tyda på en dikotomi där datorspelsbranschen anses vara en 

mansdominerad värld, och texten skapar en stereotypisk bild av en datorspelsberoende kille i 

tonårsåldern. 

Text 3, A match made in Cyberspace, visar tydligt på en dikotomi. I texten förekommer två 

kvinnor och en man. Kvinnorna ges störst utrymme i texten, som intervjuare och den som blir 

intervjuad, medan mannen endast beskrivs ur kvinnans synvinkel. Även om kvinnorna ges störst 

utrymme i texten, så ges bilden av Elias som initiativtagare och till den grad att June känner sig 

obekväm. I början av texten beskriver skribenten hur June ”finally agreed – over the net – to see 

him” (äntligen gick med på – över nätet – att träffa honom, egen översättning), vilket indikerar på 

att det är mannen som tagit initiativ till att fråga. Intervjuaren säger att June är märkbart nervös 

men positiv till mötet. Efter mötet berättar June att Elias blivit arg när hon inte vill följa med 

honom hem på kvällen efter dejten. Hon uttrycker att hans temperament inte har gått att urskilja 

via mail. Mannen framställs vara initiativtagaren och påträngande, nästan aggressiv, och motpolen 

är June som är mer passiv och försiktig. Detta är tydligt även i slutet av texten då June har börjat 

chatta med en ny man och säger att hon vill träffa honom men att det är ”if he just asks me out” 

(om han bara bjuder ut mig, egen översättning). I text 4 och 5 är kvinnor representerade men ges 

ingen framträdande roll. I text 4 är det Derek, Danny, pappan och historieläraren som ges störst 

utrymme och här kan man urskilja en dikotomi då kvinnorna i texten, systern och mamman, mest 

är passiva i bakgrunden, förutom mamman som har en replik. Männen diskuterar politik och 

kopplas till våld. I text 5 ges kvinnor som tidigare nämnt ingen framträdande roll utan diskuteras 

av två män som pratar om sina familjer och därmed sina hustrur och döttrar. Dikotomi kan 

urskiljas på flera ställen. En man, Jake, är advokat och på bilden kan man se att domaren är en 

man likaså, vilket kan peka på att rättsvärlden med yrken som advokat och domare, är en 

mansdominerad värld. Det andra är att Carl, pappan i huset, planerar att söka hämnd på de män 
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som attackerat hans dotter. Kvinnorna blir offer i texten, dottern offer av våldtäkt och 

misshandel och hustrun som benämns som galen på grund av det som har hänt. Mannen ses som 

initiativtagaren och dessutom den som tar till våld. Män, och manlighet, blir kopplat till våld i tre 

av fem texter (text  2, 4 och 5). Kvinnor ges lugnare positioner och vid det tillfälle, text 3, där en 

kvinna ges huvudrollen är temat på kärlek och dejting. 

Hierarkin kan urskiljas i de olika texterna. Män ges större utrymme i texterna, då det endast i 

en av de fem texterna är en kvinna som ges huvudrollen (text 3). I de andra texterna ges flera 

olika män huvudrollerna och kvinnor nämns i kontexten av familjemedlemmar, mamma, dotter 

m.m. I alla texter utom text 3 ges män det största utrymmet och de högre positionerna, såsom i 

text 1 där det är manliga representanter från bungee jumping, företagsägare, som ger sin expertis 

på området och det är män i Vanuatu som genomgår ritualen, text 2 där inga andra kvinnor är 

representerade, text 4 där alla huvudroller är män och text 5 där män är huvudroller men 

dessutom innehar de högre positionerna som advokat och domare. I text 1 representeras en 

kvinna, drottningen av Storbritannien, som visserligen innehar en hög position, men inte ges 

något större utrymme då hon endast nämns vid det tillfälle hon var på besök i Vanuatu. Det 

faktum att det är fler män som är representerade och i högre grad än kvinnor och att kvinnor i 

vissa texter är uteslutna kan tyda på en hierarki där mannen är norm i samhället. 

5.4.3 Etnicitet 

Etnifiering uppstår i flertalet av texterna då olika etniska grupper möter varandra och ser de andra 

som annorlunda än sig själva. Detta är fallet i text 1 där texten är skriven ur ett brittiskt, och alltså 

eurocentriskt, perspektiv. Texten nämner att drottningen var på besök i Vanuatu 1974 och att de 

bara säger drottningen, och inte hennes namn eller vilket land hon tillhör, tyder på att texten har 

skrivits och publicerats i en brittisk kontext och alltså är skriven ur ett brittiskt perspektiv. Endast 

en person från Vanuatu representeras, två personer från Storbritannien och en från Nya Zeeland. 

Personen från Vanuatu nämns inte vid namn, medan personerna från Storbritannien och Nya 

Zeeland nämns vid namn och jobbtitel. Detta kan visa på en slags etnifiering och hierarki där det 

västerlänska värderas högre och ges mer utrymme. Folket på Vanuatu nämns som ”the islanders” 

(öborna, egen översättning) eller ”residents” (invånarna, egen översättning), ingen vid namn. I 

text 2 och 3 uppstår ingen etnicitet då det inte uppstår något möte mellan olika etniska grupper. I 

text 4 och 5 uppstår etnicitet i mötet mellan de vita nynazister och afroamerikaner som är 

representerade i text 4, och mellan den vita advokaten Jake och afroamerikanen Carl i text 5. I 

text 4 diskuteras rasismen i USA där Derek, som är nynazist, anser att afroamerikaner är mer 

benägna till kriminalitet och därmed är annorlunda, och enligt honom, lägre ansedda än vita 

människor. Bilden där Derek spelar basket mot afroamerikaner och har bar överkropp som visar 

hans tatuering av ett hakkors bidrar starkt till textens innehåll gällande hatet nynazister har mot 

afroamerikaner. Text 5 belyser skillnaderna mellan vita och afroamerikaner i det ojämlika 

rättssystemet i dagens USA. Etnicitet uppstår i mötet av de här människorna och en etnifiering, 
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en hierarki, sker av att de behandlas olika. De vita har högre ställning än afroamerikanerna och 

har lättare att komma undan anklagelser. Texten reproducerar, men problematiserar, en 

maktkonstruktion i det amerikanska samhället. 

I flera av texterna kan man urskilja ett ”vi och de”-perspektiv. I text 1 benämns invånarna i 

Vanuatu som ”de”, alltså en åtskillnad från ”vi”, i detta fall britterna. Eftersom texten är skriven 

ur ett brittiskt perspektiv är den således skriven ur ett eurocentriskt perspektiv där Europa ställs i 

kontrast emot resten av världen. Människorna från västvärlden, då inte endast britter nämns utan 

även en Nya Zeeländare, ges större identitet när de benämns vid deras fulla namn, än folket på 

Vanuatu som benämns som en grupp. Detta bidrar till att läsaren får en närmare relation till de 

som nämns vid namn och att deras åsikter eventuellt graderas högre. Vanuatus åsikter ges 

dessutom knappt en halv sida och britternas och nya zeeländarens åsikter ges en hel sida. En 

annan aspekt av ”vi och de” är att människorna på Vanuatu vill kämpa för sin rätt till att ha 

uppfunnit bungy jump men enligt nya zeeländska och brittiska personer inom området har de 

inte rätt till detta för att deras bungy jump inte uppfyller kraven, alltså västvärldens krav. Detta 

visar på att västvärlden anser sig tänka annorlunda än ”de”, invånarna i Vanuatu. Vanuatu är en 

före detta brittisk och fransk koloni (Nationalencyklopedin, 2014d) vilket ger ett postkolonialt 

perspektiv till texten. I rättsfallet så kommer det fram att det är västvärlden som anser sig mer 

utvecklad och ha bestämmanderätt i fallet, på grund av ett enligt västvärlden mer utvecklat 

rättssystem med till exempel termerna upphovsrätt och patent. För människorna i Vanuatu är 

ritualen en stor del av deras kultur, men för textens representanter från västvärlden väger 

rättssystemet och deras regler tyngre. Stycket där den nya zeeländska och brittiska mannen 

tillfrågas om ärendet börjar med att männen presenteras vid fullt namn och tillhörighet till företag 

som är stora inom bungee jumping, vilket gör att läsaren får en känsla av att de är experter på 

området, till skillnad från hur människorna på Vanuatu har presenterats som okunniga på 

området och att Vanuatus regering dessutom inte har någon respekt för lagen. 

Stereotypisering är synbart i en av texterna. Text 3 utspelar sig i USA och June och Elias 

nationstillhörighet är, utifrån vad läsaren får veta, amerikansk. Det uppstår ingen ”vi och de- 

situation”, alltså ingen etnicitet, då det är en amerikan som skriver om en annan amerikan, som 

träffar en tredje amerikan. Perspektivet och infallsvinkeln i texten är således amerikansk. Den 

dejtingkultur, där mannen är initiativtagaren och inte kvinnan, ger en stereotypisk bild av det 

amerikanska samhället och den amerikanska dejtingkulturen. 

5.4.4 Intersektionalitet 

I text 1 är det inte enbart västvärldens perspektiv som uttrycks, utan även mäns perspektiv från 

västvärlden vilket gör att man kan se en växelverkan mellan genus och etnicitet. Dessutom ställs 

män från Vanuatu mot män från Storbritannien/Nya Zeeland. Endast en man från Vanuatu 

representeras i texten, och trots att denna man är Vanuatus premiärminister och därmed innehar 

en hög position i deras samhälle undermineras han i och med att han i texten inte nämns vid 
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namn och att Vanuatus regering beskrivs som att inte ha någon respekt för lagar. Då de vita 

männen får expertstatus i texten och benämns vid deras fulla namn tillskrivs de en högre position 

än premiärministern av Vanuatu. I text 3 kan man se en samverkan mellan etnisk tillhörighet och 

genus då det, som tidigare nämnt, skapas en dikotomi mellan man och kvinna, men också för att 

denna dikotomi uppstår på grund av den kultur människorna är uppväxta och lever i. Dikotomin 

visar på en amerikansk dejtingkultur där mannen är initiativtagaren till dejtande då June verkar 

uppleva att det är männen som ska fråga ut henne på en dejt och inte tvärtom. June och Elias är 

individer med egna tankar om hur de vill agera, men de agerar eventuellt på det sätt de gör för att 

de bor och är uppvuxna i USA och därmed påverkade av det amerikanska synsättet på dejting. 

Texten bidrar på så sätt till återskapandet av dessa amerikanska manliga och kvinnliga könsroller. 

I text 5 representeras Jake som är advokat. Jake är inte bara man och advokat, vilket visar på en 

högt uppsatt position och ett manligt yrke, utan även en vit man med större fördelar i samhället 

än de afroamerikaner texten ställer honom emot, som Carl som inte ges samma förutsättningar. 

5.5 Kritisk diskursanalys av lärobok i spanska 

5.5.1 Sammanfattning av texternas innehåll 

De fem texter ur Caminando 5 som analyserats har olika handlingar men de berör länder och 

teman i länder där spanska talas. Text 1, ”De Bolivia a Suecia” (från Bolivia till Sverige, egen 

översättning) är enligt boken ett exempel på de texter som publicerats på nätet med temat 

adoption där de som har blivit adopterade som barn får dela med sig av sin historia (Béjar 

Alonso, 2013:44-46). Texten i boken är skriven av Amaru Johansson som vid skrivande stund var 

23 år. Han berättar sin historia om att han blev adopterad som fyraåring från Bolivia till Sverige 

och att han hade minnen från landet och pratade språket vid det laget. Han skriver om sina 

upplevelser att vara adopterad och om hans önskan att träffa sin biologiska mamma. Han skriver 

att hans adoptivföräldrar först oroade sig för att han skulle ha för mycket kontakt med sitt 

ursprungsland men att de alltid behandlade det faktum att han är adopterad som något naturligt. 

Han uppskattar detta för att han har behållit sin bild av sitt ursprungsland med dess kultur och 

språk. Han berättar att han aldrig lärt känna sina biologiska föräldrar som är aymaraindianer utan 

hans pappa lämnade hans mamma när hon var gravid och hans mamma, som var 15 år, gav bort 

honom till ett barnhem efter att hon fött honom. Han skriver att hans biologiska mamma inte 

ville ha någon kontakt med honom och att han nu är ledsen för att han inte kan hitta henne. Han 

tror att hur det är att vara adopterad skiljer sig beroende på vilken relation man har med sina 

adoptivföräldrar och han anser att han har en bra relation till sina och att han lyckats bevara sina 

latinska rötter samt att han känner sig som att han hör hemma i två olika världar. Det finns två 

bilder tillhörande texten, en bild där en blond kvinna håller i ett mörkhårigt, möjligtvis 

latinamerikanskt barn. Det framgår av bilden tillsammans med texten att detta skulle kunna 
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representera Amaru och hans svenska mamma. Den andra bilden visar en sjö med flamingos och 

ser ut att vara en sjö som ligger vid Salar de Uyuni i Bolivia (egen anmärkning). 

Text 2, ”Noticias del mundo” (världsnyheter, egen översättning), består av fyra små texter 

som ska vara små artiklar, cirka 100 ord var. Tidningarnas namn och land framgår men inte 

datum eller författare (Béjar Alonso, 2013:68-69). Den första artikeln handlar om att den 

argentinska illustratören Marisol Misenta har vunnit Astrid Lindgrens litteraturpris av den 

svenska staten och att det innebär att hon fick fem miljoner kronor. Den andra artikeln är från 

Mexiko och handlar om fotbolls-VM i Brasilien 2014 och att Brasilien har vunnit fotbolls-VM 

fem gånger. Den tredje artikeln är från Chile och handlar om att en sydamerikansk påve har blivit 

vald för första gången. De skriver att mannen som blivit vald till påve, Jorge Mario Bergogolio är 

argentinare men att hans föräldrar är italienska immigranter. Den fjärde artikeln är från Spanien 

och handlar om att 27 män, 14 kvinnor och fyra barn av afrikanskt ursprung blev tagna till 

sjukhus på Teneriffa eftersom de var uttorkade. De blev räddade av räddningspersonal då deras 

små båtar, ”pateras”1, var på drift. Sjöräddningspersonalen säger att detta händer varje dag och att 

de vill ha mer hjälp av staten att hantera flödet av flyktingar från Afrika. Bilden som finns till 

denna text är genom en kamera där man ser suddigt en man och en kvinna som sitter i en soffa 

som ser ut att vara i en nyhetsredaktion och att mannen och kvinnan är programledare eller blir 

intervjuade. 

Text 3, ”Nuevos homicidios en Guadalajara” (nya mord i Guadalajara, egen översättning) är 

en text som anges vara en artikel från La Prensa som är skriven den 26 april 2013 i Distrito 

Federal i Mexiko av Juan José Chavo (Béjar Alonso, 2013:71-74). Artikeln handlar om att det har 

skett två nya mord i Guadalajara och att det skapar en diskussion gällande droghandelsproblem 

och legaliseringen av droger. Det ena mordoffret var 21-åriga Juan Diego som var en brottsling 

och knarklangare. Det andra offret, också en man, misstänktes vara med ett kriminellt gäng som 

också sysslar med drogtrafficking. En väninna till Juan Diego uttalar sig om att hans familj som 

bor på landet är förtvivlade och att han verkade vara ansvarsfull och arbetsam. Det är normalt 

enligt journalisten att unga människor kommer till städerna från landet och hamnar i trubbel med 

knarkhandel och gängaktivitet. Han skriver också att majoriteten av alla mord i Guadalajara sker 

på grund av droghandeln. Nu öppnas återigen en diskussion om legalisering av droger för att 

förhindra våldet och inom denna diskussion yttrar sig Sonia Gomez som jobbar på center emot 

drogtrafficking och José María Hidalgo från en icke-statlig organisation emot legaliseringen, 

medan Marcos Chávez från borgmästarkontoret ser legaliseringen som en lösning på våldet. De 

tar upp det faktum att USA är en del av problemet och att de har fört en dialog med USA om hur 

man kan lösa problemet och en högt uppsatt funktionär i detta kommenterade att USA inte gör 

något för att stoppa våldet i Mexiko. Det finns 23 bilder och en karta till artikeln. De flesta bilder 

visar en stadsmiljö på nattetid och de visar nattklubbar, ett mariachi-band inne på en restaurang 

                                                 

 
1 ”liten grundgående båt som används av nordafrikaner för att olagligt ta sig till Spanien” (Nordsteds, 2013) 
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och ett på gatan, flera poliser med hjälmar och vapen och män på gatorna varav en ligger ner och 

ser ut att vara avliden. En bild visar också en man som ser ut att bli gripen av en polis. Få bilder 

föreställer kvinnor: en bild med en kvinna med kort kjol som står under en lampa i en dörr med 

en man eller kvinna som pratar med henne, en som visar en kvinna utanför en nattklubb i en kort 

rosa klänning tillsammans med andra människor, en som visar en kvinnlig reporter på gatan som 

blir filmad av en kamera och en bild visar en kvinna i en bar med en drink framför sig som tittar 

mot kameran. 

Text 4, ”La tesis de Nancy” (Nancys teori, egen översättning) är ett utdrag från en bok som 

handlar om Nancy, en amerikansk student som studerar spanska i Sevilla, som skriver brev till sin 

syster Betsy och i detta utdrag av boken kommer hon reflektera över kulturchocker hon har stött 

på (Béjar Alonso, 2013:80-81). Texten är presenterad som att den är skriven av Ramón J. Sender, 

en spansk författare (Nationalencyklopedin, 2014). I brevet beskriver hon det spanska folket och 

hon säger att hon tycker att spanska kvinnor är vackra och intelligenta fast feminina. Hon säger 

att män, däremot, är bra men de pratar när de ser en ung kvinna på gatan. Hon beskriver även att 

spanska män ofta kommenterar hennes hårfärg och hälsa, men förstår inte att de egentligen 

uppvaktar henne. Hon berättade att hon två gånger frågat män om spansk grammatik och att den 

ena hade blivit generad och bytt samtalsämne och den andre presenterade sin fru för att svara på 

frågan. Hon rekommenderar sin syster att inte prata om grammatik i Spanien eftersom det inte är 

populärt där. Bilden till texten visar en kvinna, möjligtvis Nancy, som står och tittar ut genom ett 

fönster på ett tåg. 

Text 5, ”Curriculum Vitae”, är ett CV och ett personligt brev från två olika personer (Béjar 

Alonso, 2013:94-96). En kvinna, Sonia, presenterar i sitt CV kontaktuppgifter, 

arbetslivserfarenhet, utbildning, språkkunskaper, andra förmågor, körkort och referenser. Sonia är 

spansk och det framgår inte vilket jobb hon söker. Hon har tidigare jobbat som bokhållare på ett 

företag och har jobbat på ett annat företag och undervisat om bokföring. Hon har en master i 

företagsekonomi. Hon pratar spanska, engelska och franska.  Hon kan arbeta i grupp, hon kan 

resa i jobbet, hon kan flera datarelaterade program, hon har körkort och ger två referenser, två 

män, en som är chef på en skola och en chef på ett företag. Det personliga brevet är skrivet en 

kille som heter Claudio och han beskriver vilket jobb han söker och beskriver sig själv. Han söker 

jobb som grafisk designer i Granada i Spanien och han själv bor i Barcelona i Spanien. Han 

skriver i sitt personliga brev att han kommer passa bra som grafisk designer och att han kan börja 

jobba så fort som möjligt. När han beskriver sig själv så skriver han att hans intressen är sport, 

naturen, historia och konst. Det finns två bilder till texten, en bild på en kvinna med mörkt hår 

som ler mot kameran och en bild på en kille med mörkt hår och glasögon som ler mot kameran 

och det är underförstått att det är Sonia och Claudio eftersom bilderna är placerade i Cv:t och det 

personliga brevet. 
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5.5.2 Genus 

Man ser att det råder dikotomi mellan män och kvinnor i flera av texterna då vissa kvalitéer och 

egenskaper tycks vara kvinnliga och manliga och de särhålls. Dikotomin blir synlig då 

barnomhändertagandet ses som en kvinnlig egenskap och uppgift eftersom det framgår av text 1 

att det skulle vara Amarus biologiska mammas ansvar att ta hand om honom då han spekulerar i 

varför hon inte gjorde det. Amaru skriver också att han vill träffa sin biologiska mamma men 

nämner ingenting om någon önskan att träffa sin biologiska pappa. Denna idé att det är kvinnan 

som har uppgiften och ansvaret för barn och familj förstärks då bilden till texten visar en kvinna 

som håller i sitt barn, i det här fallet en västerländsk kvinna. En annan dikotomi är den i text 3 

där männen framställs som kriminella och därmed blir våld och kriminalitet en manlig egenskap. 

Detta är synligt eftersom det är män som är med i kriminella gäng och det är de som blir 

mördade. Detta blir extra tydligt då bilderna visar män på gatorna, en som till och med ser ut att 

vara död. Det är också främst män som befinner sig på gatorna som poliser, kriminella eller 

medlemmar i ett Mariachi-band. Kvinnor blir å andra sidan framställda som vänner till de 

kriminella eller som arbetande kvinnor som Sonia Gómez. Denna skillnad från männen blir också 

ännu mer tydlig i bildvalet då endast en arbetande kvinna blir porträtterad och då en journalist. 

De andra bilderna på kvinnor visar en kvinna i en dörröppning med kort klänning, en kvinna i 

kort klänning utanför en nattklubb och en kvinna i bar vilket kan indikera en kriminell aktivitet 

men i sådana fall i en mer utsatt position. Dikotomin om vad som är manligt och kvinnligt blir 

extra tydlig i text 4 där Nancy beskriver hur spanska män och kvinnor är och hon beskriver de 

som motsatser. Kvinnor blir framställda som smarta, vackra och kvinnliga medan männen är 

macho och flirtar med tjejer på gatorna. Hon skiljer också på det faktum att män inte vill prata 

om grammatik till skillnad från kvinnor vilket man kan koppla till att hon tidigare beskriver 

intelligens som ett kvinnligt attribut. När hon beskriver kvinnor som feminina och män som 

macho-killar som flirtar på tjejer på gatan tyder det på att det är manligt att vara initiativtagande 

och kvinnligt att vara mer passiv. Dikotomin blir mindre tydlig i text 5 då män och kvinnor 

likställs i jobbsökande och det faktum att de söker jobb. Dock finns det en uppfattning om att 

teknik och sport är manliga intressen och att en man är en grafisk designer och gillar sport kan 

tänkas vara typiskt manligt och i och med det så undergår han en bekönande process. 

I texterna får man se en hierarki där mannen har högre status och är norm. Detta blir tydligt i 

text 1 där Amaru skriver att hans biologiska mamma blev gravid när hon var 15, att hon lämnade 

bort Amaru efter födseln till ett barnhem och att hon inte vill ha kontakt med honom efter att 

hon lämnat honom. Amaru skriver att han tror att hon antagligen lämnade honom på grund av 

skam eller på grund av dålig ekonomi. Att en kvinna blir skambelagd eller är så fattig att hon inte 

kan ta hand om sitt barn att hon lämnar bort det tyder på att det råder en hierarki där mannen har 

högre status. Detta är eftersom fadern lämnade både mamman och barnet men det står ingenting 

om hans skam. Denna hierarki där mannen är norm uttrycks också i och med att män har mer 

utrymme i texten såsom i text 2 där endast en man, påven, och en kvinna, Marisol, nämns och 
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mannen blir beskriven med mer detalj. Att män får mer utrymme och därmed högre status märks 

också i text 3 då tre män får uttala sig i debatten kring legaliseringen av droger men endast en 

kvinna. Männen får också mer utrymme på bilderna som till exempel poliser, de kriminella och 

Mariachi-bandet. En hierarki mellan män och kvinnor märks tydligt i Nancys beskrivning av 

spanska kvinnor och män i text 4 då hon beskriver feminitet som en negativ egenskap i och med 

att hon först beskriver positiva egenskaper kvinnor har och sedan nämner feminitet i kontrast 

med dem. Männens högre ställning blir ännu tydligare då hon skriver att till skillnad från kvinnor 

är män bra. Mäns högre ställning märks också i text 5 där Sonia anger två referenser som män 

och det framkommer en hierarki där män är chefer och har högre ställningar. 

5.5.3 Etnicitet 

Det uppstår etnicitet, alltså möten mellan olika etniska grupper i fyra av fem texter. I text 1 är 

detta möte mellan svenskar och bolivianer, och då främst aymaraindianer. Amaru känner att han 

både identifierar sig både som svensk och latinamerikan. Han skriver också att han uppskattar det 

faktum att hans svenska föräldrar tillät honom bevara en relation till sitt ursprungsland. Eftersom 

Amaru värderar sin latinamerikanska sida såsom han värderar sin svenska så uppstår det ingen 

tydlig etnifiering från hans sida där någon etnisk grupp har högre status än den andra. Dock råder 

det en etnifiering i beskrivningen av hans två föräldra-par då de beskrivs som olika. Hans svenska 

föräldrar beskrivs som stabila och snälla eftersom de skötte hans adoption bra och han hade 

möjlighet att forma sin egen identitet. Hans biologiska föräldrar, som är aymaraindianer, beskrivs 

däremot som sämre föräldrar då pappan lämnade mamman, sedan lämnade mamman Amaru och 

ville inte ha kontakt med honom. Med denna beskrivning så får det svenska en högre status än 

det aymaraindianska och därmed sker en etnifiering. Bilden till texten som visar en västerländsk 

kvinna med ett sydamerikanskt barn förstärker den etnifieringen att den västerländska kvinnan 

framställs som en bra mamma medan den sydamerikanska och ursprungsbefolkningskvinnan 

framställs som en sämre mamma. En annan etnifiering där den ena etniska gruppen eller 

nationaliteten framställs som starkare och får högre ställning är spanjorerna kontra de afrikanska 

flyktingarna i text 2 där det kommer afrikanska flyktingar till Spanien genom en så kallad 

”patera”. Där får den spanska identiteten en högre status eftersom de andra vill fly till dem och 

eftersom de spanska framställs som vänliga människor och räddar de andra. En annan gång en 

nationalitet får en högre ställning på grund av dess styrka gentemot den andra är i text 3 då 

gränsen mellan Mexiko och USA diskuteras och det faktum att mexikanerna anser att de inte får 

den hjälp de behöver från USA. Att behöva hjälp från USA indikerar på att amerikanerna har en 

starkare ställning än mexikanerna då de inte tycks ha samma problem som de har i Mexiko. I text 

4 uppstår etnicitet i mötet mellan amerikan och spanjorer. Eftersom det är en amerikansk tjej 

som beskriver spanjorer så ser man det ur hennes synvinkel och med det blir hennes etnicitet 

som amerikan norm och därmed högst i hierarkin i etnifieringen. Å andra sidan så framställer hon 

sig själv och därmed hennes etniska tillhörighet som naiv i och med att hon inte förstår att 
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männen flirtar med henne. Men det faktum att hon tolkar hur människor är och framställer 

spanska kvinnor som feminina i negativ bemärkelse så uppstår en etnifiering eftersom hon ser 

skillnad i hur hon är och hur de är och ser deras version av hur en kvinna ska vara som sämre. I 

text 5 uppstår ingen etnicitet eftersom båda identiteterna är spanska och de inte ställs i kontrast 

till varandra.  

Som resultaten indikerar så får det europeiska och västerländska den högsta statusen i textens 

etnifieringar och detta tyder på en eurocentrism. Denna eurocentrism uttrycks i text 1 där 

etnifieringen placerar Amarus svenska föräldrar i hög ställning. Dock måste det påpekas att 

Amarus åsikter om sina två hemländer inte är av en eurocentrisk synvinkel då han värderar sin 

latinamerikanska sida högt och gärna vill träffa sin biologiska mamma. Dock ser man i texten att 

det parallellt sker en diskurs där det europeiska har högre status. Man kan uppfatta en ”vi och 

de”- situation där det blir en differentiering mellan européer och afrikaner i text 2 i och med att 

afrikaner flyr till Spanien. Man har valt att skriva om afrikanska flyktingar som tar sig till Spanien 

och Europa och därmed står västvärlden för det åtråvärda som resten av världen vill ansluta sig 

till och att européerna är de starka som räddar de andra. Ett tillfälle då Europa får mer utrymme 

än den andra etniska gruppen eller nationaliteten är i text 2 och nyhetsartikeln om den 

argentinska illustratören som fick Astrid Lindgrens litteraturpris. I texten framgår mer 

information om Astrid Lindgren och Sverige än illustratören Marisol och därmed har artikeln en 

eurocentrisk synvinkel, i och med att priset från Europa och Astrid Lindgren får mer 

uppmärksamhet än självaste pristagaren. Eurocentrism kan också manifesteras i det faktum att 

européer känner ett behov av att förklara andras beteende då det inte framställs som självklart 

rationellt såsom det europeiska. Detta sker i text 1 då Amaru spekulerar i varför han tror att hans 

mamma lämnade honom. Därmed uppstår en ”vi och de”-situation då man inte har samma 

sociala problem i Sverige som i Bolivia och man måste förklara deras beteende. En annan form 

av eurocentrism kan vara en anonymisering av det som inte är europeiskt och detta sker i text 5 

där båda identiteterna är från Spanien. Eftersom man kan se att språkets status i relation till 

landets ekonomi kan det tänkas att man valt Spanien i en text som handlar om att söka jobb då 

just Spanien har en av de starkaste ekonomierna av de spansk-talande länderna.  

Stereotyper och stereotypiseringar framgår i texterna. I text 1 så beskriver Amaru sitt hemland 

som exotiskt och att hans biologiska mamma antagligen var så fattig att hon inte kunde ta hand 

om honom. Detta är en stereotypisering av indianfolken i Sydamerika. Det reproducerar en bild 

av ett fattigt, men exotiskt utvecklingsland där de har sociala problem. Att afrikaner flyr sina 

länder blir också en stereotypisering i text 2 vilket reproducerar en generalisering av fattiga 

afrikaner som vill fly till Europa. I text 3 förekommer det stereotypisering både i text och bilder. 

Det faktum att man väljer en text som handlar om mord och drogtrafficking i Mexiko är att 

reproducera en generell bild av Mexiko som är känt för kriminella aktiviteter. Att ha bilder som 

framställer poliser, en död man på gatan, kvinnor som ser ut att vara utsatta i kriminalitet, bilder 

på nattklubbar plus det faktum att alla bilder är tagna på nattetid producerar en bild av Mexiko 
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som ett farligt och kriminellt land. I text 4 förekommer stereotypisering i och med att spanska 

killar framställs som macho-killar som flörtar med tjejer på gatan som stämmer överens med en 

övergeneraliserad bild av spanska män. Att hon också blir uppraggad flera gånger av män utan att 

förstå det tyder också på att hon är naiv och det skapar en bild av naiva amerikaner. I text 5 är 

mannen intresserad av sport vilket kan tänkas vara stereotypisering av spanska intressen då 

fotboll och sport är något man kan koppla till Spanien. 

5.5.4 Intersektionalitet 

Den intersektionella växelverkan mellan genus och etnicitet har visat sig vara relevant att 

analysera i texterna då man kan tydligt kan se att genus och etnicitet skapar olika förutsättningar 

för identiteterna i texterna. I text 1 syns att den västerländska, svenska kvinnan har högre status 

än den aymaraindianska kvinnan. Denna höga ställning hos just svenska kvinnor märks också i 

text 2 då Astrid Lindgren beskrivs som en framgångsrik författare och då mer framgångsrik än 

den argentinska illustratören. I text 1 kan vi se att den aymaraindianska kvinnan har låg ställning 

och är utsatt i fattigdom och skam medan mannen inte är lika utsatt eftersom det var endast 

kvinnan som beskrevs känna skam och ansvar. I text 3 kan vi också se i bilderna till texten att 

kvinnorna framställs som utsatta i kriminalitet då en kvinna står i utmanande kläder i en 

dörröppning och de inte tycks ha samma utrymme och starka ställning som män. Detta kan 

ställas i kontrast till text 5 där den spanska kvinnan tycks ha hög ställning med utbildning i 

ekonomi, dock har hon inte lika hög ställning som män eftersom de används som referenser. 

Bilden av en smart europeisk kvinna finns också i text 4 där Nancy beskriver kvinnor som 

intelligenta och mer benägna att svara på frågor om grammatik. Man kan då se en differentiering 

mellan kvinnor från Europa och kvinnor från Latinamerika där europeiska kvinnor tycks vara 

starka och framgångsrika och latinamerikanska kvinnor utsatta i kriminalitet och fattigdom. 

I text 3 med tillhörande bilder kan man tydligt se hur genus och etnicitet samspelar till en 

identitetskonstruktion av den mexikanske mannen. På grund av det faktum att han är man och 

mexikan så löper han större risk att vara kriminell än en annan nationalitet eller kön i texten. Det 

skapas två olika identiteter för män, de kriminella och de med makt och höga positioner. Den 

nationalitet som ställs i kontrast med mexikaner i denna text är amerikaner och dessa får en hög 

ställning där det framstår som att de inte har samma problem med kriminalitet. En annan text där 

amerikaner också framställs i hög ställning är i text 4 där Nancy beskriver hur spanjorer är i 

kontrast mot hur amerikaner är där det amerikanska är normen. Främst så framställs amerikanska 

kvinnor som mer korrekta än spanska då de spanska kvinnorna är för feminina enligt Nancy. Det 

skapas en bild av hur spanska män är i och med att de beskrivs som flörtiga och har dåliga 

grammatikkunskaper. I text 5, där Claudio presenterar sitt personliga brev får vi en annan bild av 

spanska män som seriösa men det förekommer också en stereotyp bild att de är intresserade av 

sport. Spanska män ses också som män som har hög ställning i och med att endast män används 

som referenser. 



 

 44 

 

5.6 Komparativ kritisk diskursanalys 

I den kritiska diskursanalysen har vi noterat likheter kring hur genus framställs i läroböckerna. Vi 

märkte en likhet i att mäns egenskaper i flera texter kopplas till våld och kriminalitet i båda 

ämnen. I den spanska analysen såg man ett intersektionellt samspel av dessa genusegenskaper och 

etnicitet i och med att det endast var mexikanska män som framställdes som kriminella. I 

engelskan representeras män från USA som kriminella eller kopplade till våld. Kvinnor, å andra 

sidan, framställdes finnas i mer utsatta positioner i båda ämnen. En annan likhet vi fann i den 

kritiska diskursanlysen var att män framställdes som initiativtagare i mötet med kvinnor och att 

kvinnor var mer passiva. 

Liksom i innehållsanalysen är eurocentrismen en likhet mellan de två ämnena då västerländska 

ideal lyser starkt i texternas innehåll och hur de är skrivna. Vi har i identitetsformeringen av 

karaktärer sett att de med västerländskt ursprung har högre ställning när de ställs i kontrast med 

identiteter med annat ursprung. Man kan också se att avsaknaden av identiteter som inte tillhör 

västvärlden frambringar en eurocentrisk syn på texternas innehåll.  

Vi har funnit skillnader mellan läroböckerna i engelska och spanska i den kritiska 

diskursanalysen. Gällande genus så skiljer sig resultaten i engelska och spanska något när det 

kommer till yrken. I engelskan uttrycks männens jobb och är av stereotypisk manlig karaktär. I 

spanskan nämns både mäns och kvinnors jobb utan någon stereotypisk koppling.  

När det uppstår etnicitet och etnifiering i texterna, så är skillnaden att i spanskan tillhör de 

olika etniska grupperna olika länder medan i engelska tillhör de olika etniska grupperna samma 

land, med undantag för text 1. I de engelska texterna visar man därmed en etnisk mångfald inom 

ett land, till exempel vita och afroamerikaner i USA, där afroamerikanerna framställs som en 

underordnad grupp i samhället. Detta görs inte i spanskan då de olika etniska grupperna följer 

nationsgränser. I och med att olika länder ställs i kontrast mot varandra i spanskans texter så 

skapas även en hierarki mellan dem där den europeiska eller amerikanska får högre status. I och 

med detta så skapas en bild av hur olika människor är beroende på deras etniska och nationella 

bakgrund vilket inte sker i samma utsträckning i de engelska texterna vi har analyserat. 
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6 Diskussion 

Syftet med denna studie var att i spanska och engelska läroböcker undersöka hur fördelningen i 

texterna är mellan män och kvinnor, mellan olika länder och hur människor framställs utifrån 

genus och etnicitet samt se likheterna och skillnaderna mellan de engelska och de spanska 

läroböckerna. I analysen har vi sett fördelningen mellan män och kvinnor och länder, hur 

människor beskrivs och jämfört läroböcker i spanska och engelska. I detta avsnitt kommer 

analyserna diskuteras i ljuset av tidigare forskning. Först diskuteras analyserna av engelska 

läroböcker, sedan de spanska läroböckerna för att till sist diskutera likheter och skillnader mellan 

ämnena. 

Innehållsanalysen i engelska visade att män representeras i Blueprint A och B i större 

utsträckning än kvinnor. Det är dock ingen enorm skillnad i antal, utan intressant har varit att se 

hur män respektive kvinnor representeras i ett mindre antal texter i den kritiska diskursanalysen. I 

den kritiska diskursanalysen är det även där fler män än kvinnor som representeras, och de ges 

dessutom större roller då endast en text har en kvinnlig huvudroll. Denna överrepresentation av 

män har också Berg och Widding urskiljt i sin studie (Skolverket, 2006b:31). I vår studie har vi 

märkt att mäns yrken nämns i större utsträckning än kvinnornas och dessutom kan en dikotomi 

urskiljas mellan manliga och kvinnliga yrken då män har yrken såsom företagsägare, apotekare, 

advokat, domare och en söker jobb som spelutvecklare. Datorspelsbranschen och rättsvärlden är 

mansdominerande världar, liksom att fler män än kvinnor är företagsägare i världen. Detta kan 

kopplas till det Evertsson diskuterar med att vissa yrken anses mer typiskt manliga eller typiskt 

kvinnliga (Evertsson, 2005:58) och i detta urval av texter reproduceras den tanken i och med att 

männens yrken är typiskt manliga medan de kvinnliga är nästintill obefintliga. De få kvinnliga 

yrken som nämndes var en reporter på tidningen Cosmopolitan och drottningen av 

Storbritannien, visserligen en kunglig titel men ses i detta avseende som ett yrke. Det faktum att 

män representeras i större grad än kvinnor kan tyda på en hierarki i samhället där mannen är 

norm (Hirdman, 1988:51). En annan skillnad mellan män och kvinnor i den kritiska 

diskursanalysen är att mäns egenskaper och handlingar ofta kopplas till våld, medan kvinnorna 

blir representerade som offer eller har mer utsatta positioner.  

Gällande fördelningen av länder visade innehållsanalysen i engelska en överrepresentation av 

USA och Storbritannien. Den yttre cirkeln och den expanderande cirkeln är representerad i 

mycket liten skala och det är inte förvånande om man tittar på tidigare forskning, som till 

exempel Jeeyoung et.al (2011:253) som också funnit att det är USA och Storbritannien som är 

norm i engelskaundervisning samt Granqvist (1991:96-98) som sett att amerikansk och brittisk 

litteratur är dominerande på universitetsnivå. I den kritiska diskursanalysen kan man också se en 

överrepresentation av USA och Storbritannien då majoriteten av texterna utspelar sig i USA. 

Undantaget av denna överrepresentation är text 1 som utspelar sig i Vanuatu. Dock när detta 
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icke-västerländska land, en före detta brittisk och fransk koloni, representeras i läroboken så 

beskrivs den ändå ur ett europeiskt, eurocentriskt perspektiv då den är skriven av en författare 

från Storbritannien. Det faktum att det är en före detta koloni och att deras kultur beskrivs ur ett 

brittiskt perspektiv kan kopplas till det postkoloniala perspektivet som bevarar ojämlikheten 

bland underordnade och överordnade grupper, vilket syns tydligt i texten (de los Reyes & 

Mulinari, 2005:63-65). Alla fem texter utspelar sig därmed eller beskrivs ur en amerikansk eller 

brittisk världssyn, vilket Jeeyoung et.al (2011:256) även fann. Denna västerländska etnocentrism, 

alltså eurocentrism, hänvisar inte bara till Europa som kontinent utan den västerländska ideologin 

som ses som överlägsen i världen (Sayyid, 2007:309), vilket inkluderar USA. Andra forskare som 

har funnit att det eurocentriska synsättet dominerar i läroböcker är Runblom (Skolverket, 

2006b:20-21) och Elisabeth Oxfedlt såg i sin forskning att västvärlden blir presenterad som 

modern medan den andre blir presenterad som icke-modern (Oxfeldt, 2013:10-20), vilket går att 

relatera till text 1. I den kritiska diskursanalysen problematiseras etnicitet i två texter. Texterna 

ligger under ett avsnitt i boken som berör rasism och texterna reproducerar, men problematiserar, 

en maktkonstruktion i det amerikanska samhället. Detta visar på det faktum att det finns etnisk 

diskriminering även inom västvärlden och inom samma land, i detta fall USA där vita har högre 

ställning än afroamerikaner. 

Intersektionellt kan man se att det inte är bara män som står i fokus, utan män från 

västvärlden. Män från västvärlden tillskrivs en högre position än premiärministern av Vanuatu 

som inte nämns vid namn och undermineras då människor från västvärlden beskriver Vanuatus 

regering som att de inte har någon respekt för lagen. De västerländska männen beskrivs som 

experter inom området. Man kan även se skillnader intersektionellt på hur olika etniska grupper 

beskrivs trots att de bor i samma land. Alla människor som bor i USA likställs inte och har 

samma förutsättningar utan det finns en otrolig mångfald och diversitet i landet som ger sociala 

ojämlikheter. Detta är tydligt i text 4 och 5 då en tydlig skillnad dras mellan förutsättningar som 

vita respektive afroamerikaner har. Slutligen kan man se ur ett intersektionellt perspektiv hur 

kvinnor och män beter sig utifrån deras nationalitet, såsom hur kvinnan och mannen beter sig i 

en dejtingsituation i USA. I texterna så produceras alltså bilder av vita mäktiga män, 

afroamerikanska utsatta män, passiva amerikanska kvinnor, kriminella eller våldsamma 

amerikanska män och maktlösa män från Vanuatu med låg ställning gentemot västvärlden. 

De spanska läroböckerna visar i både innehållsanalysen och den kritiska diskursanalysen att 

män har en hög representation och ställning. I den kritiska diskursanalysen framställs kvinnor och 

män som olika och man kan i många fall tydligt se en dikotomi med undantag för en text där 

mannen och kvinnan sökte jobb och det utmärktes ingen stor skillnad mellan dem på grund av 

deras genus. Detta kan kopplas till Berg och Widdings resultat om att många böcker har en 

likhetsdiskurs i och med att män och kvinnor gör samma saker (Skolverket, 2006b:31). Vi kan se 

att det råder en dikotomi i diskursen i och med att barnomhändertagandet och feminitet kopplas 

till kvinnor medan män associeras till kriminalitet, macho-kultur med raggning, sport och teknik. 
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Hierarkin mellan män och kvinnor är också tydlig i det att män har högre status i deras 

beskrivning i och med att de inte behöver känna ansvar och skam i vissa frågor och att de till och 

med beskrivs som bättre än kvinnor. Hierarkin visar sig också i och med att män får mer 

utrymme än kvinnor i diskussioner och i beskrivningar. Denna diskurs där mannen har högre 

status och mer utrymme kan vi koppla till Hirdmans genussystem (1988:51) där mannen är norm 

och till Morales studie (2008:43) där kvinnor beskrivs som utsatta och mer exkluderade än män.  

I innehållsanalysen ser vi att Spanien har ett stort utrymme och det är något de la Cuesta 

(2005:62) också har sett i sin forskning. Det faktum att Spanien har mest utrymme i böckerna kan 

kopplas till de los Reyes och Mulinaris (2005:75-77) beskrivning av postkolonialism och att 

Spanien blir norm då det är ursprungslandet för språket. Detta kan också bero på en 

eurocentrism då Europa har högst status och därmed får mest plats. Eurocentrism är något som 

har setts frekvent i resultaten då västvärlden framställs som norm i och med att det får högre 

status, mer utrymme och att det finns ett behov att förklara det som inte tillhör det västerländska 

sättet eller ideologin. Eurocentrism i läroböcker fann också Runblom i sin studie (Skolverket, 

2006b:20-21).  

Ett västerländskt land som får stort utrymme i böckerna är Sverige. Denna fokus på Sverige 

kan bero på det Söderberg kallar för den interkulturella kompetensen där man måste förstå sin 

egen kultur för att kunna förstå en annan (Söderberg, 2011:38). Att en svensk får skriva om 

kulturella skillnader mellan Sverige och andra länder kan bidra till att eleverna själva reflekterar 

över likheter och skillnader mellan olika kulturer och därmed får en interkulturell kompetens. Att 

så pass många texter handlar om Sverige kan dock också ses som en etnocentrism och därmed 

eurocentrism där allt icke-europeiskt ställs i kontrast med Europa och västvärlden (Sayyid, 

2007:309). Det faktum att så pass många texter handlar om svenskar eller i vissa fall andra 

människor från västvärlden som beskriver ett spansktalande land kan vi koppla till Eides resultat 

om att många texter är skrivna ur ett turistperspektiv. Dock till skillnad från Eides resultat kunde 

vi se att Latinamerika inte alltid framställdes som ett turistmål då Mexiko beskrevs som farligt och 

kriminellt (Eide, 2013:14). Att människor som är på besök i ett spansktalande land skriver hur det 

är gör att texten får ett turistperspektiv där man inte får se vardagen för en människa i det landet 

utan vardagen för en turist eller utbytesstudent. Detta kan vara för att fånga elevernas intresse att 

läsa om något som de har lättare att relatera till och för att väcka intresse för den spansktalande 

världen. Att någon eller något beskrivs som avvikande av en svensk kan förstärka en 

stereotypisering, vilket Eilard (2009) också såg i sin forskning. Hon såg att läroböckerna 

reproducerade stereotypa bilder av människor som inte betraktas vara svenska. Med denna idé i 

åtanke är det relevant att diskutera text 4 där en amerikansk kvinna beskriver spanjorer. Eftersom 

både Spanien och USA tillhör västvärlden men texten är skriven av en amerikan blir det ett 

fenomen där eleven ska förstå hur den spanska kulturen är ur ett amerikanskt perspektiv. Valet av 

en sådan text ger därmed intrycket att svenskar skulle ha lättare att relatera till det amerikanska än 

det spanska och att vi kan förstå dessa kulturkrockar.  
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Den intersektionella växelverkan visade identitetskonstruktioner såsom den kriminella 

mexikanske mannen, den sport- och teknikintresserade spanska macho-mannen, de 

framgångsrika europeiska och amerikanska kvinnorna och de utsatta latinamerikanska kvinnorna. 

Dessa identitetskonstruktioner produceras i texterna och reproducerar en maktordning där 

mannen och västvärlden har hög status och maktställning. 

Likheterna vi fann i den jämförande innehållsanalysen var att fler män representerades i både 

spanska och engelska läroböcker. Som sett i båda ämnen representerades män i större 

utsträckning. Liksom Berg och Widding (Skolverket, 2006:31) anser vi att med denna 

överrepresentation, utifrån en stipulerad normalfördelning på hälften män, hälften kvinnor, blir 

mannen norm i läroböckerna. En annan likhet var att västerländska länder representerades i 

högre grad än andra länder. Vi kopplar denna överrepresentation, utifrån en stipulerad 

normalfördelning på hälften västländer, hälften andra länder, till eurocentrism med västerländska 

ideal och detta fann också Runblom (2006b:20-21), De la Cuesta (2005:57-63) och Jeeyoung et al 

(2011:253). Man kan se att samspelet mellan en tradition att se det västerländska som högre 

värderat samt att länderna har en starkare ekonomi gör att dessa länder får större utrymme än 

andra i läroböckerna (Kirkpatrick,2007:54-67; Stewart, 1999:8). 

En skillnad vi fann i den jämförande innehållsanalysen var att fler länder representerades i de 

spanska böckerna och att man tydligt kopplade språket till en plats. Vi talar inte spanska i samma 

utsträckning eller har samma kontakt med den spansktalande världen som med den engelska och 

därmed har vi inte heller samma förutsättningar att förstå kulturen. Att utmärka vilken plats eller 

land en händelse utspelar sig kan vara ett försök att eleven ska komma närmare den 

spansktalande världen. Detta kan vi också koppla till det faktum att många texter handlar om 

Sverige och ett spansktalande land och det kan också vara av intentionen att få eleverna att förstå 

målspråkskulturen i kontrast mot sin egen, att skaffa sig en interkulturell kompetens (Söderberg, 

2011:38). Anledningen till att man inte lika ofta uttryckligen nämner geografisk plats eller land i 

engelska läroböcker kan ha att göra med språkets status som lingua franca och att det talas över 

hela världen, inte endast där engelska är modersmål. Spanskans status som lingua franca är i en 

process att försvagas (Stewart,1999:7). Däremot har vi fått uppfattningen av att när det är icke-

specificerat så utspelar sig texterna i USA eller Storbritannien eftersom dessa länder har stort 

kulturellt inflytande på världen och vissa indikatorer pekade på att texterna utspelade sig just där. 

Att inga texter handlade om Sverige tillsammans med ett engelsktalande land kan ha att göra med 

det faktum att eleverna redan känner sig nära den amerikanska och brittiska kulturen och att de 

redan har uppnått en interkulturell kompetens i engelska. I spanskan representeras också fler 

länder än i engelskan och det fanns flera texter där flera olika länder representerades. Intrycket är 

att läroböckerna i spanska har intentionen att visa ett stort spann av länder för att kunna ge 

information om länder där språket talas. Analysen i engelska visade som tidigare nämnt att fokus 

låg på USA och Storbritannien men representationen av andra länder där engelska är modersmål 

eller officiellt språk var knapp. 
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Likheter vi fann i den jämförande kritiska diskursanalysen var gällande genus att både engelska 

och spanska läroböcker representerade en utsatthet hos kvinnor, till exempel att män blir 

kopplade till våld och kvinnor de utsatta i samhället. Denna utsatthet för kvinnor fann också 

Morales i sin studie av spanska läroböcker, men det verkar också vara fallet för de engelska 

läroböckerna (Morales, 2008:35, 43, 44). En aspekt vi finner relevant att diskutera gällande 

likheter är det faktum att USA ges utrymme både i de engelska böckerna och de spanska. Detta 

utrymme USA får indikerar att landet har ett starkt kulturellt inflytande 

En skillnad i den jämförande kritiska diskursanalysen gällde kvinnors arbete. Enligt Evertsson 

(2010:56,58) kan genus återskapas i vilka yrken som tillskrivs män och kvinnor. I analysen kan 

man se att det är endast de engelska läroböckerna som tillskriver kvinnor typiskt kvinnliga 

arbeten. En annan skillnad är den etnifiering som sker i texterna då de spanska böckerna gör en 

differentiering och hierarki mellan olika nationaliteter medan i engelska är det olika etniska 

grupper inom samma land som blir etnifierade, med undantag för en text. Med detta så kan man 

koppla den etnifiering som sker i de spanska böckerna med postkolonialism där man uppfattar 

människors olikheter beroende på deras geografiska ursprung (de los Reyes & Mulinari, 2005:18). 

Skillnaden mellan de engelska och spanska böckerna är att när man i engelska väljer en text där 

människor blir etnifierade så är texterna valda för att problematisera rasism. Denna 

problematisering syntes inte i de spanska texterna. 

Som vi har sett så har det skapats olika identitetskonstruktioner i texterna i läroböckerna 

såsom den kriminella mexikanska mannen, den framgångsrika europeiska kvinnan och den 

våldsamma amerikanske mannen. Dessa identitetskonstruktioner producerar och reproducerar en 

maktordning i världen där det västerländska och det manliga är norm. Man kan även se att 

diskursen återskapar stereotypa bilder av män och kvinnor från olika länder och världsdelar. 

Eilards (2009) slutsats att läromedlens inkluderande uppgift är svår och nästintill omöjlig delar vi 

också då böckerna i olika grad reproducerar en världsbild där mannen och västvärlden har hög 

status. 
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7 Konklusion 

Syftet med studien var att utifrån spanska och engelska läroböcker undersöka hur fördelningen i 

texterna är mellan män och kvinnor, mellan olika länder och hur människor framställs utifrån 

genus och etnicitet samt vad likheterna och skillnaderna är mellan de engelska böckerna och de 

spanska. Både i engelska och spanska läroböcker är män norm då fler män än kvinnor 

representeras i texterna. I de engelska läroböckerna är mest fokus på USA och Storbritannien 

både i den kvantitativa innehållsanalysen, som representerar alla texter i böckerna, och den 

kvalitativa kritiska diskursanalysen, där ett urval av texter analyserats. I de spanska böckerna låg 

mest fokus på Spanien men flera olika länder där det talas spanska berördes. Eurocentrismen och 

västerländska ideal lyser igenom i alla läroböcker vi har analyserat i den här studien. Den 

intersektionella växelverkan har visat sig vara relevant att undersöka då det är tydligt att en 

människas genus och etnicitet påverkar dess förutsättningar. Vi har sett att kvinnor framställs 

som fattiga och utsatta och män som benägna till våld och kriminalitet. Likheterna mellan de två 

ämnena och dess böcker är att västerländska länder och män har störst utrymme och skillnaderna 

är att spanska böckerna tar upp fler länder och flera etniska grupper och nationaliteter. Dessa 

beskrivningar av kvinnor och män från olika områden reproducerar en världsbild som eleverna 

får ta del av i skolan och därmed är det viktigt att läraren är medveten om läroböckernas innehåll. 

Böckerna representerade inte den mångkulturalism som språken och dess länder innefattar. Det 

är en svår och om inte omöjlig uppgift att inkludera alla kulturer, länder och typer av människor i 

läroböckerna men vi anser att det är relevant att diskutera och problematisera vilka som beskrivs 

och hur. Då denna studie endast gjorts på ett fåtal böcker kan man inte dra några generella 

slutsatser över hur läroböcker i engelska och spanska representerar människor men vi kan se 

tendenser av hur situationen ser ut. Det vore intressant att se hur resultaten ser ut i en större 

studie med ett större antal böcker samt kontraster mellan fler ämnen i skolan. 
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