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Sammanfattning 

Den har studien har undersökt tre läromedel för spanska som moderna språk, två för årskurs 9 

samt ett för gymnasieskolan. Då läromedel använder sig av så väl bild som text, har studien utgått 

från ett multimodalt perspektiv. Syftet var att skapa förståelse kring hur kvinnor och män 

porträtteras i läromedel för spanska som moderna språk. Genusrepresentationen har beräknats och 

analyserats utifrån ett kodningsschema, vilket grundades i antal individer, placering i hemmiljö samt 

yrkestillhörighet. Empirin har betraktats utifrån tidigare forskning kring ämnet, Connells genusteori 

och Lukes tredje maktdimenson som syftar till det undermedvetna. Ur Connells har fokus lagts på 

genusrelationerna, då dessa blir synliga utifrån hur män och kvinnor porträtteras. 

Genusrepresentationen i de insamlade data kan förstås utifrån ett maktperspektiv där män är 

överordnade kvinnan i arbetslivet, samtidigt som den visar en jämnare bild av det totala antalet 

manliga och kvinnligare individer än vad som presenterats tidigare. Därtill kan den förstås utifrån 

en samhällelig kontext, där den bild som visas i läromedel inte stämmer överens med verklighetens 

yrkesfördelning.  

 

Nyckelord: Genusrepresentation, läromedel, Connell, spanska, moderna språk, yrken 
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1 Inledning 

I min blivande roll som lärare ingår ett ansvar för vad man väljer att presentera för eleverna. Genom 

de val som görs i undervisningssituationen presenteras samhället, normer och värderingar. Det 

finns en möjlighet att förmedla att individer får välja sin yrkesbana utifrån sina intressen istället för 

könsnormer som existerar på arbetsmarknaden. Under en praktikperiod blev det tydligt att män 

ofta förekommer i det material som syns i klassrummet. Jag letade efter videoinspelningar av tal 

eller föreläsningar för att ge en genuin språkupplevelse i en klass och det krävdes en mycket större 

ansträngning för att få fram kvinnliga talare istället för manliga. Detta är ett exempel på när jag som 

blivande lärare reflekterat över andelen kvinnor och män i undervisningen och på vilka sätt de 

porträtteras. Den här studien ämnar studera hur kvinnor och män porträtteras i läromedel, för att 

öka förståelsen kring den genusrepresentation som eleverna tar del av i undervisningsmaterialet. 

Som lärare behöver jag veta vad som visas i det material jag använder. 

Ett yrke är i sig neutralt och har inget kön. Först när det fylls med innehåll och kopplas till 
person anpassas yrket efter det kön som personen har. Om de flesta utövarna av yrket har 
samma kön, färgar det synen på yrket. De arbetsuppgifter eller yrken som kvinnor 
respektive män utövar är oftast reserverade för det ena eller det andra könet. Förhållandena 
kan dock förändras med tiden. De förändringar som sker äger sällan rum av en slump. 
(Westberg-Wohlgemuth, 1996, s. 1) 

Det finns tydliga skillnader i samhället gällande vad som anses manligt och kvinnligt, det är normer 

och föreställningar som kopplas till egenskaper och arbetsuppgifter samt maktförhållanden i 

samhället. Som citatet ovan beskriver är yrkesgrupper utsatta för könsnormer, samtidigt som de 

framgår att det är föränderliga. Under tidens gång har olika yrkesgrupper setts som manliga eller 

kvinnliga. Man kan reflektera över vad som har lett till dessa förändringar och fundera över vad 

man kan göra idag för att minska könskategoriseringen av yrken.  
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2 Bakgrund 

Sverige anses vara ett jämställt land, men enligt regeringens särskilda jämställdhetsutredare Cecilia 

Schelin Seidegård går arbetet för långsamt och hon menar att det fortfarande finns stora skillnader 

mellan könen i samhället (Englung, 2015). Bland annat pekar hon på skillnaderna i yrkeslivet, både 

när det gäller löner och fördelning inom olika yrkesgrupper. Enligt Statistiska Centralbyrån (2014) 

arbetar 72 % av kvinnorna i kvinnodominerade yrken och 68 % av männen arbetar i 

mansdominerade yrken. Det har framförallt för männen skett en stor förändring sedan 1985 då 83 

% av männen arbetade inom den mansdominerade sfären, den dåvarande siffran för kvinnor i 

kvinnodominerade yrken låg på 77 %. Den segregerade arbetsmarknaden visas ytterligare av att 

endast 14 % av kvinnliga anställda och 13 % av manlig anställda arbetar inom yrken med en 

jämställd könsfördelning, vilket enligt Statistiska Centralbyrån innebär att antalet män och kvinnor 

ligger mellan 40-60 %. Därtill återfinns skillnaden mellan arbete i hemmet jämfört med avlönat 

arbete, Connell (2003, s. 84) skriver att ”hela den ekonomiska sfären definieras kulturellt som en 

mansvärld (oavsett hur många kvinnor som finns där) medan hemmet definieras som en 

kvinnovärld (oavsett hur många män som finns där).” Jag har valt att studera yrken eftersom det, 

enligt ovan, finns normer för var kvinnor och män hör hemma och vad de sysslar med. 

Enligt skolans värdegrund ska utbildningen förmedla jämställdhet mellan könen och dessutom 

ska eleverna ”uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 

manligt.” (Skolverket, 2011a, s. 5). Det innebär att skolan inte bör förmedla ett visst yrke till 

pojkar/män och ett annat till flickor/kvinnor. För att uppnå detta behöver läraren fatta medvetna 

val i sin undervisning, och där ingår val av läromedel eftersom de texter och bilder som eleverna 

möter påverkar deras syn på samhället. Enligt Eilard (2008) är det allmänt vedertaget att läromedel 

återskapar de ideal som finns i samhället, vilket innefattar normer för genus. Även inom media 

finns en diskussion kring hur kvinnor och män framställs eftersom det påverkar de normer och 

värderingar som finns i samhället gällande män och kvinnor (Statens medieråd, 2015). Därför är 

det intressant att se hur fördelningen av kön ser ut inom läromedel, samt vilka yrken som kopplas 

till kvinnor respektive män, eftersom detta ger eleverna en bild av var kvinnor och män befinner 

sig i arbetslivet. 

Spanska är det vanligaste av de moderna språken på gymnasieskolan. Av de elever som gick ut 

våren 2014 hade en fjärdedel läst åtminstone en kurs i spanska (Skolverket, 2015). En tidigare 

rapport visar att mer än hälften av alla elever väljer spanska som modernt språk, i så väl grundskolan 

som gymnasieskolan (Skolverket, 2011b). Det visar att en stor andel elever kommer i kontakt med 

spanskundervisning, och sannolikt även med läromedel i spanska. Frågan är hur väl dessa läromedel 

förhåller sig till skolans värdegrund gällande jämställdhet mellan kvinnor och män. Det har gjorts 

en del studier gällande genus och läromedel, men spanska läromedel har inte varit någon stor del 

av dessa studier. Därtill anser Blumberg (2009) att fördomar om genus i textböcker är ett 

underprioriterat problem som behöver belysas för att ge en likvärdig undervisningssituation för 
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klassrummets individer. Att läromedel därtill anses förmedla kunskap (Selander, 1988) bidrar till att 

det är viktigt att se vilken kunskap utöver det språkliga som visas, i det här fallet gällande kvinnliga 

och manliga porträtt. I den svenska skolan är spanska ett relativt nytt ämne och forskning kring 

undervisningssituationen inom det spanska språket är bristfällig och behöver belysas mer i svensk 

forskning (Francia & Riis, 2013). Syftet med studien är att skapa förståelse kring hur kvinnor och 

män porträtteras i läromedel för spanska som moderna språk i årskurs 9 samt gymnasieskolan.  
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3 Forskningsöversikt 

För att få fram relevant forskningar, som vetenskapliga artiklar och avhandlingar, har jag använt 

mig av databaser så som Artikelsök via Uppsala Universitet, EBSCOhost och SwePub samt 

biblioteksdatabasen Libris. Sökningarna har grundats i följande sökord, i olika kombintioner, på 

både svenska och engelska; läromedel, lärobok, läromaterial, genus, kön, genusteori, Connell, kvinnoyrken, 

mansyrken. Genom den funna litteraturen har jag letat mig vidare inom forskningsfältet genom att 

gå till originalkällor. Utifrån den forskning som visat sig relevant för mitt syfte har jag observerat 

litteraturlistor för att bredda min egen kunskap inom forskningsfältet. 

3.1 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som har koppling till läromedel, genus och 

skapandet av genus och könsidentitet.  

3.1.1 Läromedelsforskning 

Läromedel innefattar pedagogiska texter, vilka definieras utifrån struktur, koherens, enhetlighet och 

anpassning till läsarna. Det övergripande syftet för läromedel är att förmedla kunskap (Selander, 

1988). I den här studien används Korsells (2007, s. 26) definition av läromedel; som det materiel 

som används av lärare och elever för att kursens mål ska kunna uppnås. I studien använder jag mig 

av primärt pedagogiskt material, vilket innebär att det är framtaget för undervisningssituationen 

(ibid). Eilard (2008) menar att de ideal som finns i samhället återskapas i läromedel.  

Läsebokstexterna ses som symboliska (re)konstruktioner av sina samtiders rådande normer, 
värderingar och ideal, och därmed som implicita förmedlare av dessa samhällsideal 
(Selander, 1988, 1996). Ett sådant synsätt kan numera sägas vara allmänt rådande inom 
pedagogisk forskning och grundar sig ytterst i att man under senare decennier allt mer har 
kommit att intressera sig för språket samt dess funktion och relation till den fysiska och 
sociala verkligheten. Verkligheten utgör grogrund för de språkliga utsagorna, men påverkas 
och förändras samtidigt av det som sägs. Språket inte bara förmedlar fakta om verkligheten, 
utan bidrar till dess utformning, genom att tillskriva oss vissa identiteter och lägga grunden 
för vårt agerande i form av individuella såväl som kollektiva världsbilder. (Eilard, 2008, s. 
22-23) 

Vidare nämns att läsaren påverkas av bild och text parallellt, särskilt nämns läseböcker för de yngre 

åldrarna då bilder får mycket plats (ibid, s.58). Björkvall (2009, s. 9) talar också om den visuella 

delen av läromedel, och uttrycker att eleverna oftast möts av multimodala texter. Därför anser jag 

att det är viktigt att göra en multimodal analys av läromedlen, vilket innebär att både bild och text 

tas i beaktande.  

3.1.2 Genusrepresentation   

Genusrepresentationer i läromedel återfinns i tidigare studier, Lee & Collins (2008) har studerat 

text och bild i undervisningsmaterial för australiensisk engelska i Australien. Både textanalysen och 
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bildanalysen visar en överrepresentation av det manliga könet. Proportionen av kvinnliga individer 

i text jämfört med manliga visar 1:1.35 och mer än hälften av de totalt 489 bilderna visar enbart 

män jämfört med en femtedel som endast visar kvinnor. Vidare konstaterar Lee & Collins att  text 

och bild tenderar att visa stereotypa manliga respektive kvinnliga roller, exempelvis kvinnor 

kopplade till hemmet och män till sport. I bild är männen överrepresenterade i alla former av 

sysselsättningar utom just hushållsarbete, att ta hand om barn och de aktiviteter som har med skola 

och studier att göra. Även i textanalysen representerar män en större variation av sysselsättningar 

(ibid). Westberg-Wholgemuth (1996) presenterar en studie av könsfördelning på arbetsmarknaden, 

som visar att kvinnor och män får olika roller konstruerade av samhället och rådande situationer. 

Studien behandalar könsmärkningsprocessen (ibid, s. 6) vilken observerar om ett yrke är 

mansdominerat eller kvinnodominerat. Ett yrke är starkt könsmärkt när över 75 % av de anställda 

är av ett kön, mellan 61-75 % är det könsmärkt och mellan 40-60 % är yrket neutralt (ibid, s. 76). 

Vidare anses de normer som omger vuxna och barn skapas och återskapas av båda könen. 

Av intervjuerna framgick att både kvinnor och män aktivt deltog i att upprätthålla 
arbetsdelningen. Hemmet upplevdes som kvinnornas revir och arbetet som männens. 
Enligt de intervjuade har både kvinnor och män tendenser att utestänga det motsatta könet 
från sina respektive revir. På så sätt skapar och upprätthåller kvinnor och män beroendet 
sins emellan. (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s. 168) 

Genusmönster är svåra att bryta i läromedel då de konstant återskapas. Undersökningar av 

illustrationer i nyazeeländska läseböcker från andra halvan av 1900-talet (Jackson & Gee, 2005) och 

svenska läseböcker från samma period (Eilard, 2008) visar att pojkar i större utsträckning befinner 

sig i stereotypt manliga roller medan flickor presenteras i mer normöverskrivande sammanhang. I 

en studie av gender bias in textbooks (GBIT) presenteras Sverige som ett land som har arbetat för att 

minska den manliga stereotypen och låta män synas mer i hemarbete och lyckats förändra den bild 

som presenteras (Blumberg, 2009). Även om fördelningen inte är jämn påvisar Eilard ett ökat intåg 

av män i hemmet och fler kvinnor på arbetsmarknaden under de femtio år som studeras, samtidigt 

som den hierarkiska ordningen finns kvar där kvinnor på olika sätt underordnas män (2008, s. 

422f).  

Genusanalyser finns även i läromedel ämnade för annat än språk. En undersökning av sju 

svenska fysikläromedel lämnar kvinnliga tänkare och forskare i det dolda (von Wright, 2015). I 

samtliga läroböcker nämns tre kvinnor medan det i en av böckerna finns 44 män i registret. Den 

ena kvinnan, Curie, belönades med Nobelpriset, något som inte uppmärksammas i läroböckerna. 

I sin studie talar von Wright om en tystnad som förbigår de kvinnor som funnits i vetenskapens 

historia.  

Endast en gång tar man i förbigående upp frågan att det förekom kvinnliga vetenskapsmän 
före modern tid och då nämner man Hypatia som den första kvinnan i vetenskapshistorien. 
Vad hon sysslade med förblir dock osagt (von Wright, 2015, s. 45). 
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Ohlander har (2010) studerat fyra läromedel i historia med liknande resultat. Tydligast i en lärobok 

för gymnasieskolan där registret presenterar 235 män och 14 kvinnor. Samtliga läromedel 

utelämnar historiskt viktiga kvinnor och deras utmärkelser. 

Representation av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper har studerats tidigare, exempelvis 

av Nordberg (2005) och Robertsson (2003) som studerat män i kvinnodominerade yrken. Horisontell 

segregering ”innebär att kvinnor dominerar i yrken som har låg status och dåligt betalt och män i 

yrken med högre status och högre lön” (Robertsson, 2003, s. 4) Det kopplas till den del av 

Westberg-Wohlgemuths studie som presenterar egenskaper knutna till män och kvinnor i 

arbetslivet. De egenskaper som minst 80 % (runt 400 svaranden) associerar med män är; hög lön, 

makt, fysiskt tungt, karriär, teknik, ta risker och status. För kvinnor är det: ta hand om, sköta om, känslig, 

lyhörd för andras behov, fingerfärdig och tålamod (1996, s. 76f).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska perspektivet presenteras nedan och utgår främst ifrån Connells genusteori. Connell 

fokuseras på grund sina teorier kring genusrelationer vilka kan användas för att förstå 

porträtteringen av kvinnor och män i läromedel, vilket är den här studiens syfte. En annan möjlig 

teoretisk utgångspunkt hade varit Butler, en av de stora genusteorikerna som fokuserat på 

queerteori och femininitet. Connell å andra sidan arbetar med maskulinitetsteori vilket ger ett annat 

grundperspektiv än Butlers femininitetsteori (jmf Butler, 1993). Då den här studien inte fokuserar 

på hur kvinnor portätteras utan på hur båda könen porträtteras har Connells teorier valts. Därtill 

har Connells arbete varit kopplat till utbildning, vilket gör teorierna relevanta för den här studien. 

4.1 Genusrelationer  

Genus definieras i den här studien som en social konstruktion utifrån ett konstruktivistiskt 

tankesätt (Connell, 2003; Nordberg, 2005). Det är Connells genusteori som fokuseras, vilken 

grundas i att ”genus är någonting som faktiskt görs, och som görs i det sociala livet, inte någonting 

som existerar före det sociala livet.” (Connell, 2003, s. 78) Det innebär att både femininitet och 

maskulinitet är konstruktioner som kontinuerligt skapas utifrån sociala sammanhang. Även 

genusrelationer (ibid, s. 75f) skapas i vardagen, och syftar till på vilket sätt människor är 

sammanlänkade och isärhållna, lika väl på individnivå som i grupp eller inom organisationer. De 

genusrelationer som finns inom organisationer kallar Connell för genusregim (ibid, s. 75f) och det är 

den struktur av genus som återfinns inom exempelvis skolan, eller andra områden såsom kontor 

och idrottsföreningar. Ofta stämmer dessa genusregimer överens med de generella genusmönster 

som finns i samhället, vilket Connell benämner som genusordning (ibid, s. 76), men lokala 

genusregimer kan även skilja sig från den övergripande strukturen.  

Connell presenterar fyra dimensioner av genus, som en modell för att kunna förstå 

genusrelationer. Dessa är maktrelationer, produktionsrelationer, känslomässiga relationer samt symboliska 

relationer, varav de två första är den här studiens främsta fokus. Connell framhåller att dessa fyra 

strukturer inte existerar oberoende av varandra, utan endast separeras för att öka förståelsen för 

hur de samverkar, alla fyra kan finnas närvarande samtidigt. Känslomässiga relationer (ibid, s. 86f) 

handlar om ett känslomässigt engagemang och där återfinns positiva så väl som negativa känslor, 

till exempel fördomar mot kvinnor eller homosexuella. De känslomässiga engagemangen är 

närvarande i privata relationer, så som äktenskap, och i yrkesmässiga relationer, så som kontakten 

mellan chef och anställd eller personal och kund. Symboliska relationer (Connell, 2003, s. 89f) kopplas 

till diskursen. Vid varje användning av orden kvinna och man sammanlänkas dessa till en rad 

föreställningar och förväntningar som har växt fram genom sociala praktiker. Därtill ska tilläggas 

att symboliska relationer finns i så väl gester och smink till fotografier och arkitektur även om det 

oftast studeras utifrån det talade och skrivna.  

Inom begreppet produktionsrelationer (ibid, s. 84f) talas det om könsbaserad arbetsfördelning, 

vilket återfinns i olika tidsepoker och kulturer, dock finns det skillnader över tid och kultur som 
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avgör vad som anses manligt respektive kvinnligt. I produktionsrelationer ingår både avlönat arbete 

och arbete i hemmet. Det finns skillnader mellan yrkesgrupper, vissa anses vara manliga medan 

andra anses vara kvinnliga baserat på samhällets struktur och praktiker. Den koppling som finns 

mellan könsfördelning inom yrkesgrupper återfinns även på studienivå, exempelvis manlig 

överrepresentation inom tekniska yrken och utbildningar medan kvinnor i större utsträckning än 

män finns inom yrken och studier kopplade till kultur och omsorg. Samtidigt som det finns 

genusskillnader inom yrkesgruppen i moderna västerländska samhällen så finns skillnaden mellan 

hemarbete och yrkesarbete kvar, där hemmet fortfarande är definierat som en kvinnovärld oavsett hur 

många män som befinner sig där (Connell, 2003, s. 84f). En sådan differensering får även 

ekonomiska konsekvenser när mannen får en högre inkomst vilket påverkar maktförhållandet 

mellan kvinnor och män (ibid). Maktrelationer (2003, s. 81f) är den sista av Connells fyra dimensioner 

och innefattar både institutionaliserad och diskursiv makt. Den förra hänvisar till en grupps 

dominans medan den senare behandlar de föreställningar som finns i samhället. I studier om genus 

är makt ett relevant begrepp, då genusteorin betraktar relationen mellan kvinnor och män, och hur 

makten fördelas. Kvinnorörelsen tog maktbegreppet i ett större perspektiv när den patriarkala 

makten inte enbart kopplades till individer utan till staten och samhället i stort (ibid). Maktrelationer 

kan verka inkluderande eller exkluderande, och leda till underordnade grupper. Inom 

genusforskning talar man om maktstrukturer där kvinnor är underordnade män, baserat på den 

könsmaktsordning som grundas i de normer och föreställningar som finns i samhället. Connell 

framhåller kvinnors underordning men påpekar även att det finns maktstrukturer inom manlighet 

och kvinnlighet. Det kan leda till underordning av individer som betraktas som gränsöverskridande 

(Connell, 2003, Connell, 2008). 

Lukes (2005) använder sig av maktens tre dimensioner och den tredje är relevant för studier av 

läromedel. Den refererar till en dold maktutövning som ibland kallas för makten över tanken, där 

omedveten påverkan på individernas agerande återfinns. Detta kan kopplas till den immanenta 

pedagogiken, vilket syftar till oavsiktligt lärande. Det innebär att dolda budskap överförs till den 

lärande utan att denne är medveten om detta, såsom dominansförhållandet mellan könen i 

samhället (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s. 16f & 172f). Därför är det relevant att se hur kvinnor 

och män porträtteras i läromedel och vilken samhällsbild som visas i undervisningsmaterialet. 



 

 13 

5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa förståelse kring frekvensen av kvinnor och män i läromedel för 

spanska som moderna språk och hur de porträtteras. Detta kommer ske utifrån följande frågor: 

 

1) Hur ser genusrepresentationen ut i läromedel?  

2) I vilken utsträckning är kvinnor respektive män representerade i hemmet? 

3) I vilken utsträckning och på vilket sätt är kvinnor respektive män representerade i 

yrkeslivet, i läromedel?   

4) I vilken utsträckning och på vilket sätt representeras kvinnodominerade och 

mansdominerade yrken, i läromedel?  
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6 Metod 

Studien har genomförts utifrån bildmaterial och textmaterial i spanska läromedel. Jag har gått 

igenom dessa för att beräkna antalet män och kvinnor som porträtteras, om de syns i hemmet samt 

vad de tillhör för yrkeskategori. Detta klassas som en kvantitativ multimodal diskursanalys. 

Björkvall (2009) beskriver läromedel som visuella med ett konstant samarbete mellan bild och text, 

vilket är en anledning till att använda en multimodal analys vid studier av läromedel. Connells (2003) 

symboliska relationer har också en koppling till multimodalitet då dessa studeras i en diskurs som 

inkluderar mer än det talade och skrivna. Valet att arbeta diskursanalytiskt baseras på att 

maktperspektiv är en aspekt av diskursanalysen (Bergström & Boréus, 2012, s. 400). Vilket kopplas 

samman med teorin, där Connells genusrelationer är centrala. (Connell, 2003; Connell, 2008).  

En praktisk anmärkning, för att inte tynga ner texten har jag valt att skriva kvinnor och män i 

texten, även om flickor och pojkar också är representerade. Därtill har jag för tydlighetens skull 

valt att referera till läroböckernas titlar i texten, författarnas namn finns med i 

läromedelsbeskrivningarna (se bilaga 1) och den fullständiga informationen om samtliga läromedel 

står i litteraturförteckningen. 

6.1 Multimodal diskursanalys  

I en multimodal diskursanalys är det ett utvidgat textbegrepp som står i fokus (Björkvall, 2009, s. 7). 

Det innebär att textbegreppet innefattar mer än bara den löpande texten. Istället ingår även 

illustrationer och bilder, i vissa fall kan även typsnitt tas i beaktande. Texter som består av flera 

kommunikationsformer, med exempelvis bilder, kallas multimodala (Björkvall, 2009, s. 8). Björkvall 

skriver: 

Det finns också ofta ett behov av multimodala analyser om man vill studera texter i relation 
till deras kulturella, historiska och sociala sammanhang […]. Exempelvis kan det vara viktigt 
att studera hur texter presenterar versioner av verkligheten beroende på de intressen och 
maktrelationer som styr textens utformning. I vissa texter kan t.ex. män presenteras som 
mer aktiva än kvinnor. (Björkvall, 2009, s. 10) 

Det är de sociala sammanhangen som aktualiseras i den här studien, genom att bild och text 

används för att betrakta genusrepresentation i läromedlen. 

6.2 Urval 

Jag har valt att studera tre läromedel för spanska som moderna språk, två för högstadiet och en för 

gymnasieskolan. De valda böckerna har getts ut tidigast 2012, då jag vill analysera aktuella böcker 

som baseras på den nya läroplanen som introducerades 2011. Via den digitala biblioteksdatabasen 

Libris fann jag tio olika läromedel, därtill har det getts ut olika versioner eftersom ett flertal 

läromedel ges ut för olika nivåer. För att få distans till urvalet valde jag att fråga vilka av dessa tio 
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läromedel som används av lärarna själva på ett internetforum med 1311 spansklärare som 

medlemmar (den 10 november 2015, när frågan ställdes). Efter tre dygn hade 104 lärare svarat på 

vilken lärobok de använder. Det ger en indikation på vilka titlar som används frekvent i dagens 

undervisning. Det betyder dock inte att dessa titlar är de vanligaste. Utifrån svaren har jag valt de 

tre titlar med flest svar; Gracias med 23, Vale med 22 samt Caminando med 18. En begränsning är 

att frågan inte tydliggör vilken upplaga de svarande refererar till, därför ser jag det endast som en 

indikation i titelns popularitet och inte som en sanning gällande de upplagor, tidigast utgivna 2012, 

som jag använt mig av. Jag finner det relevant att studera nya utgåvor snarare än att göra ett överslag 

av vilka titlar och upplagor som används i störst utsträckning i dagens skolor. Jag antar att de böcker 

som getts ut på senare tid succesivt kommer ersätta de äldre böckerna ute i skolvärlden, därför har 

Gracias 9, utgiven 2012, Vale 9, utgiven 2014, samt Caminando 2, utgiven 2015, analyserats.  

Se bilaga 1 för en detaljerad beskrivning av samtliga läromedel som används i studien. 

6.3 Genomförande och analysmetod 

Analysen grundas i min tolkning av böckernas bilder och texter, och den koppling som finns mellan 

bild och text. Bild och text ses som sammanlänkade enheter i läromedel (Björkvall, 2003) och jag 

har tagit båda i beaktande vid mina tolkningar. I detta sammanhang tolkas texter och bilder utifrån 

den första tolkningstypen, vilket innebär att tolkningen utgår från uttolkaren själv och att 

förförståelse ligger till grund för tolkningen (Bergström & Boréus, 2012, s. 31). Därför är det viktigt 

att vara medveten om sin egen förförståelse (Gilje och Grimen, 1992). Detta innebär att mina 

erfarenheter påverkar min tolkning. Jag har varit noggrann med att observera kopplingar mellan 

text och bild som klargör kön eller yrke. En tredje kategori har lagts till utöver kvinnor och män i 

kodningsschemat, en obestämd kategori, då det inte varit möjligt att kategorisera personen som 

man eller kvinna.   

6.3.1 Bildanalys 

Samtliga bilder i böckerna har tagits i beaktande; omslaget, fotografier samt tecknade bilder. 

Analysen har begränsats till de personer där man ser minst halva ansiktet och där ansikten är tydliga. 

För att fokusera på bildens huvudpersoner har suddiga ansikten, såsom i en folkmassa, inte räknats. 

De personer som har förekommit på mer än en bild, har räknats vid varje tillfälle. 

För att konkretisera processen har tolkningsstrategier arbetats fram i form av ett 

kodningsschema som inspirerats av Grahn (2008), som utgår från feminina och manliga attribut i 

sin analys. Attribut som: klädesplagg, hår och kroppsformer är avgörande för Grahns tolkning. 

Dessa attribut utgår även jag ifrån i denna studie. Dock ska tilläggas att jag även granskat texterna 

som presenteras i anknytning till bilderna för att ge klarhet till tolkningen gällande kön. 

I kodningsschemat registreras även yrken. Då har attribut som kläder och utrustning varit 

avgörande för tolkningen, men fortfarande har texten granskats för att se om personen är knuten 

till ett yrke. Om en person har mer än ett yrke räknas samtliga.  
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6.3.2 Textanalys 

I textanalysen har böckernas huvudtexter räknats, inte grammatikrutor eller övningsuppgifter. 

Antalet manliga respektive kvinnliga individer har räknats utifrån namn, pronomen, tilltalsord eller 

genusböjd grammatik. Om samma person förekommer i ett flertal texter har den räknats vid varje 

tillfälle, men endast vid ett tillfälle per text.  

Det spanska språket är ofta tydligt gällande manligt och kvinnligt i sin grammatik, exempelvis 

genom adjektiv som böjs efter genus. I vissa fall framgår inte personens kön i texten, exempelvis i 

dialoger där två personer talar med varandra utan att deras namn nämns eller grammatiken tydliggör 

genus. Dessa har kategoriserats under obestämd i kodningsschemat.  

6.3.3 Yrkesanalys 

Vid analys av yrken i bilderna har länken mellan text och bild varit avgörande, då ett yrke som inte 

syns på bilden kan framgå i texten. Vid dessa tillfällen har personen yrkesklassificierats i de bilder 

som är anknutna till texten. I textanalysen har ett visst yrke kopplat till en person bara beräknats 

en gång per text. Samtliga yrken har dokumenterats och kodats i yrkeskategorier utifrån Statistiska 

Centralbyråns Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK) (2015b). Jag har använt mig av 

SSYK96, vilken var kompatibel med statistik från 2013 över könsrepresentation inom 

yrkeskategorier (SCB, 2015a). I statistiken presenteras andelen män och kvinnor. Jag använder 

samma procentsatser som Westberg-Wohlgemuth (1996) för att avgöra om ett yrke är 

mansdominerat eller kvinnodominerat, vilket presenterades i avsnittet om tidigare forskning (se s. 

9).  

Vid kodningen av yrkeskategorierna skedde ett bortfall av yrkesgrupper som inte passade in i 

SSYK klassificeringen, så som riddare, kung, tjuv och student. De 343 individer som jag kopplat 

till yrken minskade därför till 202. Det största bortfallet var studenter (117 st) där majoriteten var 

kvinnor, resterande bortfall representerades av män. 

Se bilaga 3 för statistik över de yrkeskategorier som är aktuella för studien samt bilaga 4 som 

visar fördelningen av yrkeskategorier i de olika läromedlen, där finns även bortfallet presenterat. 

6.4 Metodreflektion 

I min studie har jag utgått från att presentera metod, tillvägagångssätt och tidigare forskning med 

öppenhet, vilket ses som god forskningssed (Gustafsson, Hermerén, & Petersson, 2005). Jag 

försöker tydliggöra mitt arbetssätt genom att presentera de kriterier som används, det 

kodningsschema som varit utgångspunkten för resultaten med tillhörande beskrivning samt betona 

att tolkningarna är beroende av min egen förförståelsen. Detta kallar Bergström & Boréus (2012) 

för intersubjektivitet för att få reabilitet i studien. Studien grundas i beräkningar av antalet kvinnor 

och män, vilket ses som en kvantitativ undersökning. Dessa har ofta lättare att påvisa reabilitet än 

validitet enligt Bergström & Boréus, vilka framhåller att validitet försvåras av att ord kan betyda 
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olika saker. Detta förstås i min studie av att tolka individer som män, kvinnor eller obestämda. Det 

försvårar validiteten, men min tolkningsprocess presenteras under rubriken genomförande. Strävan 

att uppnå validitet finns i storleken på empirin, förhållningsättet till denna, då validiteten kopplas 

till valet av material och en passande metod. Det är främst den interna validiteten som är kopplad 

till studien, då slutsatser dras utifrån empirin. En extern validitet eftersträvas genom att variera 

urvalet, med material för både årskurs 9 samt gymnasieskolan. Dock gör jag fortfarande inte några 

generaliseringar eftersom empirin är liten i förhållande till antalet läromedel som finns för spanska 

som moderna språk.  

6.4.1 Begränsningar 

Studien begränsas till valda läromedel och deras utformning. Eftersom studien inte innefattar 

kontakt med elever, lärare eller klassrum kan inga generaliseringar göras på läromedlens faktiska 

påverkan på undervisningen. Det finns inga moment i studien som påvisar i vilken utsträckning 

lärare kompletterar valda läromedel med annat material och därför kan resultaten inte säga hur 

undervisningen påverkas av läroböckernas genusrepresentation, utan bara visa hur 

läromedelssituationen ser ut. Studien avser inte heller att se till individers uppfattningar av 

representationen av genus i läromedel. Inte heller avser studien att generalisera hur 

genusrepresentationen ser ut i läromedel generellt eftersom de valda läromedlen i sig är en 

begränsning. Endast tre av samtliga spanska läromedel för moderna språk är representerade, så det 

går inte att utläsa någon standard för genusrepresentation i läromedel för detta ämne. Så som 

nämnts tidigare valdes tre läroböcker ut av de senaste utgåvorna inom nämnd undervisning (se 

Urval). Det är inte säkerställt att dessa är de mest representativa inom spanska som moderna språk, 

och därför hanteras resultaten med försiktighet. Exempelvis kan inga konstateranden göras kring 

vilka av dessa tre läromedel som är de mest representativa, samtliga visar resultat som skiljer sig 

från de övriga, men det går inte att avgöra vilka resultat som stämmer bäst överens med den 

generella genusrepresentationen i läromedel för spanska som moderna språk.  

Slutligen uppmärksammade jag vid sammanställningen av resultaten en begränsning i att enbart 

använda orden kvinna och man. Genom att inte dokumentera antalet barn jämfört med vuxna blir 

exempelvis siffran av hur många kvinnor respektive män som arbetar missvisande, då barn inte är 

yrkesverksamma.  
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7 Resultat 

Här presenteras varje kategori för sig och för respektive läromedel. Först presenteras bildanalysen 

och därefter textanalysen, avsnittet avslutas med de sammanslagna resultaten.  Det är antalet 

kvinnor, män och obestämda personer som presenteras, samt deras representation i hemmet och i 

yrkslivet.  

För en fullständig redogörelse av yrken se bilaga 3 Yrkeskategorier samt bilaga 4 Representerade 

yrkeskategorier. 

7.1 Antalet män och kvinnor 

Genusrepresentationen gällande bilderna i de undersökta läromedlen presenteras i tabell 1. I 

Caminando har totalt 87 bilder analyserats, med 197 räknade individer, av vilka över hälften är 

kvinnor. I de andra två är fler män än kvinnor porträtterade. Av totalt 208 individer på 64 bilder i 

Gracias är cirka 60 % män. Av personerna i Vale var cirka hälften män av de 102 individerna på 44 

bilder. 

 
Tabell 1Antalet individer som porträtteras på bild i respektive läromedel 

 KVINNOR  MÄN OBESTÄMD 

CAMINANDO 108 86 3 

 54.3 % 43.7 % 2.0 % 

    

GRACIAS 84 124 1 

 40.2 % 59.3 % 0.5 % 

    

VALE 49  52 1 

 48 %  51 % 1 % 

 

Tabell 2 visar att fler män än kvinnor nämns i samtliga texter. Gracias är den bok som har flest 

obestämda individer och samtidigt den största andelen män. Caminando presenterar 71 personer i 

26 texter och Gracias 119 personer i 35 texter. Av Vales totalt 122 personer i 38 texter syns några 

fler män, men samtliga kategorier representerar mindre än hälften av personerna.  
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Tabell 2 Antalet individer som nämns i text i respektive läromedel 

 KVINNOR  MÄN OBESTÄMD 

CAMINANDO 31  40  

 43.7 % 56.3 %  

    

GRACIAS 37 61 21 

 31.1 % 51.3 % 17.6 % 

    

VALE 50 58 14 

 41 % 47.5 % 11.5 % 

    

 

7.2 Hemmet  

I Gracias porträtteras flest individer i hemmet varav fler är män än kvinnor, vilket vi ser i tabell 3. 

I Vale är samtliga fyra personer i hemmiljö kvinnor, medan de fyra personerna i Caminando 

representeras av hälften kvinnor och hälften män. 

 
Tabell 3 Representation av kvinnor och män som porträtteras i hemmet utifrån bildanalysen 

 KVINNOR  MÄN OBESTÄMD 

CAMINANDO 2 2  

 50 % 50 %  

    

GRACIAS 9 14  

 39.1 % 60.9 %  

    

VALE 4 0  

 100 %   

 

Textrepresentationen av individer i hemmet presenteras i tabell 4. I Gracias är aningen fler män än 

kvinnor representeras i hemmiljön medan kvinnor är överrepresenterade i Vale. Caminando 

placerar endast två individer i hemmet, en man och en kvinna. 
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Tabell 4 Representation i textanalysen av kvinnor och män som porträtteras i hemmet, av samtliga läromedel 

 KVINNOR  MÄN OBESTÄMD 

CAMINANDO 1 1  

 50 % 50 %  

    

GRACIAS 6 8 2 

 37.5 % 50 % 12.5 % 

    

VALE 5 1  

 83.3 % 16.7 %  

       

7.3 Yrkeslivet 

I samtliga läromedel är minst hälften av individerna män. Männen representerar även en större 

variation av yrken. De siffror som presenteras i tabell 5 utgår från bilaga 4 Representerade 

yrkeskategorier. I Gracias står männen för den stora majoriteten av yrkesrepresentationen, medan 

Vale har en högre andel kvinnliga yrkesverksamma. Vale är även den bok där kvinnorna syns i fler 

yrkeskategorier (fem mot fyra) i övriga representerar männen fler yrkeskategorier. 

 
Tabell 5Andelen kvinnor och män som porträtteras med ett yrke i bildanalysen 

 KVINNOR  MÄN OBESTÄMD 

CAMINANDO 14 21 1 

 38.9 % 58.3 % 2.8 % 

    

GRACIAS 8 35  

 18.6 % 81.4 %  

    

VALE 12 9  

 57.1 % 42.8 %  

 

Samtliga texter i läromedlen knyter män till yrkesroller i större utsträckning än kvinnor. I samtliga 

texter representerar kvinnorna under 35 % av yrkesrollerna, vilket presenteras i tabell 6. Därtill 

representerar männen i samtliga böcker fler olika yrkeskategorier än kvinnorna. 
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Tabell 6Andelen kvinnor och män som porträtteras med ett yrke i textanalysen 

 KVINNOR  MÄN OBESTÄMD 

CAMINANDO 12 23 2 

 32.4 % 62.2 % 5.4 % 

    

GRACIAS 10 24 4 

 26.3 % 63.2 % 10.5 % 

    

VALE 7 16  

 30.4 % 69.6 %  

7.4 Totalt 

Tabell 7 redovisar de sammanlagt 504 personer på bild och 292 personer i text som analyserats, i 

båda fallen representerar männen drygt hälften. I textsammanhang presenteras fler obestämda 

individer än i bild. Detta då personer i vissa dialoger inte identifieras eller i yrkessammanhang där 

det spanska ordet syftar till en manlig eller kvinnlig individ. 

 
Tabell 7 Det totala antalet kvinnor och män som porträtteras i läroböckerna 

 KVINNOR  MÄN OBESTÄMD 

ANTAL I BILD 241 258 5 

 47.8 % 51.2 % 1 % 

    

ANTAL I TEXT 117 153 22 

 40.1 % 52.4 % 7.5 % 

    

ANTAL TOTALT 358 411 27 

 45 % 51.6 % 3.4 % 

     

I tabell 8 visas representationen i hemmet, med totalt 27 kvinnor och 26 män. Skillnaden var stor 

mellan de enskilda böckerna, se tabell 3. 

Tabell 8. Den totala andelen kvinnor och män som porträtteras i hemmet 

 KVINNOR  MÄN OBESTÄMD 

HEMMET 27 26 2 

 49.1 % 47.3 % 3.6 % 
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I tabell 9 visas yrkesrepresentationen för de totalt 202 personer som kopplats till Statistiska 

Centralbyråns yrkeskategorier (2015b). Av vilka 132 är män (65.3%) och 63 är kvinnor (31.2%). 

Män kopplas till lite mer än dubbelt så många yrkeskategorier; sjutton jämfört med åtta. De tre 

vanligaste kategorierna är 1. tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl, 2. journalister, 

konstnärer, skådespelare m.fl. samt 3. storhushålls- och restaurangpersonal. Den senare, kategori 3, har nästan 

dubbelt så många kvinnliga representanter i läroböckerna (15 mot 8), medan de andra två har 

majoritet av män (60 mot 30 samt 31 mot 9).  

Av det totala antalet män (jämfört med tabell 7) har 32.1% en yrkesroll jämfört med 17.5% av 

kvinnorna.  

 
Tabell 9. Visar vilka yrkeskategorier, utifrån SSKY, som finns representerade i de tre läroböckerna, samt antalet kvinnor och män som knyts till 
respektive yrke. Kolumnen könsmärkt defineras utifrån statistik från statistiska centralbyrån (SCB, 2015b) som kategoriserats enligt: mellan 61-75 % 
av ett kön inom yrkeskategorin är det könsmärkt [M] manligt och [K] kvinnligt, en stark könsmärkning innebär att ett kön innehar över 75 % av 
anställningarna, [N] är neutralt (könsfördelningen är mellan 40-60 %) (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s. 76). 

Yrke Könsmärkt Kvinnor (st) Män (st) Obestämd (st) 

 Drift- och 

verksamhetschefer 

N 0 1  

 Fiskare och jägare Starkt [M] 0 2  

 Grundskollärare   Starkt [K] 3 0  

 Högre ämbetsmän 

och politiker 

N 1 3  

 Ingenjörer och 

tekniker 

Starkt [M] 0 2  

 Journalister, 

konstnärer, 

skådespelare m.fl. 

N 9 31 1 

 Konsthantverkare i 

trä, textil, läder m.m.  

K  2 0  

 Kundinformatörer K 0 2  

 Militärer Starkt [M] 0 5  

 Poliser M 0 1  

 Säkerhetspersonal M 1 5  

 Säljare, inköpare, 

mäklare m.fl. 

M 0 3 2 

 Storhushålls- och 

restaurangpersonal 

N 15 8 4 

 Tecknare, 

underhållare, 

N 30 60  
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professionella 

idrottsutövare m.fl. 

 Universitets- och 

högskollärare 

N 0 1  

Chefer för mindre 

företag och enheter 

[M] 0 1  

Fordonsförare Starkt [M] 0 3  

Hälso- och 

sjukvårdsspecialister 

N 0 1  

Resevärdar m.fl. 511 [K] 2 3  

Totalt:  63 132 7 

 

I tabell 10 sammanställs antalet yrkeskategorier och antal individer därtill som är neutrala eller är 

könsmarkeradel. Flest kategorier är manligt könsmarkerade (8 st) tätt följt av de neutrala (7 st) 

medan de kvinnligt könsmarkerade är hälften av de manliga. 

 

Tabell 10 Visar antalet yrken som är könsmarkerade och hur många kvinnor och män som knyts till vardera yrkesgrupp. 

Könsmarkering Antal (st) Kvinnor Män Obestämd 

Neutrala  

(40-60%)   

7 55 105 5 

Starkt [M] 

(>75% män) 

4 0 10 0 

[M] 

(60-75% män)     

4 1 12 2 

[K]  

(60-75% kvinnor)  

3  4 5 0 

Starkt [K]  

(>75% kvinnor)   

1  3 0 0 
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8 Analys & Diskussion 

I följande avsnitt behandlas frågeställningen utifrån den teoretiska utgångspunkten tillsammans 

med studiens resultat, vilka presenterats i tidigare avsnitt. Detta kommer leda fram till en diskussion 

gällande hur kvinnor och män porträtteras i läromedel och den samhällsbild som de presenterar. 

Det första avsnittet Genusrepresentation utgår från de tre valda läromedlen medan avsnitten Hemmet 

och Yrkeslivet utgår från de totala resultaten. 

8.1 Genusrepresentation 

Syftets första frågeställning är; Hur ser genusrepresentationen ut i läromedlen? Den genusrepresentation 

som presenteras i den här studien styrker till viss del tidigare forskning, som konstaterat att män är 

överrepresenterade i antal och syns i fler olika sammanhang än kvinnor (Lee & Collins, 2008; von 

Wright, 2015; Jackson & Gee, 2005; Ohlander, 2010). Sammanlagt är männen något fler än kvinnor 

i så väl bild som text, de knyts till yrkestillhörighet i större utsträckning än kvinnor och representerar 

fler olika yrkeskategorier.  Dock stämmer inte detta när läromedlen granskas var för sig.  

I samtliga kategorier finns skillnader mellan läromedlen. I bildrepresentation skiljer sig 

Caminando från de andra läroböckerna, då något fler kvinnor än män presenteras, vilket skiljer sig 

från de forskningsresultat som presenterats i tidigare avsnitt. I Gracias är drygt hälften av 

personerna i hemmiljön män medan i Vale är den stora majoriteten kvinnor. I yrkeslivet finns ett 

tillfälle där kvinnorna är fler än männen, i bildanalysen av Vale. Detta visar på stora skillnader som 

finns mellan läromedlen.  

8.2 Hemmet 

Den andra frågeställningen är I vilken utsträckning är kvinnor respektive män representerade i hemmet? Den 

totala representationen visar på en jämn fördelning, av kvinnor och män i hemmet. I den här 

studien presenteras könen mer jämnt fördelat i hemmiljö än i tidigare forskningen (Eilard, 2008; 

Lee & Collins, 2008). Samtidigt som hemmet presenteras som en plats för både män och kvinnor 

i denna studie talar Connell om hemmet som kvinnans sfär oavsett hur många män som befinner 

sig där (2003). Genusregimer ändras över tid och kan skilja sig från genusordningen (ibid). Dessa 

resultat visar en genusregim som skiljer sig från Connells tankar om hemmet som kvinnans sfär 

och tidigare forskning som talar för att kvinnan i större utsträckning finns i hemmet (Westberg-

Wohlgemuth, 1996; Lee & Collins, 2008). Att Blumberg (2009) nämner den svenska satsningen på 

att visa manlig delaktighet i hemmet och att Eilard (2008) visat en ökning av män i hemmet under 

de senaste femtio åren, styrker den tendens som visar på en jämn fördelning av kninnor och män i 

hemmet. Empirin är liten, men visar ändå en tendens till att de stereotypa rollerna kring hemmet 

har förändrats.  
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8.3 Yrkeslivet 

De två sista frågorna som behandlas är I vilken utsträckning och på vilket sätt är kvinnor respektive män 

representerade i yrkeslivet? samt I vilken utsträckning och på vilket sätt representeras kvinnodominerade och 

mansdominerade yrken? Studien visar att män får en yrkestillhörighet i större utsträckning än kvinnan, 

65.3 % av de yrkesverksamma är män jämfört med 31.2 % av kvinnorna. Männen representerar 

sjutton olika yrkeskategorier, jämfört med åtta bland kvinnorna. De yrken som presenteras är oftare 

mansdominerade (8 st) än kvinnodominerade (4 st). Dessa resultat presenterar män på ett sätt som 

gör dem överordnade kvinnorna på arbetsmarknaden, det indikerar vidare att kvinnor och 

kvinnodominerade yrken inte har lika hög status. Vilket kopplas till att status och karriär är två 

egenskaper som associeras med män (Westberg-Wohlgemuth, 1996). Att mer än 60 % av de 

yrkesverksamma är män, tyder på att yrkeslivet är könsmarkerat som manligt, med Westberg-

Wohlegemuths procentsatser som utgångspunkt. Detta kopplas samman med Connells 

produktionsrelationer så väl som maktrelationer i skapandet av de genusrelationer som presenteras 

i läromedel. Studien visar att det finns en tendens till att män porträtteras som överordnade kvinnor 

i läromedel, vilket även visats i tidigare studier (Eilard, 2008; Lee & Collins, 2008; Jackson & Gee, 

2005). 

Ett par gränsöverskridande yrkesroller presenteras, en kvinna porträtteras som brandman 

(Caminando, s. 94) vilket är ett mansdominerat yrke (med 72 % män, se bilaga 3)1 som anses 

riskfyllt och fysiskt krävande. Det innebär att kvinnan kopplas till ett yrke och egenskaper som 

anses manliga (se Westberg-Wolgemuth, 1996). De fem männen som porträtteras i 

kvinnodominerade yrken är reseguider och kundinformatörer. Fler män placeras i 

normöverskridande yrken, dessa yrkeskategorier har dessutom fler manlig representanter än 

kvinnlig i resultatet (med 100 % samt 60 %, se tabell 9). Dessa instanser av normöverskridande 

yrken visar genusregimer som skiljer sig från den övergripande genusordningen, genom att männen 

är överrepresenterade i två yrken som vanligtvis domineras av kvinnor.  

Ett läromedels uppgift är att förmedla kunskap (Selander, 1988), men både den immanenta 

pedagogiken och tankens makt tyder på att det inte alltid är synligt vad som lärs ut (Westberg-

Wohlgemuth, 1996; Lukes, 2005). Eilard (2008) menar även att den samhällsbild som visas upp i 

det pedagogiska materialet påverkar eleverna. Detta innebär att eleverna ges en skev bild av 

samhället, eftersom den här studien presenterar en genusrepresentation av arbetsmarknaden som 

skiljer sig från hur det ser ut i det svenska samhället, utifrån statistik från Statistiska Centralbyrån 

(2015a; 2015b). Vilket tyder på att den information som förmedlas i detta avseende inte är korrekt. 

De tre yrkeskategorierna som är mest representerade i läromedlen framställs som antingen 

mansdominerade eller kvinnodominerade när de i själva verket klassas som neutrala (enligt 

Westberg-Wphlgemuths, 1996, procentsatser). Därtill kopplas majoriteten av männen och 

                                                 

 
1 Brandman tillhör yrkeskategorin Säkerhetspersonal. 
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kvinnorna till yrken med en neutral könsfördelning, när det i själva verket endast är en liten del av 

befolkningen som arbetar inom heterogena yrken (SCB, 2014).  Med andra ord ges eleverna en 

skev bild av verkligheten. Eftersom skolans värdegrund talar om vikten att inte ge eleverna 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2011b) är det viktigt att känna till att 

porträtteringen av genus i läromedel inte stämmer överens med verkligheten. Det totala resultatet 

i den här studien visar på en problematik av hur genus porträtteras inom yrkesgrupper, samt att det 

skiljer sig mellan de valda läromedlen. För att en lärare ska kunna förmedla skolans värdegrund 

krävs en förståelse för vad läromedlen presenterar, så att de kan komplettera med ytterligare 

material för att förmedla en passande bild av genus. Detta leder fram till frågan gällande vilket 

ansvar författare till läromedel har; ska läromedel presentera en verklighetstrogen bild av samhället 

eller ska de motverka stereotypa roller för kvinnor och män? Denna fråga anses av Lee & Collins 

(2008) vara värd att diskutera. Till både antal och på vilket sätt som genus porträtteras i valda 

läromedel noteras att dessa varken uppfyller en verklighetstrogen bild eller ett motverkande av 

stereotypa roller. De studerade läromedles representation av yrkeskategorier ger en annan bild än 

statistiken (SCB, 2015b), men inte nödvändigtvis en mer neutral och mindre stereotyp sådan. Detta 

innebär en problematik i genusrepresentationen, eftersom eleverna möts av olika samhällsbilder 

beroende på läromedlet.  

8.4 Sammanfattning 

Syftet var att skapa förståelse för hur kvinnor och män porträtteras i spanska läromedel. Studien 

visar att skillnaden i genusrepresentation finns i sättet de porträtteras på snarare än i antalet kvinnor 

och män som presenteras. Totalt är männen 6.6 % fler till antal. Skillnaden är betydligt större i 

yrkeslivet, där kvinnorna är betydligt färre än männen. De manliga yrkesverksamma är 132 stycken 

(65.3%) och kvinnorna är 63 stycken (31.2%).  De kvinnodominerade yrkena presenteras i mindre 

utsträckning och kvinnor representeras i färre yrkeskategorier. De genusrelationer som presenteras 

inom den yrkesverksamma delen av produktionsrelationerna visar att mannen befinner sig i en 

maktposition. Samtidigt som genusrepresentationen i hemmet visar på en jämn fördelning, vilket 

pekar på den förändring som skett i manlig representation i hemmet under den senaste femtio åren 

(Jackson & Gee, 2005; Eilard, 2008). I den här studien upprätthålls inte de maktrelationer som 

Connell presenterar för produktionsrelationer i hemmet (2008; 2003). Här påvisas istället en 

förändring av genusrelationer, där hemmet inte längre presenteras som kvinnans sfär. Dock, vilket 

nämns ovan, presenteras fortfarande yrkeslivet som mannens sfär.  

Studien visar ytterligare på produktionsrelationer i läromedel som skiljer sig från den 

dokumenterade statistiken från Statistiska Centralbyrån (2015a; 2015b). Det sätt som kvinnor och 

män porträtteras på i yrkeslivet ger också en annan bild än verkligheten. Det visas exempelvis i 

representationen inom de tre vanligaste yrkeskategorierna i empirin (se tabell 9). I läromedlen 

presenteras genusregimer som skiljer sig med verkligheten.  
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Det ska ytterligare betonas att den empiri som ligger till grund för den här studien är för liten 

för att kunna göra generaliseringar eller antaganden kring genusrepresentation i läromedel för 

spanska som moderna språk och läromedel i allmänhet. 
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9 Konklusion  

Hur kan vi då förstå genusrepresentationen i läromedel. Studien har visat att det finns skillnader, 

vilka syns både i frekvensen av kvinnor och män samt de sammanhang där de presenteras. Det är 

fler män än kvinnor, men det skiljer sig med sex procent. Det tyder på att genusmedvetenheten i 

samhället, vilken exempelvis diskuteras inom mediavärlden (Statens medieråd, 2015), har påverkat 

genusrepresentationen i läromedel och jämnat ut balansen mellan antalet kvinnor och män som 

porträtteras. Studien presenterar även en jämnare fördelning av kvinnor och män i hemmet än 

tidigare. Dock betyder inte det att genusrepresentationen i den här studien är fördelad på ett 

neutralt sätt. Även om det tyder på en medvetenhet hos författarna att visa upp lika många kvinnor 

som män så har inte samma medvetenhet infunnit sig i hur de väljer att porträttera personerna. 

Studien visar en stor skillnad inom yrkeslivet, där män tar mer plats än kvinnor både till antal och 

kopplat till de olika yrkesgrupper som är representerade. Män porträtteras som mer 

yrkesverksamma än kvinnor.  

Tidigare har nämnts att läromedlen är förmedlare av kunskap (Selander, 1988), vilket kan tolkas 

som att det ska visa hur samhället ser ut. Samtidigt som Eilard talar om att samhällets ideal, normer 

och värderingar speglas i läromedel och att det som uttrycks i läromedel samtidigt påverkar hur 

dessa ser ut. Denna studie visar en problematik gällande genusrepresentationen, både utifrån ett 

underordnande av kvinnor på arbetsmarknaden och utifrån den icke korrekta bild som presenteras 

av arbetslivet. Andelen män och kvinnor som porträtteras inom olika yrkeskategorier stämmer inte 

överens med statistiken från Statistiska Centralbyrån (2015a; 2015b). Den skevhet som presenteras 

skapar en utmaning för lärare. Det behövs en medvetenhet hos lärarna om vad som förmedlas i 

undervisningsmaterialet, de behöver förstå den genusrepresentation som finns i läromedlen för att 

veta vad de behöver komplettera med för att ge en representativ bild av samhället. Eftersom 

skolans värdegrund beskriver att flickor och pojkar ska få utvecklas utan könsstereotypa mönster 

(Skolverket, 2011a), är genusrepresentationen i läromedel viktig. Den här studien visar att det finns 

skillnader mellan olika läromedel, vilket återigen pekar på att lärarens förståelse för och 

medvetenhet kring de läromedel som används är avgörande för vilken samhällsbild som presenteras 

för eleverna. Avslutningsvis, anser jag att läromedelsförfattarna och illustratörerna har ett val och 

ett ansvar. De väljer vad som ska synas i läromedlen, och bör då ha möjlighet att uppnå en helt 

jämn fördelning av manliga och kvinnliga individer, både till antal och det sätt på vilka de 

porträtteras. 

9.1 Framtida forskning 

Eftersom empirin i den här studien är begränsad till tre läromedel, så skulle en större studie vara 

relevant för att kunna göra generaliseringar kring genusrepresentationen i läromedel för spanska 

som moderna språk. Vidare vore det intressant att använda en annan metod, så som observation 

för att se hur läromedlen faktiskt används i undervisningen samt vilket material som tillkommer i 
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klassrumssituationen, och utifrån det analysera hur genus representeras i spansk undervisningen. 

Det skulle även vara intressant med en intervjustudie utifrån fenomenologi, där man ser hur läraren 

och/eller elevers attityd ser ut i förhållande till genusrepresentationen.  

Den här studien konstaterar att den samhällsbild som presenteras inte stämmer överens med 

statistik gällande det svenska samhället. Eftersom läromedel i moderna språk även förmedlar en 

internationell bild av de länder som talar språket vore det intressant att jämföra 

genusrepresentationen i spanska läromedel mot statistik från den spansktalande världen.  

Connell (2003, 2008) markerar vikten av att ta så väl etnicitet, klass och sexualitet i beaktande 

för att fullt ut förstå genus och genusrelationer. Därför är det betydelsefullt att i framtida forskning 

behandla intersektionalitetsbegreppet (Lykke, 2003). 
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Bilagor 

Bilaga 1. Beskrivning av läromedel 

Caminando 2 

Caminando 2 är den senast utgivna av de valda böckerna, utgiven under 2015 av Natur & Kultur. 

Det är den fjärde upplagan och första tryckningen. Den är anpassad efter steg 2 i spanska som 

moderna språk för gymnasieskolan. Boken har fyra ansvariga författare: Waldenström, E., 

Westerman, N., Wik-Bretz, M., och Gustafsson, Å.         

Bokens 246  sidor är indelade i sex kapitel. Varje kapitel består av texter samt övningsuppgifter 

och det finns även en grammatikdel, samt facit och ett avsnitt med texter översatta till svenska. 

Gracias 9 

Gracias 9 är utgiven under 2012 av Örjan Hansson Läromedel AB, det är den första upplagan och 

första tryckningen. Boken är anpassad för årskurs 9 i spanska som moderna språk. Boken har två 

ansvariga författare: Hansson, Ö. och Llanos Saavedra, D. Den senare nämns som en person i en 

av texterna ”Han skriver böcker också, David är en av författarna till Gracias!”2 (Gracias 9, s. 35, 

min översättning).  

Bokens 104 sidor är indelade i tolv kapitel, och har även ett avsnitt med extra texter och en 

grammatikdel. Till texterna finns ordlistor, men det är en renodlad textbok så övningar finns i en 

separat bok. 

Vale 9 

Vale 9 är utgiven under 2014 av Sanoma Utbildning. Det är första upplagan men sjätte 

tryckningen. Den är anpassad för årskurs 9 i spanska som moderna språk. Boken har två ansvariga 

författare: Hansson, Ö. och Ramírez Nilsen, L. 

Bokens 100 sidor är indelade i tretton kapitel, med ett ytterligare avsnitt med extra texter och 

en grammatikdel.  

Bilaga 2. Kodningsschema 

Kodningsschema – Bilder 

Kod Beskrivning Antal Totalt 

B0 Obestämd   

A1 Kvinnor/flickor 
 

 
 
 

 

                                                 

 
2 ”También escribe libros, ¡David es uno de los autores de Gracias!” s.35 i Gracias 9 
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A2 Män/pojkar 
 

 
 
 

 

A3a Kvinnor/flickor i 
yrken 
 

  

A3b Män/pojkar i 
yrken 
 

  

A3c Obestämd i yrken 
 

  

A4a Kvinnor/flickor i 
mansdom. yrke 
 

  

A4b Män/pojkar i 
mansdom. yrke 
 

  

A4c Obestämd i 
mansdom. yrke 

  

A5a Kvinnor/flickor i 
kvinndom. yrke 
 

  

A5b Män/pojkar i 
kvinndom. Yrke 
 

  

A5c Obestämd i 
kvinndom. yrke 

  

 

Kodningsschema – Texter 

Kod Beskrivning Antal Totalt 

B0 Obestämd   

B1 Kvinnor/flickor 
 

 
 
 

 

B2 Män/pojkar 
 

 
 
 

 

B3a Kvinnor/flickor i 
yrken 
 

  

B3b Män/pojkar i 
yrken 
 

  

B3c Obestämd i yrken. 
 

  

B4a Kvinnor/flickor i 
mansdom. yrke 
 

  

B4b Män/pojkar i 
mansdom. yrke 
 

  

B4c Obestämd i 
mansdom. yrke 
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B5a Kvinnor/flickor i 
kvinndom. yrke 
 

  

B5b Män/pojkar i 
kvinndom. Yrke 
 

  

B5c Obestämd i 
kvinndom. yrke 

  

Kodningsschema – Förklaring 

Bilder 

A0 – A2 

Feminina/maskulina attribut. Minst halva ansiktet synligt (inte suddiga, såsom folkmassa). Samtliga 

bilder räknas, även om samma person återkommer på flera bilder. 

A3 

Registrerar hur många män respektive kvinnor som porträtteras inom ett yrke, enligt tidigare 

nämnd definition. 

A4 – A5  

Registrerar hur många män respektive kvinnor som porträtteras inom ett mansdominerat 

respektive kvinnodominerat område, utifrån nedanstående tabell 1 under yrkeskategorier. 

 

Texter 

B0 – B2 

Feminina/maskulina namn, pronomen, tilltalsord eller genusböjd grammatik. Samtliga omnämnda 

personer räknas, endast en gång per text, men flera gånger om samma individ återfinns i flera texter. 

B3  

Registrerar hur många män respektive kvinnor som porträtteras inom ett yrke, enligt tidigare 

nämnd definition. 

B4 – B5 

Registrerar hur många män respektive kvinnor som porträtteras inom ett mansdominerat 

respektive kvinnodominerat område, utifrån nedanstående tabell 1 under yrkeskategorier.  

 

 

Bilaga 3. Yrkeskategorier 

I tabell 11 nedan visas statistik över de yrkeskategorier som funnits i empirin. Statistiken i tabellen 

kommer från Statistiska Centralbyrån och visar representationen av män och kvinnor inom 

yrkesgrupperna för år 2013 (Statistiska Centralbyrån, 2015a; 2015b). 
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Tabell 11 

Yrke Kvinnor Män Alla Kvinnor % Män % 

Drift- och 

verksamhetschefer 

39554 44869 84423 47 53 

Fiskare och jägare 26 575 601 4 96 

Grundskollärare   62597 17226 79823 78 22 

Högre ämbetsmän 

och politiker 

1386 1752 3138 44 56 

Ingenjörer och 

tekniker 

22767 103093 125860 18 82 

Journalister, 

konstnärer, 

skådespelare m.fl. 

21905 17516 39421 56 44 

Konsthantverkare i 

trä, textil, läder 

m.m.  

82 47 129 64 36 

Kundinformatörer 35593 11559 47152 75 25 

Militärer 1098 14344 15442 7 93 

Poliser 5339 11648 16987 31 69 

Säkerhetspersonal 9709 24429 34138 28 72 

 Säljare, inköpare, 

mäklare m.fl. 

73751 118497 192248 38 62 

 Storhushålls- och 

restaurangpersonal 

33815 27060 60875 56 44 

 Tecknare, 

underhållare, 

professionella 

idrottsutövare m.fl. 

7611 9874 17485 44 56 

 Universitets- och 

högskollärare 

16083 19550 35633 45 55 

Chefer för mindre 

företag och enheter 

21112 46481 67593 31 69 

Fordonsförare 8422 90763 99185 8 92 

Hälso- och 

sjukvårdsspecialister 

27503 22071 49574 55 45 
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Bilaga 4. Representerade yrkeskategorier 

Följande bilaga visar representationen inom de olika yrkeskategorierna, i respektive läromedlen. 

Caminando 2 

Bild: 

Kvinnor – 14 individer  

5 yrkeskategorier 

Män - 21 individer  

7 yrkeskategorier 

Obestämd - 1 individ 

4 Storhushålls- och 

restaurangpersonal (servitris) 

6 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl. 

(3 atleter, 2 musiker, 1 grafisk 

designer) 

2 Konsthantverkare i trä, textil, 

läder m.m. (handvävare) 

1 Högre ämbetsmän och politiker 

(politiker) 

1 Säkerhetspersonal (brandman) 

 

Bortfall: 

2 studenter 

 

 

11 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl. 

(8 musiker, 2 atleter, 1 bloggare) 

2 Storhushålls- och 

restaurangpersonal (servitör) 

2 Säkerhetspersonal (brandman) 

2 Journalister, konstnärer, 

skådespelare m.fl. (2 poeter, 1 

skådespelare)  

1 Högre ämbetsmän och politiker 

(politiker) 

1  Ingenjörer och tekniker 

(ingenjör) 

1 Resevärdar m.fl. (guide) 

 

1 Storhushålls- och 

restaurangpersonal (kock) 

 

Text: 

Kvinnor – 12 individer  

3 yrkeskategorier 

Män - 23 individer  

6 yrkeskategorier 

Obestämd - 2 individer 

7 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl. 

(5 musiker, 1 grafisk designer, 1 

atlet) 

4 Storhushålls- och 

restaurangpersonal (3 servitriser, 1 

restaurang ägare) 

1 Resevärdar m.fl. (guide) 

 

Bortfall 

3 studenter 

 

11 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl. 

(10 musiker, 1 bloggare) 

2 Ingenjörer och tekniker 

(ingenjör) 

2 Resevärdar m.fl. (guide) 

2 Säkerhetspersonal (brandman) 

2 Högre ämbetsmän och politiker 

(ambasadörer) 

2 poet/författare 

(1 restaurangägare, 1 servitör) 

 

1 Storhushålls- och 

restaurangpersonal (kypare) 

1 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 

(säljare) 
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Bortfall 

3 statschefer (2 diktatorer, 1 

president)  

2 studenter 

1 conquistador 

 

 

Gracias 9 

Bild:  

Kvinnor - 8 individer  

3 yrkeskategorier 

Män - 35 individer  

7 yrkeskategorier 

Obestämd 

2 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl. 

(musiker) 

3 Journalister, konstnärer, 

skådespelare m.fl. (1 skådespelare, 

1 författare, 1 konstnär) 

3 Storhushålls- och 

restaurangpersonal (1 servitris, 1 

kokerska, 1 restaurangägare) 

 

 

Bortfall: 

43 studenter (30 på klassfoton) 

 

20 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl. 

(musiker, 3 atleter) 

5 Journalister, konstnärer, 

skådespelare m.fl. (2 författare, 

2 filmregissörer, 1 konstnär, 1 

clown) 

2 Militärer 

1 Kundinformatör (hotelarbete) 

1 Fiskare och jägare (fiskare) 

1 Fordonsförare (taxichaufför) 

1 Storhushålls- och 

restaurangpersonal 

(restaurangägare) 

 

Bortfall: 

32 studenter (24 på klassfoton) 

7 vikingar 

2 statschefer (kungar) 

1 affärsman 

1 tjuv 

1 riddare 

 

 

 

Text: 

Kvinnor - 10 individer  Män - 24 individer  Obestämd - 4 individer 
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4 yrkeskategorier 8 yrkeskategorier 

2 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl. 

(musiker) 

5 Journalister, konstnärer, 

skådespelare m.fl. 2 

skådespelerskor, 1 författare, 1 

journalist, 1 konstnär 

2 Storhushålls- och 

restaurangpersonal (1 

restautangägare, 1 servitris) 

1 Grundskolelärare 

 

Bortfall 

9 studenter 

4 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl. 

(3 atleter, 1 musiker) 

13 Journalister, konstnärer, 

skådespelare m.fl. (5 författare, 

4 konstnärer, 3 film regissörer 

1 skådespelare) 

1 Storhushålls- och 

restaurangpersonal 

(restaurangägare) 

1 Fiskare och jägare (fiskare) 

1 Fordonsförare (taxichaufför) 

1 Kundinformatör (hotelarbete) 

1 Chefer för mindre företag och 

enheter (zooägare) 

1  Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 

(bankman) 

 

Bortfall: 

6 studenter 

4 statschefer (kungar) 

1 affärsman 

1 upptäcktresande 

1 tjuv 

2 Storhushålls- och 

restaurangpersonal (servering) 

1 Säljare, inköpare, mäklare m.fl 

(säljare) 

1 Journalister, konstnärer, 

skådespelare m.fl. (skådespelare) 

 

Bortfall 

4 studenter 

 

Vale 9 

Bild 

Kvinnor – 12 individer 5 

yrkeskategorier 

 

Män – 9 individer  

4 yrkeskategorier 

Obestämd 

7 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl.(5 

atleter, 2 musiker) 

2 Växtodlare och djuruppfödare, 

blandad drift (jordbrukare) 

1 Grundskolelärare 

4 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl. 

(2 musiker, 2 atleter) 

3 Journalister, konstnärer, 

skådespelare m.fl. (1 journalist, 1 

författare, 1 konstnär) 

1 Polis 
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1 Storhushålls- och 

restaurangpersonal (kokerska) 

1 Journalister, konstnärer, 

skådespelare m.fl. 2 skådespelare 

(konstnär) 

 

Bortfall 

5 studenter 

 

1 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 

(säljare) 

 

Bortfall 

5 studenter  

1 riddare 

1 tjuv 

1 upptäcktsresande 

1 statschef (kung) 

Text 

Kvinnor - 7 individer 

4 yrkeskategorier 

Män - 16 individer 

8 yrkeskategorier 

Obestämd 

4 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl. 

(3 atleter, 1 musiker) 

1 Grundskolelärare 

1 Storhushålls- och 

restaurangpersonal (kokserska) 

1 Journalister, konstnärer, 

skådespelare m.fl. (konstnär) 

 

Bortfall 

5 studenter 

 

 

5 Tecknare, underhållare, 

professionella idrottsutövare m.fl. 

(3 atleter, 2 musiker) 

5 Journalister, konstnärer, 

skådespelare m.fl. 2 skådespelare 

(4 konstnärer,1 författare) 

1 Storhushålls- och 

restaurangpersonal 

(restaurangägare) 

1 taxichaufför 

1 Universitets- och högskollärare 

1 Säkerhetspersonal 

(biljettkontrolant) 

1 Drift- och verksamhetschefer 

(polischef) 

1 Hälso- och sjukvårdsspecialister 

(läkare) 

Bortfall 

5 studenter 

2 upptäcktsresande 

1 tjuv 

1 kommentator 

1 statschef (militärledare) 

 

 


