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Sammanfattning 

 

 
Lärarens uppdrag är mångsidigt: hen ska ge eleverna möjlighet att inhämta kunskap samtidigt som att 

hen ska ha ett jämställdhetsuppdrag. Beroende på vilka ämnen man undervisar är man knuten till en 

viss ämnestradition när det gäller läroboksanvändning. Denna studie fokuserar på två läromedel 

(Génial 1 och Escalade 1) som används i ämnet franska på gymnasiet. Dessa läromedel analyseras ur 

ett genusperspektiv för att undersöka om lärobokens innehåll följer läroplanens jämställdhetsmål. För 

att kunna besvara en sådan frågeställning presenteras en forskningsbakgrund med definitioner av 

centrala begrepp som är relevanta för denna studie. En kvantitativ innehållsanalys som metod är 

grunden till hur analysen ska gå till väga. Resultaten är tydliga: inget av de analyserade läromedlen 

uppnår läroplanens jämställdhetsmål. Jämställdhetsarbetet anses vara obefintligt eller otillräckligt för 

att nå det som Skolverket förordar.  
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1 Inledning 

 

De läromedel som används i skolan är mycket varierade både vad gäller form och innehåll och sättet 

på vilket de används av lärare och elever. Skolverket (2006:11) har visat att ”lärarna överlämnar 

mycket av sitt handlingsutrymme till läroboksproducenterna och att läroböcker spelar en viktig roll för 

att konkretisera styrdokumenten”. I en enkät (Skolverket 2006:10) svarar dessutom lärarna att 

läroböcker styr deras egen undervisning alldeles för mycket. Ur ett historiskt perspektiv är det 

förståeligt att skolorna använder läroböcker; läroboksanvändning följer en lång tradition av 

statsstyrning där staten reglerade läroboksval och läroböcker på detaljnivå.  

Skolverket har nu inte längre den makt som staten hade på 1900-talet; läroboksanvändning och val 

sker på lärarnivå och är i princip inte obligatorisk. Dock finns det en tendens att ämneslärare i 

exempelvis moderna språk eller engelska systematiskt använder läroböcker som stöd för sin 

undervisning.  

Skolan har alltid haft ett tudelat uppdrag med å ena sidan ett samhällsmedborgaruppdrag och å andra 

sidan ett kunskapsinhämtningsuppdrag (Richardsson 2004). Denna uppfostran går via bland annat en 

förmedling av en viss värdegrund som präglar vårt samhälle och som följd svenska skolan. 

Läroplanerna för både grundskolan och gymnasiet är eniga om det faktum att skolan ska gestalta och 

förmedla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män samt att ingen ska 

behandlas kränkande på grund av kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck (Skolverket 

2011:5; 2017:7). Eftersom det som elever först möter i skolan av ett modernt språk förmedlas av 

läroböcker är det viktigt att denna första kontakt följer läroplanernas värdegrunds- och 

jämställdhetskrav. 

Tankarna kring studien dök upp av eget intresse men även tack vare en högstadieelev som vid ett 

lektionstillfälle undrade om alla såg vad hen såg i det vi alla höll på och gjorde. Det var nämligen så att 

vi läste en liten text med några medföljande bilder som svarade på frågan ”Ça va ?” – Hur mår du? – 

och efter en diskussion upptäckte vi att karaktärerna var representerade på ett stereotypiskt sätt: en 

tjej hade nyss träffat en kille och redan var kär i honom, en annan var nöjd efter att ha köpt ett par nya 

jeans, ytterligare en blev rånad på sin cykel. Pojkar däremot spelade fotboll och en av dem var ledsen 

för att hans föräldrar skiljt sig men endast hans syster grät – inte han. Till sist fanns det ytterligare en 

pojke som hade vunnit på lotteriet och kände sig väldigt glad. För förtröstans skulle kan noteras här att 

läroboksuppsättningen i fråga inte längre används vid denna skola. 

Efter denna diskussion märktes mer och mer att genusmedvetenhet är väldigt viktigt och att sådana 

undersökningar behövs. Detta bekräftas även i SOU (2010:83, s. 60) där utredaren uppmuntrar till en 

granskning av skolans läroböcker för att ”höja medvetenhetsgraden om vilka budskap som egentligen 

förmedlas fast kanske på ett indirekt sätt”.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka två läromedel som används i ämnet franska ur ett 

genusperspektiv.  

 

Frågeställningarna för denna studie är: 

➢ Hur framställs representationen av män och kvinnor? 

➢ Ifrågasätter eller upprätthåller dessa representationer den rådande könsordningen mellan 

män och kvinnor?  

➢ Uppnår texterna i läroböckerna det jämställdhetsmål som finns i läroplanen?  
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3 Teoretisk bakgrund 

 

I denna del presenteras några centrala begrepp som skapar ett ramverk för denna studie. 

 

3.1 Jämställdhet 

 

Ett begrepp som är starkt kopplat till genusperspektivet är jämställdhet. Ett av de problem som detta 

koncept medför är att ingen riktigt vet vad jämställdhet innebär. Hedlin (2006:11) förklarar att ”alla 

tycks vara överens om att jämställdhet är något bra och positivt”. Dock är det svårare att i detalj 

förklara vad det innebär. Hedlin (2006:11) slår fast att jämställdhet handlar om förhållandet mellan 

män och kvinnor. Jämställdhet har två olika dimensioner i sin definition: en kvantitativ och en 

kvalitativ. Den första handlar om att ”man strävar efter en någorlunda jämn könsfördelning” medan 

den andra syftar till ”lika villkor, dvs. att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, skyldigheter och 

rättigheter inom livets samtliga områden” (Hedlin 2006:12).  

 

3.1.1 Jämställdhet i styrdokumenten 

 

Att det svenska skolväsendet bör präglas av jämställdhet både i sitt system och sin undervisning 

uttrycks tydligt i både skollagen och läroplanen för gymnasiet: 

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor (SFS 2010:800, 1 Kap. 5§). 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden 

som utbildningen ska gestalta och förmedla. […] Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Skolverket 2011:5). 

 

Trots detta har bland annat Skolinspektionen uppmärksammat och riktat kritik mot 

värdegrundsarbetet som inte är tillräckligt aktivt. De kvalitetsgranskningar som har gjorts 2016–2017 

visar brister i värdegrundsarbete och även kränkande uttryckssätt samt nedsättande uttryck mot och 

om kvinnliga elever (Skolinspektionen 2018:4). De förklarar att ett av deras fokusområden när det 

gäller jämställdhetsintegrering är ”skolors inte tillräckligt målinriktade värdegrundsarbete avseende 

jämställdhet”.  

Även om det står i styrdokumenten att skolväsendet präglas av en visst definierad värdegrund märks 

att det möjligen behövs en precisare definition eftersom arbetet gällande detta fortfarande pågår 2018. 
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3.1.2 Jämställda läroböcker 

 

Några granskningar om jämställdhet i läroböcker har tidigare gjorts, bland annat Anderssons studie 

(2005) som då granskade övningsmaterial i franska och tyska. Titeln på hans studie – ”När jag får min 

lön tänker min fru köpa en ny hatt” talar för sig själv om studiens resultat och behovet av fler sådana 

granskningar. 

Ännu tidigare har det även gjorts några granskningar av Statens Institution för 

Läromedelsinformation (SIL). De skrev bland annat en granskningsrapport 1987 om könsroller i 

grundskolans läroböcker i engelska, tyska och franska. SIL hade som uppdrag att granska de 

läroböcker som användes i den statliga svenska skolan. Rapporten i fråga förklarar att ”alla 

upptänkliga könsrollsfördomar finns” och anledningen, enligt författaren, är att Sverige har hunnit 

längre än andra länder i debatten om jämställdhet mellan könen. Författaren hävdar där att 

läroböcker också skall spegla vardagen i dessa länder – en ojämställd sådan – och inte endast lära ut 

språket. En sådan åsikt är högst kritiserbar trettio år senare. Det är inte för att man erfar och 

konstaterar ojämställdhet som vi inte får göra någonting åt den under förevändning av att 

läroböckerna måste spegla det vardagliga livet i dessa länder. Så redan för trettio år sedan noterade 

myndigheten i sin rapport att ”några direkta ambitioner att undvika stereotyper [inte] kan noteras” 

samt att ”här finns inga märkbara försök att aktivt medverka till fostran i jämställdhet” (SIL 1987:19). 

Numera finns ingen sådan läromedelsprövningsmyndighet och försäljning av läromedel vilar endast 

på marknadsföring, tillgång och efterfrågan. 

 

Berg (2000:29) föreslår en definition av en jämställd lärobok genom att ta upp de två dimensioner av 

jämställdhet som tidigare förklarats. Hon hävdar att ”ett jämställt undervisningsmaterial 

karaktäriseras av en kvantitativ jämvikt mellan kön samt en kvalitativ jämvikt där könen inte 

framställs stereotypt, mystiskt eller görs till objekt. Läromedel som främjar jämställdhet bör ge 

utrymme för både kvinnors och mäns perspektiv”. 

När Berge (2011:157–175) presenterar sin forskningsstudie är det tydligt att hon fokuserar på bägge 

dimensionerna av jämställdheten – den kvalitativa och den kvantitativa. Å ena sidan undrade hon hur 

den beforskade gruppen var representerad: inte alls, kraftigt underrepresenterad eller kraftigt 

överrepresenterad. Å andra sidan undrade hon om och i så fall hur explicit den undersökta gruppen 

nedvärderas, förminskas, förlöjligas eller skuldbeläggs i förhållande till andra grupper. Hon förklarar 

att både text och bild är studerade i hennes studie. Hennes resultat visar att i de granskade 

läroböckerna är texterna skrivna med en könsneutral retorik men i konkreta exempel på människor är 

männen överrepresenterade och texterna är ”med få undantag skriv[na] inom en heteronormativ 

diskurs” (Berge 2011:173). Trots dessa resultat hävdar Berge (2011:174) att om de läroböcker som 

innehåller brister i jämställdhetsfrågan används med rätt ”glasögon” kan det faktiskt nå till konkreta 

diskussioner som för både lärares och elevers lärande framåt. 

Den största undersökningen kring jämställdhet i läroböcker i Sverige har gjorts av Moira von Wright 

1999. Von Wright (1999:48) belyser de förväntningar man kan ha för att kunna kalla en text för 

jämställd. Dessa är genuskänslighet och genusmedvetenhet. Genuskänslighet handlar om att ta 
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hänsyn till genusfrågan när den är av betydelse och bortse från den när den inte spelar någon roll. 

Genusmedvetenhet berör det faktum att genusfrågan måste problematiseras men att man inte kan 

fokusera bara på just kön eftersom det ”leder till att man förminskar andra aspekter såsom etniska, 

sociala eller kulturella” (Lind Palicki 2005:170).  

Von Wright (1999:49) tar upp Mottiers1 grundläggande krav för jämställda läroböcker genom att säga 

att de måste ”visa en bred variation av genus- och etniska positioner för att på detta sätt göra även 

kvinnor synliga i samhället, och dessutom erbjuda ett innehåll som är intressant och motiverande både 

för pojkar och flickor.” 

Eftersom genus är relevant i sina ovan nämnda definitioner är det lämpligt att förklara hur termerna 

används och vilka skillnader finns mellan dem. 

 

3.2 Kön och genus 

 

Även om man kan tro att det inte råder något tvivel om skillnaden mellan ”kön” och ”genus”, är 

forskningen inte enhetlig i denna fråga. När Josefson (2005:4) pratar om ”det kön du hittar när du 

kikar ner i dina byxor” syftar hon på det biologiska könet, det som på engelska nämns sex medan ”alla 

föreställningar, idéer och handlingar som formas av kön” är genus, det som på engelska nämns 

gender. Denna dikotomi mellan det biologiska könet och det sociala könet verkar forskningen vara 

eniga om. Von Wright (1999:18) förklarar att hon använder termen genus för att syfta till det som 

”uppfattas manligt eller kvinnligt i ett bestämt sociohistoriskt sammanhang”, alltså referera till en 

social aspekt. Hon hävdar vidare att genus inte är någon kategori utan snarare måste beskrivas som ett 

kontinuum som inte är knutet till biologiskt kön. Det är viktigt att ta upp detta: genus är inte binärt 

som det biologiska könet kan vara. 

Dock måste påpekas här att i nordisk forskning blandas ibland terminologin kön och genus där kön, 

alltså engelskans sex har haft en vidare innebörd och det nordiska kön omfattar mycket av det som i 

engelskans gender förstås som sociala, kulturella och symboliska konstruktioner.” (Berge 2011:162). 

Sammanfattningsvis definierar Hirdman (2003:13; 2006:45) genusbegreppet som ”tidsbundna 

föreställningar om kvinnligt och manligt”. I denna studie används termer kön och genus som de 

definieras internationellt och ej som de brukar beskrivas i nordiskt forskarsammanhang.  

 

Von Wright (1999:18–20) nämner Hardings (1986) analytiska redskap för att kunna problematisera 

skillnader i genus. Von Wright skiljer mellan genuskonstruktionsprocesser som hon delar upp i 

strukturellt genus, individuellt genus och symboliskt genus. Det första, det strukturella genuset, 

handlar exempelvis om könsuppdelning vid olika yrken som t.ex. läkare, lärare, yrkesförare som ofta 

är, i verkligheten, stereotypiskt könsuppdelade. Det andra, det individuella genuset, är den ”socialt 

konstruerade individuella identiteten. Betydelsefullt är här de värderingar i omgivningen som stärker 

den egna identiteten” (von Wright 1999:19). Till slut pratar von Wright om det symboliska genuset 

                                                 
1 Se Mottier (1997). 
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som står för vad vårt värdesystem uttrycker dvs. vad som vanligtvis tillskrivs manligt eller kvinnligt. 

Von Wright (1999:19) lägger även till att ”språkbruket i läromedlen bidrar till skapandet och 

återskapandet av genus på ett symboliskt plan.”  

Det råder alltid diskussion om definitioner av de tre ovan nämnda processerna eftersom de alltid är 

knutna till varandra men varierar över tid och rum. Det är därför även de måste definieras. 

 

3.2.1 Manligt och kvinnligt 

 

Utan någon vidare kommentar skriver Skolverket (2011:6) i sin läroplan att ”eleverna ska uppmuntras 

att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt eller kvinnligt.”.  

Nikolajeva (2017) beskriver denna skillnad mellan det manliga och det kvinnliga som de förväntningar 

man har om hur en man eller en kvinna borde agera utifrån verklighetens normer. Normen kan vara så 

att flickor betraktas som snälla och duktiga medan pojkar är busiga och äventyrliga (Nikolajeva 

2017:191–196). Trots detta motsatsschema är debatten kring det manliga och det kvinnliga svårare än 

en sådan enkel synvinkel.  

Dessa normer kring maskulinitet och femininitet styrs egentligen på alla möjliga nivåer – från 

individen till samhällsnivån. Det gäller som sagt de förväntningar man har kring hur en individ ska 

vara. Det är precis vad Josefson säger, alltså att genus skapar förväntningar och att dessa inte är 

bundna till tid och rum (Josefson 2005:9). Svaleryd (2003) har gjort en studie där hon bland annat 

forskade om barnprogram och deras påverkan på den rådande könsordningen. Denna studie ledde till 

resultatet att de manliga egenskaperna var att resa, göra uppfinningar, laga saker, vara kung medan de 

kvinnliga var att baka, läsa, göra sig fina, vara rädd (Svaleryd 2003:133). Tv-program, barnprogram, 

litteratur, skola, omgivning osv. skapar ett mönster kring det manliga och det kvinnliga som inte går 

att se och förstå utan någon medvetenhet. Von Wright (1999:21) påstår att den manliga sfären kopplas 

till den offentliga sektorn och den produktiva delen av samhället medan den kvinnliga sfären knyts till 

den reproducerande och privata delen av samhället (hushåll, familjeliv osv.). Hon pratar till och med 

om ”manlig och kvinnlig kunskap” där den manliga kunskapen är den form av kunskap som förhåller 

sig till objektivitet, logik och argumentation medan den kvinnliga är den som baseras på personlig 

erfarenhet. Hon hävdar vidare att ”flickor tenderar att bejaka en mer sammanhängande kunskap, 

medan pojkar tenderar att bejaka en mer fragmenterad och åtskiljande kunskap” (von Wright 

1999:23). En tydlig följd av det som von Wright förklarar är bland annat de skillnader som språklärare 

ser kring könsdelning vid val av moderna språk och vilken attityd män/pojkar respektive 

kvinnor/tjejer har gentemot moderna språk2. 

Dessa förväntningar kring det manliga och det kvinnliga förklarar Josefson (2005:17) på ett tydligt sätt 

när hon säger att ”genus återskapas varje dag hela livet”. Hon tar exemplen från tv-program och olika 

medier som exempelvis ”gossebarn och flickbebisar” samt ”snälla flickor och busiga pojkar i förskolan” 

eller ”är du snygg blir du lycklig” och går genom livets alla faser och exemplifierar gärna med hur 

                                                 
2 Se Cardelús (2015:74–75, 163). 
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mansideal och kvinnoideal förstärks med medier. Hon nämner filmer som Grease eller Tarzan men 

även dataspelsvärlden. Hon tar upp några egenskaper som hör till mansidealet (Josefson 2005:22–29) 

samt kvinnoidealet (Josefson 2005:30–34). Några sådana för män är att klara sig och inte be om hjälp, 

vara ansvarstagande, rationell och teknisk, jobba hårt och inte gråta medan några sådana för kvinnor 

är att vara socialt kompetent, smidig och anpassningsbar samt vårdande och omhändertagande, vara 

känslosam, snygg, vacker och sexig osv. Dessa skillnader har undersökts i bland annat Grahns 

avhandling (2008) där hon fokuserade på hur genus skapas och konstrueras i idrottsutbildningen och 

hur pojkar och flickor framställs i ungdomstränarutbildningen. Hon observerar i en tidningsartikel att 

kvinnor och män nämns i stort sett lika många över hela materialet men att det sätt som läromedlen 

pratar om män respektive kvinnor är olika. Först och främst skiljs antal nämnda män och kvinnor 

beroende på idrott (Grahn 2009) och sedan att män beskrivs huvudsakligen som idrottare medan 

kvinnor presenteras med fokus på att de just är kvinnor.   

 

3.3 Genusperspektiv 

 

Som sett i 3.2 är dessa begrepp – genus och manligt kontra kvinnligt – i högsta grad föränderliga. De 

varierar i både tid och rum. Det som anses manligt eller kvinnligt i ett land är inte detsamma i ett 

annat land. Det allmänna perspektivet kring det manliga och det kvinnliga har även förändrats genom 

tiden. I detta sammanhang används begreppet genusordning. Detta syftar till en ”ordning i samhället 

som särskiljer och sorterar kvinnor och män.” (Hedlin 2006:45). Här nämns livets vardagliga aspekter 

såsom yrken, frisyrer, leksaker, färger men även arbetsuppgifter och -platser som i detta fall 

genusifieras, dvs. kopplas till det manliga/det kvinnliga. Hedlin (2006:45) förklarar att man kan prata 

om en tids-, en kulturs- eller ett samhälles genusordning. 

 

3.3.1 Hirdmans genussystem 

 

Hirdman (2003) utvecklar ett genussystem som går ut på två grundläggande principer. Dessa 

principer förklarar det mönster som även syns på en samhällsnivå. Dikotomin mellan manligt och 

kvinnligt är inte endast kopplad till individ utan formar även samhället vi lever i. Genussystemet kan 

definieras som ”en dynamisk struktur av förväntningar, föreställningar och processer som återskapas 

enligt ett bestämt mönster” (Hedlin 2006:16). Dessa principer är isärhållande och hierarki3. Den ena 

syftar till en tankefigur där ”manligt och kvinnligt ses som två helt skilda saker och dessutom som ett 

motsatspar” (Hedlin 2006:17). Hierarki syftar till den tanke som präglar vårt tänkande: att det 

manliga är norm medan det kvinnliga är avvikande.  

Ett exempel på isärhållande är exempelvis den välkända frågan ”Vad blev det, pojke eller flicka?”. Från 

stunden där frågan besvaras kategoriseras barnet och barnet kommer att behandlas utifrån sitt 

biologiska kön. Det har även med förväntningar att göra. Vi tolkar handlingar utifrån vem som har 

                                                 
3 Se även Harding (1986) som använder benämningar dikotomi och asymmetri i stället. 
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utfört dem – en man eller en kvinna. Där kan exempelvis nämnas Einarssons forskning (1979). Hans 

experiment går ut på att exakt samma text bedöms av två olika grupper. Den ena får veta att texten är 

skriven av ”Ingvar Lind” medan den andra sägs vara skriven av ”Ingvor Lind”. Resultatet visar att 

Ingvar verkade vara mer trovärdig och kompetent än Ingvor4. Denna numera klassiska undersökning 

ledde till en rad uppföljningar med liknande eller delvis annorlunda resultat5. 

Ett exempel på hierarki är exempelvis löneskillnader mellan de yrken som anses manliga eller 

kvinnliga. De yrken som vanligen tillskrivs som manliga får en högre status än de kvinnliga. Barn lär 

sig inte bara att det finns en skillnad på det manliga och det kvinnliga men även att det manliga 

värderas högre och som norm medan det kvinnliga värderas lägre och som avvikelse från normen.  

Ett annat begrepp som egentligen hör ihop med Hirdmans genussystem som hon har själv utvecklat är 

begreppet genuskontrakt. Hon menar att genuskontrakt är ett samhälles oskrivna regler om manligt 

och kvinnligt (Hirdman 2003). Hon syftar till de sociala överenskommelserna om hur det manliga och 

det kvinnliga ska uppfattas, vad en man eller en kvinna ska göra, vad anses vara ”naturligt” eller inte. 

Hedlin (2006:50) exemplifierar genom att undra hur ett barns familj och omgivning skulle reagera om 

deras barn önskar lära sig balett beroende på om detta barn är en pojke eller en flicka. Hon tar även 

exemplet om vuxna som påstår att de inte vill ha barn. Hur bemöts de beroende på om det är en man 

eller en kvinna? Dessa exempel faller under begreppet genuskontraktet eftersom våra val formas av det 

som, på ett oskrivet sätt, är bestämt av samhället. Detta kontrakt ”ärvs från tidigare generationer och 

präglas [...] av ett visst mått av tvång” (Hedlin 2006:49). Ordet kontrakt innehåller inte någon form av 

samtyckte utan snarare att man tvingas acceptera detta kontrakt som alltid ändras. Det ansågs 

onaturligt att kvinnor skulle kunna få ha rösträtt för ett sekel sedan eller att kvinnor skulle få engagera 

sig i politiska frågor. Precis som skillnaderna mellan det manliga och det kvinnliga inte är bundna till 

tid och rum är inte genuskontraktet heller det.  

 

3.3.2 Intersektionalitet 

 

Intersektionalitet är ett begrepp som har sitt ursprung i USA. Forskningen har visat att mannen utgör 

normen och att detta bör förändrats men amerikanska forskare har även lagt till tanken att en individ 

inte består endast av sitt kön och sin genusidentitet. De som förespråkar en intersektionell analys 

hävdar att det finns andra betydelsefulla kategorier eller identitetsbeståndsdelar som finns med och 

påverkar. Eftersom man forskar på både maktrelationer mellan individer och hur ojämställdhet 

uppstår borde mer än kön och genus framställas och bli föremål för forskning.  

Hedlin (2010:23) förklarar att intersektionalitet intresserar sig för ”hur maskulinitets- och 

femininitetsnormer kommer till uttryck i specifika situationer”, som exempelvis etnicitet. De los Reyes 

(2007) visar exempelvis hur föreställningar om etnicitet och genus hänger ihop. Hon framhåller till 

och med att alla etniska stereotyper är bekönade och absolut inte könsneutrala. Här kan nämnas en av 

                                                 
4 Se Einarsson & Hultman (1984) och Hultman (1990). 

5 Se exempelvis Sundgren (2007). 
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regeringens utredningar (SOU 2006:21) där forskning om hur orden ”invandrarkillen” och 

”invandrartjejen” används i medier presenteras. Denna utredning kom fram till resultatet att dessa två 

begrepp, alltså genus och etnicitet, hör ihop i stereotypiska konstruktioner av dessa ord. 

Invandrarkillen är ”den som är bråkig” och invandrartjejen är ”den som hjälper till mycket hemma” 

(SOU 2006:21, s. 80). Detta är ett exempel av intersektion mellan i detta fall genus och etnicitet men 

så fort ett ”vi” och ett ”dem” skapas där två grupper isärhålls kan det kopplas till Hirdmans 

genussystem där hon pratar om isärhållning.  

Lykke (2003:48) förklarar att intersektionalitet används inom genus-, etnicitets- och 

sexualitetsforskning för att beskriva ”en analys som innebär samverkan mellan olika samhälleliga 

maktasymmetrier baserade på kategorier såsom genus, sexuell preferens, klass, profession, ålder, 

nationalitet etc”. Hon påpekar, och detta är viktigt, att denna växelverkan som hon kallar det mellan 

kategorierna är ”oupplösligt förbundna med varandra genom en dynamisk interaktion [och inte att] 

den ena läggs till den andra enligt någon form av additiv princip.”  

När Skolverket pratar om jämställdhet nämns att det gäller ”mellan män och kvinnor” (Skolverket 

2011:6). De har däremot en intersektionell syn när det gäller att undvika ett isärhållande, som skapar 

ett ”vi och dem”. De hävdar att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling ska ingen i skolan bli utsatt för. Att dessa 

begrepp inte definieras här i läroplanen förklaras förmodligen av att de finns nämnda i 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567, 1. kap, 5§). 

 

3.3.3 Heteronormativitet 

 

Eftersom Skolverket nämner överskridande könsidentitet eller uttryck samt sexuell läggning kan det 

även vara intressant för denna studie att prata om heteronormativitet. Larsson & Rosén (2006:7) 

definierar heteronormativitet som ”antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att 

leva är heterosexuellt”. De påminner läsaren att det handlar om ”vissa privilegierade grupper som har 

makten att identifiera vissa sorters heterosexualitet som naturliga och önskvärda” (Larsson & Rosén 

2006:7). Rosenberg (2011:123) upplyser om att konsekvensen av att de dominerande grupperna 

framställer sig själva, sina erfarenheter och sin kultur resulterar i osynliggörandet, stereotyperna och 

annorlundaskapet för de andra grupperna. Detta osynliggörande kan betraktas som diskriminerande 

förklarar Larsson & Rosén (2006:39). Det är det som diskrimineringslagen (SFS 2008:567, 1. Kap 4§) 

definierar som indirekt diskriminering eller som forskare som Huusu (2005) benämner osynlig och 

subtil diskriminering.  

Hedlin (2010:25) nämner även att ”heteronormativitet upprätthåller på sitt sätt en binär genusordning 

och gränser för vad som är ’rätt’ feminint och maskulint beteende”. Det som framgår av Ambjörnssons 

studie (2006) är att heteronormativitet är nära kopplat till upprätthållandet av stereotypa bilder av det 

manliga och det kvinnliga. Hon definierar heteronormativitet som följer: ”de institutioner, lagar, 

strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, 
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naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som 

det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva” (Ambjörnsson, 2006:52). 

 

3.4 Familjekonstellationer 

 

Trost (1993:10) förklarar att kärnfamilj är ”mamma – pappa – barn” och menar att faktorer ”hushåll – 

blodsband – äktenskap” ofta är avgörande för själva definitionen (Trost 1993:13). En kärnfamilj 

definieras då bestående av minst 3 personer, varav barnet är föräldrarnas gemensamma. Föräldrarna 

är av olika kön, ofta gifta (men inte nödvändigtvis) och bor tillsammans. Följande tabell från 

Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att denna familjekonstellation är den som förekommer vanligast i 

Sverige: 

 

Tabell 1: Familjer med hemmaboende barn och unga, 0–21 år, antal och procent efter familjetyp för 

2016. 

Källa: SCB 2018.6 

 

 

Enligt den senaste statistiken som SCB från 2016 räknas 67,9% av samtliga familjetyper som 

kärnfamiljer. Trots att denna konstellation representerar en majoritet i alla familjetyper förekommer 

andra sorters familjer som SCB nämner som exempelvis ”ombildade familjer”. Med detta menas att en 

förälder i en kärnfamilj har skiljt sig och har bildat ny familj med en ny sambo/make/maka. Det finns 

även kategoriserat familjer som består av ensamstående mor eller far. De som inte ingår i dessa 

kategorier nämns slutligen under kategorin ”övriga familjer”. 

                                                 
6 Se Statistiksdatabasen på SCB för Barn och familjestatistik. Utifrån databasen är det möjligt att skapa 

fram egna tabeller med utvalda variabler. < https://www.scb.se/le0102 > (Hämtad 2018-05-18). Detta 

gäller även för Tabell 2. 

https://www.scb.se/le0102
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Övriga familjer kan syfta på barn som exempelvis inte bor med sina föräldrar. Se till exempel följande 

tabell: 

 

Tabell 2: Familjetyper för hemmaboende barn och unga, 0–21 år, antal och procent efter familjetyp för 

2016. 

Källa: SCB 2018. 

 

 

Enligt den tabell som visar antalet barn mellan 0 och 17 år för varje familjetyp ingår 72,46% av dessa 

barn i en kärnfamilj eller det som SCB här kallar ”sammanboende ursprungliga föräldrar”. Trots denna 

höga siffra finns 660 200 barn (27,54%) i Sverige som 2016 inte ingår i kärnfamiljer. Wennesjö & 

Raneke (2012) nämner att kärnfamiljen är vanligast i Sverige trots förändringar som syns i statistiken: 

att det blir vanligare att föräldrarna skiljer sig när barnet blir äldre, att det är vanligare att bo hos 

mamma än pappa, att barn som har ensamstående mor eller far har färre syskon än andra men även 

att antal barn som är folkbokförda med två mammor eller två pappor ökar.  

 

 

Diagram 1: Antal barn 0–21 år som är folkbokförda med två mammor respektive pappor som 

registrerat partnerskap eller som är gifta, år 2000–2011. 

Källa: Wennesjö & Raneke (2012) 
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I diagrammet kan observeras att 2003 började antalet barn folkbokförda med två mammor öka något i 

jämförelse med tidigare årens utveckling. Denna ökning beror på att ”svenska lagstiftningen öppnade 

möjligheten för ett samkönat par att dela det rättsliga föräldraskapet och vårdnaden om ett 

gemensamt barn” (Malmquist, Hydén, Zetterqvist Nelson 2012:141). 2009 är också ett år där en 

förändring märks i ökningskurvan som stiger något både för barn som har två mammor och barn som 

har två pappor. Anledningen är utan tvekan att Sverige lagstiftade om gayäktenskap det året. Dessa 

siffror har fortsatt att öka de senaste åren. 2016 räknades 3 000 barn som bodde med två föräldrar av 

samma kön. Av dem bodde omkring 2800 med två mammor och 200 med två pappor, upplyser 

Nyman (2018)7. 

Antalet s.k. ”regnbågsfamiljer”, dvs. där barn har två mammor eller två pappor, är svårt att räkna. SCB 

har ingen särskild kategori för icke-heterosexuella vuxna i barn- och familjestatistik. Inte heller går det 

att räkna utifrån befolkningsregistret. Ingen statistik om regnbågsfamiljer kan därför kan ingen 

statistik visas. Diagrammet ovan från SCB är den närmst säkrast statistik funnen och baseras på data 

ur barnregistret. Dock kan det finnas fler barn som inte går att identifiera ifall barnets föräldrar inte är 

gifta. 

Att problematik kring antalet regnbågsfamiljer finns betyder dock inte att det inte forskas om dem. Det 

kan nämnas här regeringens arbete kring barn i homosexuella familjer (SOU 2010:10) eller om 

Zetterqvist Nelsons arbeten (2006; 2007) kring homofamiljer och deras utveckling. Eilards 

omfattande avhandling (2008) måste nämnas här eftersom hon pratar om utveckling av begreppet 

familj och olika familjekonstellationer i grundskolans läroböcker från 1962 till 2007. Eilard märker en 

tydlig bild av stereotypa roller såsom hemmafruar och lydiga barn från läroböcker från 1960-talet 

medan hon ser en förändring i 1970-talets läroböcker med mer självständiga kvinnor. Hon observerar i 

1980-talets läroböcker en diskursomvandling från den ideala familjen till det heterosexuella 

förhållandet blir ny ideal. På 1990-talet dyker i läroböcker styvfamiljer och resursrika barn där det 

heteronormativa perspektivet styr i bakgrunden. På 2000-talet noterar Eilard att den heteronormativa 

idealen har starkt utvecklats bland annat med bilden av den kvinnliga tonåringen som söker 

uppmärksamhet och går ut med killar på discoklubbar.  

 

Ytterligare en kategori som är av betydelse för analysen är de par som inte vill ha något barn. Man tar 

vanligen för givet att en familj ska bestå av ett eller flera barn. Trost (1993:33) pratar om beslut om 

barn och nämner den vanliga frågan som man ställer till barn: ”Hur många barn vill du ha när du blir 

stor?” och inte om de överhuvudtaget vill ha barn.  

 

  

                                                 
7 Nyman, Anna, Statistiska Centralbyrån. 2018. E-mail. 19 april. < anna.nyman@scb.se > 

mailto:anna.nyman@scb.se
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4 Metod 

 

4.1 Urval och begränsningar 

 

För denna studie kommer att användas två läroböcker som används i ämnet franska. Dessa läroböcker 

är anpassade för kursen MODFRA01, d.v.s. för nybörjare på gymnasienivå. De är producerade och 

tryckta i Sverige och är avsedda att användas i Sverige.  

 

Escalade 1 (Tillmann 20128) är en lärobok, skriven av fyra kvinnor och en man och gavs ut, i en 

uppdaterad och reviderad version, år 2012. Den innehåller tjugo kapitel och fokuserar både på 

språkutvecklingen och realia. En separat övningsbok ingår även i uppsättningen, publicerad 2012 i sin 

tredje upplaga. Textboken har som syfte att ge en mångfacetterad bild av Frankrike och fransktalande 

länder samt aktivt träna språket. Varje kapitel består av en text skriven på ”enkelt vardagligt talspråk” 

och en bakgrundstext översatt till svenska. Alla texter är inspelade så att elever kan träna hörförståelse 

och även eget uttal (Tillmann, 2012:3). 

 

Génial 1 (Sanner & Wennberg 2011) är ytterligare en lärobok som används i nybörjargrupper på 

gymnasiet. Boken är skriven av två kvinnor och gavs ut 2011. Den följer ”allt-i-ett-bok”-principen 

eftersom det inte finns någon övningsbok som följer med. Textboken består av både text- och 

övningsdelar. Den innehåller flera olika delar såsom texter samt övningar men även grammatikavsnitt, 

uttal, repetitioner, faktarutor om realia (« Info sur… », « En plus »), sånger, dikter och rim.  

Läroboken föreslår olika metoder och strategier för hur elever kan arbeta med texter och bilder och 

hur de kan träna ord. I Lärarhandledningen (Sanner & Wennberg 2011:3) nämner de att pedagogiken i 

läroboken är förankrad i modern forskning om språkinlärning bland annat i STRIMS9-

forskningsresultaten (Malmberg & Bergström 2000). Fokuset ligger, enligt författarna, på 

kommunikation och autenticitet – för verklighetsförankringens skull är oftast dialoger tagna ur 

autentiska situationer. De benämner även olika inlärningsstilar som de har tagit hänsyn till: auditiva 

(med muntliga genomgångar, sånger och ramsor samt diskussionsövningar), visuella (med texter, 

bilder, tankekartor, bilder och färger), taktila (med ”pratkort”, dominospel, ”gloslappar”) och 

kinestetiska (övningar som går ut på att hela kroppen är involverad i själva övningen – att elever får 

röra på sig).  

 

Dessa två läromedel valdes eftersom de är – av egen erfarenhet – de två som används mest på 

nybörjarnivå. 

                                                 
8 Tillmann är upphovsmannen även om läroboken skrevs av flera författare. 

9 Står för ”Strategier vid inlärning av moderna språk”.  



 

 

14 

I analysen kommer att ingå texter, dock ej faktatexter eftersom ingen karaktär är involverad. För varje 

kapitel i Escalade finns det en text och en faktaruta skriven både på svenska och på franska. Alla dessa 

faktarutor exkluderades ur analysen. När det gäller Génial är varje kapitel indelat i tre delar – Text A, 

B och C. Några av sådana delar har tagits ur analysen eftersom de betraktades som faktatexter. Det var 

fallet för texten 4A och 4C (Sanner & Wennberg 2011:71;88) som var texter om Frankrike respektive 

Guadeloupe. Hela kapitel 5 (Sanner & Wennberg 2011:94–104) utelämnades eftersom kapitlet är för 

det fallet inte indelat i tre texter utan endast består av övningar. Övningsdelar och lärarhandledningen 

till varje lärobok exkluderades ur analysen. 

 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Inom läroboksforskning återkommer tre olika inriktningar: processinriktad, användarinriktad och 

produktinriktad forskning. Den första fokuserar på produktionsprocessen innan elever får boken i 

handen medan den andra fokuserar på själva användningen av läroböcker av lärare och elever. Det är 

dock den sista som är av intresse för dessa analyser eftersom den produktinriktade forskningen 

intresserar sig för innehållet (text och bild) och gör det till föremål för analys (Skolverket 2006:19–

20). Ammert (2011:33) förklarar även att läroböcker förmedlar värderingar. Vilka värderingar den 

bygger på kan en produktinriktad forskning svara på.  

För besvara de tidigare nämnda frågeställningarna kan en kvantitativ innehållsanalys användas. 

Utgångspunkten för hur innehållsanalys används sker oftast i Berelsons definition av metoden: 

”Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll” (Berelson 1952:18). Denna definition innehåller 

fyra olika centrala begrepp: 

Objektivitet innebär kort sagt att analysen ska ha en god intersubjektivitet, m.a.o. replikerbarhet. 

Systematik betyder att analysens tillvägagångssätt ska vara tydliga såsom urvalstekniken. Kvantitet i 

innehållsanalys går helt enkelt ut på att variablerna ska kunna bestämmas i termer av frekvens eller 

som i alla fall möjliggör statistiska samband. Manifest innebär att analysen begränsas till det som klart 

går att utläsa ur texten (Nilsson 2010:122). 

Slutligen sammanfattar Bryman (2011:283) att säga att en kvantitativ innehållsanalys är ”ett 

angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter som på ett systematiskt och replikerbart sätt 

syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som bestäms i förväg”. 

Metoden följer en logisk procedur som beskrivs enligt Boréus & Bergström (2012:49–90), Denscombe 

(2016:392–394) och Nilsson (2010:127–149) och kan sammanfattas så: 

 

Analysen går ut först på att kunna välja lämpligt textavsnitt och attq urvalskriteriet bör vara 

formulerat och urvalstekniken måste motiveras.  

Kodning som är nästa steg i analysen är ett av de viktigaste momenten i undersökningen. Det gäller 

här att ett kodningsschema där all information som rör ett visst fall, det som ska undersökas, förs in.  

Kodningsschemat består då av alla dimensioner som kommer att analyseras. Det är viktigt att det 

sedan följer en så kallad kodningsmanual som egentligen är ”ett antal instruktioner till de personer 
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som ska utföra kodningen” (Bryman 2011:292). Det är en förteckning över alla dimensioner och hur de 

måste tolkas och hur de kan besvaras.  

En pilotstudie rekommenderas efter konstruktionen av kodningsschemat och manualen. Det är en 

prövning av hur pass konsekventa koderna är. Efter detta kan datainsamlingen och analysen av 

kodernas frekvens börja.  

 

4.2.1 Kodningsschemat och kodningsmanualen 

 

Swann (1992:192–193) presenterar en checklista som hon anser vara den mest detaljrika checklista för 

analysen av skrivna texter ur ett genusperspektiv. Denna checklista tillåter jämförelser i 

representationen av män och kvinnor på olika dimensioner. Det är denna lista10 som står till bas för 

kodningsschemat. 

 

De flesta koder (1 till 16) är tagna ur Swanns checklista medan de 5 sista (17 till 21) har jag själv skapat. 

 

Kodningsschemat är uppdelat i tre olika områden: ojämställdhet genom uteslutning eller utelämning, 

ojämställdhet genom underkastelse och slutligen heteronormativitet.  

 

Tabell 3: Ojämställdhet11 genom uteslutning eller utelämning. 

(Kod) 

Kvinnor 

som 

nämns 

Män 

som 

nämns 

Namnlösa 

kvinnor 

Namnlösa 

män 

     

(Kodnummer) 1 2 3 4 

 

För de två första koderna gäller det att i varje text räkna antalet kvinnor som nämns vid namn och 

detsamma för män. Alla som nämns vid förnamn räknas – Cécile, Louise, Luc, Hicham – eller titel och 

efternamn – Monsieur Durand ’Herr Durand’, Mademoiselle Martin ’Fröken Martin’.  

Koderna (3) och (4) om anonymitet handlar om att räkna förekomster av namnlösa kvinnor eller 

namnlösa män. I denna kategori räknas exempelvis förekomster som mon oncle ’min far/morbror’, ma 

                                                 
10 Se Bilaga 1. 

11 Swann pratar om sexism på engelska vilket jag valde att översätta på svenska med ordet 

ojämställdhet. 
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mère ’min mamma’, mon copain ’min killkompis/min pojkvän’, ma copine ’min tjejkompis/min 

flickvän’.  

För några yrkesbenämningar som exempelvis réceptionniste ’receptionist’ eller journaliste ’journalist’ 

går det inte att lista ut karaktärens kön. För att inte ha några otydligheter kring karaktärers kön 

användes de ljudfiler som finns tillgängliga på nätet12. Ljudfilerna användes för kapitel 3 och 12 i 

Escalade 1 samt för kapitel 4B, 6A och 7C i Génial 1.   

 

Tabell 4: Ojämställdhet genom underkastelse. 

Kvinnor 

initierar 

konversation 

Män initierar 

konversation 

Kvinnors 

repliker 
Mäns repliker 

Kvinnor i 

beroendeställning 

Män i 

beroendeställning 

      

5 6 7 8 9 10 

 

Självständiga 

kvinnor 

Självständiga 

män 

Kvinnor 

som utför 

ett betalt 

arbete 

Kvinnor som är 

involverade i 

hushållsarbete 

eller aktiviteter 

med barn 

Män som utför ett 

betalt arbete 

Män som är 

involverade i 

hushållsarbete 

eller aktiviteter 

med barn 

      

11 12 13 14 15 16 

 

Kodningsmanualen för koderna 5 – 16 är relativt enkel: koderna besvaras med ett antal. Koderna (5) 

och (6) kodar antalet kvinnor och män som initierar konversation.  

Koderna (7) och (8) informerar om antalet repliker sagda av kvinnor respektive män.  

Koderna (9 till 12) som rör ämnet självständighet vs. beroendeställning ger oss information om hur 

karaktärer presenteras i texterna ur ett språkvetenskapligt sätt. För dessa koder tittar den som utför 

analysen på själva språket och hur karaktärerna presenteras. Ofta kan en kvinna i beroendeställning 

presenteras med en genitivform som exempelvis ”Peters hustru” eller kan även presenteras som 

beroende av en annan person som i till exempel ”Peter och hans flickvän”13. En självständig kvinna 

presenteras utifrån hennes egna egenskaper och inte beroende av en man (eller någon annan). 

                                                 
12 Se Tillmann (2017) och Extramaterial Génial (2017). 

13 Notera att dessa heteronormativa exemplen är tagna ur Swann (1999:192). 
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Koderna (13 till 16) handlar om antalet män eller kvinnor som utför ett betalt arbete eller ej samt som 

är involverade i ett hushållsarbete eller aktiviteter med barn eller ej.  

 

Tabell 5: Heteronormativitet 

Karaktärers sexuella läggning Förhållandets natur Familjens 

egenskap 

Typ Antal Typ Antal 

     

17 18 19 20 21 

 

Studiens kodningsmanual är relativt enkel eftersom studien intresserar sig för förekomstsskillnader i 

representation av män och kvinnor. För koderna 1–16 samt 18 och 20 är det som förs in i 

kodningsschemat ett antal. Dock är kodningsmanualen ännu mer relevant för de tre sista koderna (17), 

(19) och (21) eftersom manualen föreslår svar för koderna. Manualen ser ut som följande: 

 

1 till 14 Antal 

17 & 19 1: Heterosexuellt 

2: Icke-normativt 

3: Icke-nämnt 

4: Ej tydligt 

18 & 20  Antal 

21 1: Kärnfamilj 

2: Ombildad familj 

3: Ensamstående förälder 

4: Regnbågsfamilj 

5: Skilda par 

6: Barnlösa par 

7: Icke-nämnt 

8: Ej tydligt 

 

Koderna ”Karaktärers sexuella läggning” samt ”förhållandets natur” om de ingår i ett förhållande 

besvaras med 4 möjliga alternativ: heterosexuellt eller icke-normativt (ej heterosexuellt), icke-nämnt 

när ingenting anges eller ej tydligt när någonting anges men tolkningen vilar på läsaren. I dessa fall 

görs inga antaganden utan resultat analyseras senare. De exemplen kan bland annat vara mes parents 

’mina föräldrar’, utan att veta om dessa personers kön.  
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Den sista koden upplyser om familjens sammansättning när denna är beskriven.  

Inga antaganden görs utan om ett par beskrivs utan barn är familjens sammansättning icke-nämnt (7) 

medan ett par som berättar je n’ai pas d’enfants ’jag har inga barn’, eller je ne veux pas d’enfants ’jag 

vill inte ha barn’, räknas som barnlösa par (6).  

Icke-nämnt används när ingenting anges och ej tydligt när tolkningen vilar på läsaren som i 

exempelvis mes parents ’mina föräldrar’ utan att någonting mer förklaras.  

 

Enligt metoden rekommenderas efter konstruktionen av kodningsschemat och kodningsmanualen en 

pilotstudie. En sådan gjordes även för denna studie. Efter tillfredsställande resultat i pilotstudien 

utvecklades analysen och de fullständiga resultaten presenteras i nästa avsnitt. 
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5 Resultat 

 

Följande tabeller och deras beskrivningar visar vad som framkommer i kodningsschemana: 

 

5.1 Ojämställdhet genom utelämning eller uteslutning 

 

Enligt Hedlin (2006) innebär jämställdhet i sin definition ett kvantitativt perspektiv alltså att sträva 

efter en någorlunda jämn könsfördelning. Vi kan notera att Génial framställer totalt 98 personer varav 

46 kvinnor (47%) och 52 män (53%). I Escalade finns det 64 kvinnor (53,3%) och 56 män (46,6%) för 

en totalt av 120 personer. Skillnaden mellan läroböcker är alltså ganska jämnt även om det rent 

statistiskt ser ut att Escalade har en fördel i representation av män och kvinnor.  

 

 

Diagram 1: Antal karaktärer, sorterade per lärobok och kön. 

 

 

Av de kvinnor som presenteras i Génial finns det 6 (13%) som inte nämns vid namn. Man kan märka 

att för de manliga karaktärer är det 10 stycken (19,2%) som inte nämns vid namn.  

 

För Escalade observerar man att skillnaden mellan de kvinnor och de män som är namnlösa inte är så 

stor. Det är nämligen så att 13 kvinnor (20,3%) och 12 män (21,4%) inte nämns vid namn. 
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Diagram 2: Antalet karaktärer som antingen nämns vid namn eller som är namnlösa, sorterade per 

lärobok och kön. 

 

5.2 Ojämställdhet genom underkastelse 

 

5.2.1 Vem initierar konversationen? 

 

Swann (1992:192) tycker att denna kategori återspeglar vem som egentligen har ledarrollen. I 

Escalade initierar 17 kvinnor (44,7%) konversationen medan siffran för män är 21 (55,3%). Likaså för 

Génial att det är män som initierar mest konversationen: 21 gör det (53,8%) medan 18 kvinnor 

(46,2%) har ledarrollen.  

Även om resultaten ser ganska jämna ut råder det ingen tvivla att i båda läroböckerna är det män som 

har ledarrollen. 

 

 

Diagram 3: Antalet karaktärer som inleder en konversation, sorterade per lärobok och kön. 
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5.2.2 Vem pratar mest? 
 

Fastän det är kvinnor som pratar mest i Génial är skillnaden inte lika stor som i Escalade: 132 (50,2%) 

repliker är sagda av kvinnor medan män pratar 131 gånger (49,8%). 

 

I läroboken Escalade räknades 185 repliker varav 107 (57,8%) tillhörde kvinnliga karaktärer medan 78 

(42,2%) tillhörde manliga. 

 

I båda läroböcker märker man då att det är kvinnor som har mest repliker i de analyserade texterna.  

 

 

Diagram 4: Antalet av karaktärers repliker, sorterade per lärobok och kön. 

 

5.2.3 Språklig representation av underkastelsen 

 

Av alla kvinnor i Escalade finns det 6 kvinnor (11,1%) representerade i beroendeställning medan 2 

män (4,5%) är det.  

I läroboken Génial är 2 kvinnor (5,5%) i beroendeställning medan 3 män (7,7%) är det.  

 

 

Diagram 5: Antalet karaktärer som språkligt beskrivs antingen i beroendeställning eller självständiga, 

sorterade per lärobok och kön. 
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5.2.4 Vem arbetar och vem sköter om hushåll och barn? 

 

När det gäller resultat över fördelning av karaktärer som utför ett arbete uppmärksammas en tydlig 

skillnad: av de som utför ett arbete räknas det i Escalade 13 män (43,3%) och 17 kvinnor (56,7%). I 

Génial finns däremot 9 män (69,2%) och 4 kvinnor (30,8%) som utför ett arbete. 

 

För ämnet hushåll och barn är uppdelningen också intressant: i läroboken Escalade finns det 5 män 

(38,5%) och 8 kvinnor (61,5%) som är involverade i hushållsarbete eller aktiviteter med barn. I 

läroboken Génial finns inga karaktärer, varken män eller kvinnor som är involverade i hushållsarbete 

eller aktiviteter med barn, vilket förklarar att stapeln i diagrammet är tom. 

 

 

Diagram 6: Antalet karaktärer som utför ett betalt arbete och antal karaktärer som är involverade i 

hushållsarbete eller aktiviteter med barn, sorterade per lärobok och kön. 

 

5.3 Heteronormativitet 

 

5.3.1 Karaktärers sexuella läggning 

 

När karaktärers sexuella läggning nämns i läroböcker kan de uppdelas i två delar: 64 av dem (88,8%) 

är heterosexuella medan 8 personer har en sexuell läggning som inte går att tyda med säkerhet. Alla 

dessa exempel är förekomster av uttrycket mes parents ’mina föräldrar’ där inga antaganden gjordes. 

Ingen karaktär har en tydligt uttryckt icke-normativ sexuell läggning.   
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Diagram 7: Antalet karaktär med hänsyn till deras sexuella läggning, sorterad per lärobok och 

kategori: heterosexuell, icke-normativ eller ej tydlig. 

 

5.3.2 Förhållandets natur 

 

När karaktärer ingår i ett förhållande markeras de i denna kod enligt tre olika typer: heterosexuellt, 

icke-normativt och ej tydligt. 

 

Över de två analyserade läroböcker hittades 27 heterosexuella förhållanden (87,1%) och 4 stycken som 

inte gick att tydliggöra. I tidigare diagrammet förklarades att 8 personer hade ej tydliga sexuell 

läggning eftersom det inte gick att tolka det utifrån exempel. Dessa 8 personer ingår i 4 förhållanden 

och det är precis de som visas i detta diagram. Inga icke-normativt förhållandet kunde hittas varje sig i 

den ena eller andra lärobok. 

 

 

Diagram 8: Antalet förhållanden som karaktärer ingår i, sorterade per lärobok och kategori: 

heterosexuellt, icke-normativt eller ej tydligt. 
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5.3.3 Familjens sammansättning 

 

SCB baserar sin barn- och familjestatistik på olika indelningsgrupper för familjers sammansättningar. 

Det är utifrån dessa kategorierna, som presenterades i avsnitt 3.4, att analysen genomfördes. 

Förklaringen till detta är att även om läroböcker är avsedda för ämnet franska är de skapta, 

producerade, tryckta, tänkta att bli använda i Sverige. 

 

I respektive lärobok finns kärnfamiljen representerad 9 gånger (64,3% av alla familjer representerade) 

för Escalade och 5 gånger (71,4%) för Génial. 

Inga ombildade eller regnbågsfamiljer hittades i läroböckerna. 

En ensamstående förälder hittades i läroboken Escalade, dock inga i Génial. 

Skilda par representeras 1 gång (7,1%) i Escalade och en gång (14,2%) i Génial. 

De tre fall (14,2%) som markerades som ej tydliga är återigen dessa fall14 där det inte gick att tolka 

vilken sammansättning familjen hade.  

 

 

Diagram 9: Antalet familjer som karaktärer ingår i, sorterade per lärobok och kategori: kärnfamilj, 

ombildad familj, ensamstående förälder, regnbågsfamilj, skilda föräldrar, barnlöst par och ej tydligt. 

 

 

  

                                                 
14 Kapitel 4B i Génial (Sanner & Wennberg 2011:80–82) och kapitel 3 i Escalade (Tillmann 2011:14–

15). 
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6 Diskussion 

 

6.1 Escalade 

 

Även om de första resultaten visar en ganska jämn representation av män och kvinnor i läroboken 

Escalade är det intressant att fördjupa sig i detaljerna. I Escalade är 53% av alla karaktärer kvinnor. 

Escalade verkar därför mer jämställd om man endast tittar på antalet kvinnor i läroboken (Diagram 1). 

Likaså Génial är det kvinnor (57,8%) som pratar mest i Escalade vilket leder till tanken att läroboken 

möjligen har haft en jämställdhetssyn i åtanke när den konstruerades. Dock blir det mer komplicerat 

om man tittar på hur dessa kvinnor är representerade.  

Diagram 3 visar att i Escalade är det män (55,3%) som har ledarrollen, det är de som oftast inleder 

konversationen. Av dem som utför ett betalt arbete finns 56,7% kvinnor representerade vilket är 

positivt eftersom det bryter mot den stereotypiska bilden av kvinnan som är hemmafru och sköter om 

barnen. Dock märker vi också att 61,5% av dem som är involverade i hushållsarbete eller aktiviteter 

med barn är kvinnor, vilket bekräftar och förstärker stereotypen om ”hushållskvinnan”. Rent språkligt 

står kvinnor i beroendeställning (11,1%) mer än vad män är (4,5%).  

 

När det gäller heteronormativitet och familjekonstellationer är Escalade extremt heteronormativt. 35 

karaktärer är heterosexuella och för 6 karaktärer går det inte att tolka det med säkerhet. Dessa 6 

karaktärer är egentligen tagna ur samma uttryck som dyker upp 3 gånger i analysen: mes parents 

’mina föräldrar’. Eftersom inga antaganden gjordes klassificerades dessa personer inom kategorin ”ej 

tydlig”. Att tolkningsfrågan vilar på läsaren anses här vara en form av osynliggörande eftersom svaret 

blir normativt. Med ganska stor säkerhet kan vi påstå att de tre fall där exemplet ”mina föräldrar” dök 

upp motsvarade det heterosexuella förhållanden och heterosexuella karaktärer. Att låta läsaren tolka 

uttrycket är här ett sätt att egentligen förstärka en form av heteronormativitet. Inga karaktärer med en 

icke-normativ sexuell läggning hittades i Escalade. Samma resultat framställs för de karaktärer som 

ingår i ett förhållande. Av 19 förhållanden är 16 heterosexuella och 3 otydliga (exemplet ”mina 

föräldrar”). Inga icke-normativa förhållanden hittades i läroboken.  

 

Vad gäller familjekonstellationer är 9 kärnfamiljer representerade, 1 ensamstående förälder, 1 skilt par 

och 1 barnlöst par. Dock måste noteras här att detta barnlösa par inte har – än – något barn eftersom 

det inte passar med mannens yrke – han är reporter. De visar omedvetet att de planerar att de vill ha 

ett i framtiden15 med användningen av franskans adverb encore ’än’. Karaktären är en man som är 

reporter och säger att inte har någon familj än utan bara en flickvän. Ingen ombildad eller 

regnbågsfamilj hittades i läroboken.  

                                                 
15 Se Tillmann (2012:36): « Heureusement je n’ai pas encore de famille, seulement une petite amie. » – 

”Lyckligtvis har jag ingen familj än, bara en flickvän”. 
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Utöver statistiken och analysen finns det några anmärkningsvärda representationer av kvinnor i 

Escalade. 

Kapitel 5 (Tillman 2012:21) handlar om ett strömavbrott som äger rum i familjen Martineaus hem. 

Pappan sitter framför teven medan mamman är i köket. Förutom det normativa och stereotypa 

sammanhang som även är värt att diskutera har mannen, enligt min tolkning, lagt allt ansvar på sin 

fru. Hon kan allt om var saker står och det är även hon som upptäcker att förgasaren i bilen gick 

sönder. Det är hon som har allt ansvar när det gäller hushåll.  

Kapitel 6 (Tillmann 2012:23–24) rör ämnet shopping och berättar om två kvinnor som är i butiker och 

provar kläder som de möjligen ska köpa. Kapitlet avslutas med meningen ”C’est la fièvre de la 

consommation !”, ’Det är shoppingshysteri!’, vilket förstärker stereotypen av den hysteriska 

shoppingkvinnan. 

Kapitel 7 (Tillmann 2012:28) handlar om två syskon – Alexandre och Charlotte – som bakar en tårta 

inför kvällens fest med vänner. Alla uppmärksammar att Alexandre har gjort fel: han har blandat ihop 

salt och socker. Att det är Alexandre som gjorde fel bekräftar att han inte har någonting att göra i köket 

och att han förmodligen aldrig övat. Varför var det inte Charlotte som gjorde fel? 

Kapitel 12 (Tillmann 2012:40) är en diskussion mellan två kvinnor som planerar att gå på bio 

tillsammans. En viss dag kan inte den ena eftersom Richard (hennes man) ska gå och spela fotboll med 

sina arbetskamrater medan hon måste stanna hemma och passa barnen.  

Kapitel 14 (Tillmann 2012:46–47) handlar om familjen Merciers lördagsvanor. Eftersom både 

Monsieur och Madame Mercier arbetar under veckan anstränger alla sig för att hjälpa till att städa på 

lördagar. I detta kapitel är hushållsarbeten statistiskt jämställt fördelade: 3 män och 3 kvinnor. Dock 

kan man märka att Monsieur Mercier ”krigar” mot dammet. En bild bekräftar dessutom uttrycket: 

Monsieur Mercier har en hink på huvudet som liknar en hjälm, står i en krigarställning och parerar 

dammet med en dammvippa. Sonen Nicolas diskar men känner sig tvungen att göra det. Slutligen 

visas andra sonen Louis som bäddar sin säng och som är glad för att ”bara” behöva göra det. Samtidigt 

visas Madame Mercier som lagar mat, dottern Lily som gladligen går och handlar och dottern Mélaine 

som tvättar kläder.  

Kapitel 19 (Tillmann 2012:58) handlar om Lisa som flyttar in i sin nya lägenhet och blir rädd för att en 

råtta finns i hennes badkar. Hon skriker och sedan ringer det på dörrklockan. Det är grannen Laurent 

som är vid dörren. Han är ”vacker som en gud” och Lisa skakar av sig rädslan och låter mannen 

komma in. Detta kapitel förstärker bilden av den rädda kvinnan som räddas av den modige och vackre 

prinsen. 

Alla dessa anmärkningar stöttar tanken att ett jämställdhetsarbete behövs för läroboken Escalade. De 

beskrivna sammanhangen samt statistik förstärker stereotypa bilder av kvinnor.  

 

Enligt den genomförda analysen av läroboken Escalade visar att läroboken inte når läroplanens 

jämställdhetsmål. Fördelningen av män och kvinnor i läroboken är i princip jämställd och gynnar 

kvinnor men inte på det sätt som kvinnor är representerade i läroboken. Dessutom är läroboken är 

högsta grad heteronormativ där varken någon icke-normativ sexuell läggning eller icke-normativt 

förhållande eller någon regnbågsfamilj visas. Sammanfattningsvis kan det påstås att Escalade 
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upprätthåller den rådande könsordningen mellan män och kvinnor. Ett aktivt jämställdhetsarbete 

måste genomsyra läroboken för att nå det som Skolverket förordar.  

 

6.2 Génial 

 

Även om Génial verkar ha konstruerats med jämställdhet i åtanke eftersom det inte finns sådana 

situationer som förstärker stereotyper om kvinnor som det gjorde i läroboken Escalade måste man 

ändå ta hänsyn till statistiken. I Génial finns karaktärer könsfördelade på det sätt att män är 

överrepresenterade: de är det till 53%. Det är även män som har en ledarroll: det är män (53,8%) som 

inleder konversationer. När det gäller att se vem som utför ett betalt arbete är statistiken tydlig: 69,2% 

av dem som arbetar är män. Dock måste noteras att kvinnor pratar mest i läroboken även om 

skillnaden är minimalt: 50,2% för kvinnor och 49,8% för män. Ingen är involverad i hushållsarbete 

eller med aktiviteter med barn, varken män eller kvinnor. 

 

För ämnet heteronormativitet är läroboken Génial i högsta grad heteronormativ: 29 karaktärer är 

heterosexuella och 2 karaktärer (i uttrycket ”mina föräldrar”) är otydliga. Av de 12 förhållanden som 

finns representerade är 11 heterosexuella sådana. Det enda förhållande där det inte går att tolka med 

säkerhet om det rör sig om ett heterosexuellt eller ett icke-normativt förhållande är uttrycket ”mina 

föräldrar”. I läroboken hittades varken någon karaktär med en icke-normativ sexuell läggning eller 

något icke-normativt förhållande. Av de 7 familjer som representeras i Génial är 5 kärnfamiljer medan 

1 är skilda föräldrar med barn och en är otydlig. Det uppstår inga ombildade familjer och det finns 

varken ensamstående föräldrar, barnlöst par eller regnbågsfamiljer.  

 

Analysen har uppmärksammats att Génial inte når läroplanens jämställdhetsmål. Statistiken är inte 

till lärobokens fördel i den mening att de visar att en ofta ojämställd fördelning av kön mellan 

karaktärer och hur de representeras. Läroboken är dessutom synnerligen heteronormativ: varken icke-

normativ sexuell läggning eller icke-normativa förhållanden är representerade. När det gäller familjer 

saknas representationer av alla andra sorters familjer förutom kärnfamiljer.  

 

6.3 Didaktiska implikationer 

 
I Skolverkets studie (2006) visas att lärarna i de mer strukturerade ämnena tenderar att enbart följa 

en lärobok och att till och med planeringen styrs av läroboken. Detta är i och för sig ingen för- eller 

nackdel eftersom alla ämnena har olika arbetsformer och förhållningssätt till läroböcker. Men hur 

dessa används beror delvis på ämnets karaktär och tradition men först och främst på lärarens egen 

lärarstil eller strategi. Detta hävdar Svensson (2006:302) är ”avgörande för i vilken grad 

undervisningen är knuten till en lärobok”. Lärarstilen kopplas med det sätt som läraren använder 

läroboken: som en källa för det mesta i undervisningen, som utgångspunkt för övningar och uppgifter 

eller som referens och tolkningsunderlag (Svensson 2006:306). Enligt det jag har kunnat se i 



 

 

28 

undervisningen i moderna språk har läroböcker en dominerande ställning och används för det mesta 

som i källa i undervisningen. Detta förklaras som tidigare sagt av ämnets karaktär och tradition men 

även med vilken funktion läroboken tycks ha i undervisningen. Englund (1999:339–340) 

sammanfattar dessa på följande sätt: den har en kunskapsgaranterande roll, en sammanhållande roll, 

den underlättar utvärdering av elevernas kunskap och i övrigt lärarens arbete och även har en 

disciplinerande roll.  

Med hänsyn tagen till ämnestradition och struktur bör läraren bestämma på vilket sätt hen vill 

använda läroböcker. Det är en intresseväckande implikation särskilt om jämställdhetsarbetet tycks 

vara otillräckligt. Läraren kan försöka att inte ge läroböcker en starkt dominerande roll i 

undervisningen och även skapa eller hitta nya texter och övningar. Läraren bör även vara 

genusmedvetet för att kunna identifiera de områden som kan vålla kritik.  

 

6.4 Metoddiskussion 

 

Kvantitativa innehållsanalyser kan genomföras på två olika sätt: manuell genomförda eller 

datorbaserad genomförda. Båda har sina för- och nackdelar. Att vänja sig vid en programvara, sina 

inställningar och alla sina funktionaliteter kan ta tid men nyttan är att en dator ”[varken] tröttnar, 

tappar koncentrationen [eller] påverkas av dagsformen” (Boréus & Bergström 2012:56). 

Validitetsproblem kan förekomma vid datorbaserade analyser eftersom de inte kan göra ”de intuitiva 

avvägningar som vi människor gör när vi bedömer hur ett visst yttrande ska förstås utifrån 

sammanhanget” (Boréus & Bergström 2012:82). Även ordräkning kan ha validitetsproblem på grund 

av exempelvis flertydiga ord.  

Manuellt genomförda analyser möjliggör mer avancerade bedömningar och tolkningar men kräver 

bearbetning av mindre material. Eftersom metoden verkar fokusera på innehållet och inte 

sammanhanget är det även viktigt att ha god genre- och diskurskännedom för att undvika 

feltolkningar. (Boréus & Bergström 2012:88). 

 

Största fördelen med en kvantitativ innehållsanalys är dess effektivitet. ”Forskningsfrågor översätts till 

variabler med vilka man kan kvantifiera relevanta egenskaper i innehållet” hävdar Nilsson (2010:122–

123). Bryman (2011:296) förklarar att en väl beskrivning av sitt urval samt kodningsschemat och 

manualen tillåter en god replikerbarhet. Dessutom möjliggör en sådan analys longitudinella studier, 

dvs. att samma studieobjekt analyseras ännu igen vid en annan tidpunkt för att ”spåra förändringar 

över tid”. 

Den viktigaste invändning med metoden är att det osynliga inte räknas eller snarare att det finns en 

tendens att analyser visar på det uttalade än det outtalade. Boréus & Bergström (2012:81) hävdar att 

det outtalade är det som faktiskt kan styra en debatt och att en diskursanalys föredras bättre i ett 

sådant fall. Bryman (2011:297) lägger till att kvantitativa innehållsanalyser inte svarar på frågan 

varför, att om forskaren försöker svara på varför resultaten ser ut som de gör hamnar man i 

spekulationer. 
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För denna studie användes en sådan metod vilket ledde till de beskrivna resultaten. En kvantitativ 

innehållsanalys verkar då ha varit lämplig för studien. 
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