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Sammanfattning 
I vårt examensarbete har vi genusgranskat två läroböcker som används i gymnasieskolan. 

Den ena heter Escalade 1 och används i steg 1 i franska och den andra heter Give ’n’ 

Take: Reader och används i engelska kurs A på yrkesprogrammen. Frågan vi har ställt 

oss är hur bilden av mannen respektive kvinnan förmedlas i både bild och text i 

läroböckerna samt om böckerna lever upp till de krav som styrkdokumenten ställer på 

jämställdhet mellan könen.  

 

Vi har kommit fram till att läroböckerna bevarar den traditionella begränsningen som 

finns på grund av kön där mannen framhålls på bekostnad av kvinnan vilket förmedlar en 

bild av att mannen och kvinnan inte är lika mycket värda och inte heller har samma 

möjligheter. Dessutom framställs kvinnan som mer emotionell än rationell och mannen 

saknar till stor del känsloregister. Det här resultatet gör att ovan nämnda läroböcker inte 

lever upp till de krav på jämställdhet som styrdokumenten ställer.  
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Abstract 
In our survey we have investigated gender roles in two textbooks used in upper secondary 

school: Escalade 1, used for beginners in French and Give ‘n’ Take: Reader, used in 

English A course in the vocational programs. The aim with the essay is to examine how 

men and women are depicted in the texts as well as in the pictures and find out if the 

textbooks correspond to the part of the curriculum dealing with equality between the 

sexes.   

 

The result of our survey reveals that the textbooks preserve the traditional gender roles 

where the man is the norm. Consequently, focus is set on him at the expense of the 

woman. This result suggests that men and women do not have the same status, rights and 

opportunities. Furthermore, the woman is described as more emotional than rational and 

the man, more or less, lacks feelings. The outcome of our survey makes it clear that these 

textbooks do not respond to the equal rights and opportunities of the sexes that the 

curriculum demands.       
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1 Inledning 
Jämställdheten mellan kvinnor och män är fortfarande en central fråga i samhällsdebatten 

och skall enligt lag beaktas. Eftersom skolan är en del av samhället så lyder även den 

under Sveriges jämställdhetslagar. Redan i läroplanens (Lpf 94) inledande stycke 

accentueras ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta”1. Det är dessa grundläggande värden som ska genomsyra skolan och bidra 

till att forma och utveckla eleverna till fungerande samhällsmedborgare.  

 

Även Moira von Wright, lektor i pedagogik vid Örebros universitet, understryker detta 

jämställdhetsarbete och talar för att skolan ”inte enbart skall arbeta för jämställdhet, utan 

även vara jämställd, och läromedlen både jämställda och jämställande”2. Hon säger även 

att ”jämställdhet är en term som uttrycker en önskan om lika möjligheter för pojkar och 

flickor…”3

 

Vid Karlstads universitet antogs 1999 en jämställdhetspolicy4 vars mål skall främja 

jämställdhet bland personal och bland studenter samt belysa genusperspektivet i 

utbildning och forskning. Inom nya lärarutbildningen betonas jämställdhets- och 

genusperspektivet vilket tar sig uttryck i examensbeskrivningen:  

 
för att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga 

förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive 

verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten skall vidare kunna… inse betydelsen av 

könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnesstoffet…5   

 

                                                 
1 Regler för målstyrning: gymnasieskolan, Stockholm: Studentlitteratur, 2002, s. 94.  
2 von Wright, M., Genus och text: När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?, Stockholm: 
Skolverket, 1999, s. 15.  
3 von Wright, Moira, 1999, s. 17.  
4 Edwertz, M. & Lundström, L., Jämställdhets- och genusperspektiv i kurslitteraturen, Karlstads 
universitet, jämställdhetskommittén, Arbetsrapport, 2003:1, s.4. 
5 Utbildningsplan för lärarprogrammet (LLARY), Karlstads universitet, fakultetsnämnd lärande,  2005-09-
27, s. 3.  
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Därmed väcktes vårt intresse av att genusgranska de läromedel vi använde oss av i 

fransk- och engelskundervisningen under vår VFU. Då styrdokumenten säger att läraren 

skall ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och 

kvinnliga perspektiv”6 ställde vi oss frågan huruvida läromedlen uppfyller dessa krav.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken bild av kvinnor respektive män 

som förmedlas i de läromedel som vi använt oss av i franska och engelska under vår VFU 

på gymnasiet. Vi vill dessutom se om dessa läromedel motsvarar de krav som 

gymnasieskolans styrdokument (Lpf 94) ställer på skolans uppdrag att ”aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter [för] eleverna skall 

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

manligt”7. I och med att skolan är en del av samhället och skall spegla detta finner vi det 

relevant att titta på de aspekter som samhället utgörs av.  

  

Vi kommer att studera både brödtext, bilder och bildtexter utifrån ett genusperspektiv och 

svara på följande frågor: 

• Vilka yrken har kvinnor respektive män?  

• Vilka fritidsintressen/aktiviteter är personerna engagerade i? 

• Hur beskrivs de olika könen? Utseende? Egenskaper?  

• Hur ser rollfördelningen ut i de olika familjekonstellationerna?  

• Hur många kvinnor respektive män omnämns i text och bild? 

 

1.2 Kön eller genus 

För att kunna göra en genusgranskning bör begreppen kön och genus klargöras. Enligt 

genusvetenskapen är synen på kön en social konstruktion där kön motsvarar den 

biologiska aspekten och genus den sociala. Skillnaden i genus är viktig att betona 

                                                 
6 Regler för målstyrning: gymnasieskolan, 2002, s. 101. 
7 Ibid., s. 95. 
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eftersom mannen och kvinnan liknas vid en dikotomi där normen är mannen och kvinnan 

den avvikande.8  

 

1.3 Kvinnligt och manligt 

När vi talar om människor ur ett kvinnligt respektive manligt perspektiv vill vi gärna 

kategorisera dem. Denna stereotypisering är av kulturell och social kontext och i vårt 

västerländska samhälle har denna kategorisering resulterat i ett starkt patriarkat. Både 

Darwins evolutionslära, där alla könsskillnader betraktas som medfödda, och Freuds 

psykoanalytiska teori som utgår från att mannen är normen, har bidragit till att 

upprätthålla denna samhällsordning.9

 

I det patriarkaliska samhället är de traditionella könsrollerna starkt uppdelade. Kvinnan 

associeras med den emotionella sfären där hon ansvarar för barn, vård, omsorg och 

praktiska hemsysslor, och mannen med makt, styrka och yrkeskarriär.10 Redan i tidig 

ålder leker flickor två och två vilket gör att de tidigt tränas i att ha, men även underhålla, 

intima relationer, vilket senare bland annat visar sig i att kvinnan oftast är den som 

underhåller relationen till vänner och släktingar. Pojkar, å andra sidan, umgås oftast i 

gäng vilket är ett umgängessätt som de tar med sig även in i vuxenvärlden. Detta 

umgängessätt främjar inte intimitet då det är svårt att vara förtrolig i ett större sällskap. 

När det gäller vänskap hävdar Daniel Tjeder, historiker och mansforskare, att det finns 

stora skillnader mellan manlig och kvinnlig vänskap: ”En man har mycket mer att riskera, 

på ett socialt plan, genom att öppna sig och visa att han har nära kontakt med sina 

känslor. Det är kodat som feminint att vara intim.”11 Vidare säger Peter M. Nardi, 

professor i sociologi, att tänkbara hinder för intim vänskap mellan män kan vara 

                                                 
8 Wikipedia encyklopedi. Hämtat från 
<http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6n_%28social_konstruktion%29>. Hämtat 2006-05-07. 
9 Shields S. A., 1975, Functionalism, Darwinism and Psychology of women: a study of social myth, 
American Psychologist, 30, s. 739-754 & Brannon, L., 1996, Gender: Psychological Perspectives. 
Needham Hights: Allyn & Bacon, citerad i Batallha-Hallmén, L., Kön, makt och neurotisism, Hämtat från 
<www.anst.uu.se/lubat020/c-uppsats.pdf>. Hämtat 2006-05-07. 
10 von Wright, M., 1999, s. 21. 
11 Carling, M., ”Var femte man utan nära vän”, Svenska Dagbladet, 2006-05-02. Hämtat från  
<http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_9651438.asp>. Hämtat 2006-05-20. 
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”konkurrens, brist på förebilder för manlig intimitet, homofobi och mäns behov att ha 

kontroll, vilket gör att de ogärna visar sin sårbarhet.”12     

 

Vi anser att dagens Sverige är på väg bort från detta patriarkat tack vare ett ihärdigt 

jämställdhetsarbete som påbörjades redan i mitten av 1800-talet och som nu mera 

säkerställs av lagstiftningen.  

 

1.4 Forskningsläge 

Granskning av läromedel görs både nationellt och internationellt i stor skala vilket 

resulterar i att vi bara nämner några få, men relevanta, undersökningar.  

 

Under 1980-talet genusgranskade UNESCO, United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, ett antal länders läroböcker och barnlitteratur. Rapporterna visade 

en ”mörk och entydig bild”13 vad gäller jämställdheten mellan könen.  

I Sverige har läroböckerna sedan 1938 genomgått en granskning av statens 

läroboksnämnd, senare kallad statens institut för läromedel (SIL), innan de fått användas i 

undervisningen.14 I början gällde granskningen endast grundskolans läroböcker men 

sedan innefattades även gymnasiets, vuxenutbildningens samt privatskolornas läromedel. 

De som granskade skulle ”i ett skriftligt utlåtande uttala sig i frågan om läromedlet 

behandlar sitt ämnesområde på ett sakligt och allsidigt sätt och även i övrigt stämmer 

överens med mål och riktlinjer i läroplanen”15. SIL lades ner 1991 i och med 

omstruktureringen i skolan och nu mera ligger ansvaret på huvudmannen i kommunen 

                                                 
12 Carling, M., ”Var femte man utan nära vän”, Svenska Dagbladet, 2006-05-02. Hämtat från  
<http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_9651438.asp>. Hämtat 2006-05-20. 
13 Vogt S., Kjønsroller i lærebøker. Oslo, citerat i Palicki, L. L., ”Hur man än vänder sig har man rumpan 
bak; om hur man konstruerar kön i en progressiv lärobok”, Språk och stil; tidskrift för svensk 
språkforskning, Uppsala: Swedish Science press, 2005:15, s.170. 
14 Långström, S., Författarröst och lärobokstradition, Umeå, 1997, s.  193-195, citerad i Lindblom, E., & 
Perssons, Thomas., Lärobok i dåtid och nutid; en studie av gymnasieläroböcker i historia mellan 1956 och 
2003, exemplet imperialismen, examensarbete, Högskolan Kristianstad, 2004-12-14, s. 14. Hämtad från  
< http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00000260/01/Exarb_Lindblom_Persson.pdf>. Hämtad 2006-05-08. 
15 Förordning (1982:393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel, §7. Hämtad från  
<http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820393.htm>. Hämtad 2006-05-08. 
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eller på skolans styrelse att se till att läroböckernas innehåll överensstämmer med 

styrdokumenten. I det stora hela är det tryckfrihetslagstiftningen som gäller.16

 

Trots denna granskning skriver Ingrid Fredrikssons i sin bok Könsroller i läroböcker 

(1969) att grundskolans läromedel i samhällskunskap ”knappast innehåller något som kan 

tänkas engagera eleverna, så att det verkligen ifrågasätter de traditionella könsrollerna 

och upplever spänningen mellan hur […] jämställdhet mellan könen borde vara och hur 

det är i verkligheten”17. Denna undersökning gjorde hon på uppdrag av 

Arbetsmarknadens Kvinnonämnd.18  

 

I slutet av 80-talet genomförde SIL en granskning av könsroller i grundskolans 

läroböcker i engelska, tyska och franska.  I många anseenden levde dessa läromedel upp 

till då gällande läroplansdirektiv men i jämställdhetsfrågan visade det sig att familjerna, 

personerna och yrkesrollerna beskrevs på ett mycket traditionellt sätt vilket inte inbjöd till 

diskussioner om jämställdhet.19   

 

Även på lokal nivå bedrivs denna typ av forskning. Vid Karlstads universitet har 

kurslitteraturen på nya lärarutbildningens allmänna utbildningsområde genomgått en 

genusgranskning. Universitets mål är att ”alla dess studenter inom alla ämnen skall 

erhålla orientering om jämställdhetsperspektivet samt innebörden av genus som 

vetenskapligt relevant kategori”20. Resultatet är anmärkningsvärt då 75 % av litteraturen 

saknar jämställdhetsperspektiv och 90 % saknar genusperspektiv.21

 

I dagsläget genomför Skolverket, på uppdrag av regeringen, en granskning av ett antal 

läroböcker i biologi, naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap som 

används i undervisningen i grundskolan och på gymnasiet.. Bland annat skulle de 

                                                 
16 Telefonintervju med Peter Nygren, Skolverket, 2006-06-01. 
17 Fredriksson, I., Könsroller i läroböcker; en undersökning utförd år 1968 av Ingrid Fredriksson på 
uppdrag av Arbetsmarknadens Kvinnonämnd, Stockholm: EOS-tryckerierna, 1969, s.145.  
18 Ibid., s.145. 
19 Granskningsrapport om könsroller i grundskolans läroböcker i engelska, tyska och franska, Stockholm: 
Statens institut för läromedelsinformation (SIL), 1987:2.  
20 Edwertz, M. & Lundström, L., 2003:1 
21 Ibid.  
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undersöka böckernas fördomar, attityder och värderingar gentemot kön, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning etc. Utgångspunkten för denna analys var läroplanen och 

kursplanen. Resultatet av denna undersökning kommer att presenteras i december 2006.22

 

1.5 Metoddiskussion  
 
Vi har nu läst på gymnasielärarprogrammet under fem år med samma inriktning, franska 

och engelska, men aldrig någonsin gjort ett gemensamt arbete vilket kan te sig underligt 

eftersom man i läroplanen (Lpf 94) tydligt uttrycker vikten av att ”samverka med andra 

lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen”23. Övning ger färdighet och vi såg 

examensarbetet som ett utmärkt projekt. Vi fick klartecken att skriva tillsammans efter 

viss övertygelse från vår sida där vi belyste alla fördelar så som personlig utveckling, 

utbyte av erfarenheter, möjlighet till samsyn, adekvata formuleringar, diskussion, 

reflektion och analys. Hans-Åke Scherp, fil dr i pedagogik vid Karlstads universitet och 

forskare inom skolutveckling och elevaktiva arbetssätt, ser på detta utvecklingsarbete 

som ett sätt att ”bråka med sitt eget sätt att tänka” 24 vilket vi anser endast kan uppnås via 

samarbete. Genom att ständigt ifrågasätta varandras fördomar, stereotypiseringar, tankar 

och värderingar sker dels en personlig utveckling men gör det också möjligt att ha ett 

objektivt förhållningssätt i arbetet med att genusgranska de valda läroböckerna. Likaså 

tillåts vi att gå mer på djupet i vår undersökning då våra två fyrapoängsuppsatser blir en.  

 

Läromedlen som vi kommer att granska är Escalade 1,25 utgiven av Almqvist & Wiksell 

år 2001 och Give’n’ Take: Reader,26 utgiven av Akademiförlaget Corona år 2002. 

Orsaken till varför vi valde dessa läroböcker är att vi under vår VFU använde oss av 

dessa böcker i undervisningen i franska steg 1 och i A-kursen i engelska på 

yrkesprogrammen. Vidare är det intressant att påpeka att båda dessa läromedel används 

på många andra gymnasieskolor runt om i landet vilket gör att uppsatsen borde vara 

intressant även för dessa skolor. Med tanke på de krav som ställs av Lpf 94 på bland 
                                                 
22 Skolverket, missiv, Dnr 75-2005:1774, 2005-09-29. 
23 Regler för målstyrning: gymnasieskolan, 2002, s. 101. 
24 Scherp, H. Å., Föreläsning om problembaserad skolutveckling, Karlstads universitet, 2006-04-12. 
25 Tillman, B. m.fl., Escalade 1, Örebro: Almqvist & Wiksell, 2001. 
26 Hedencrona, E. m.fl., Give’n’ Take; Reader, Lund: Studentlitteratur/Corona, 2002. 
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annat jämställdhet är det värt att poängtera att båda läroböckerna har getts ut efter att Lpf 

94 började gälla. 

 

Vi kommer att detaljläsa ovan nämnda läromedels texter men inte behandla tillhörande 

övningsböcker, lärarhandledningar eller ljudkassetter/cd-skivor. Undersökningen 

kommer att ske utefter denna matris: 

 
Tabell 1. Förekomsten av antalet män och kvinnor i Escalade 1 och Give ’n’ Take: Reader 

Lärobok 

Yrke Fritids-

intresse/ 

aktivitet 

Beskrivning: 

Utseende/ 

egenskaper 

Familje- 

konstellationer: 

rollfördelningen 

Omnämns 

antal 

gånger 

Kapitel 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀  ♀ ♂ 

1          

2          

3          

4          

5          

 
 

Eftersom vi är två individer med var sin livshistoria ser vi följaktligen världen från olika 

perspektiv. På grund av detta ansåg vi det bäst att läsa texterna med tillhörande bilder var 

och en för sig, för att bilda oss en allmän uppfattning om textböckernas innehåll. Trots att 

fokus här ligger på att skapa sig denna allmänna uppfattning om innehållet är det redan 

vid detta stadium omöjligt att inte färgas av det perspektiv man har på omvärlden. Här är 

det då fråga om typiskt manliga och kvinnliga stereotyper som ligger så djupt rotade hos 

oss att de ofrivilligt dyker upp i hjärnan då vi läser texterna eller ser på bilderna.  

 

När vi nu känner till innehållet i texterna bestämde vi oss för att läsa om texterna; också 

denna gång var för sig. Vi gör detta med vårt syfte i bakhuvudet och med automatik 

kopplas hela vårt värderingsregister på. Detta märks tydligt eftersom det är svårt att vara 
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objektiv; alla oidentifierade doktorer tror vi till exempel är män. Denna förutfattade 

mening visade det sig att vi båda hade oberoende av varandra.  

 

Efter denna individuella bearbetning av både Escalade 1 och Give ’n’ Take: Reader 

fortsätter vi arbetet med att tillsammans studera böckernas innehåll. Gemensamt lusläser 

vi en lärobok i taget, text för text, rad för rad, för att fånga helheten men också det som 

står mellan raderna. Redan vårt syfte med uppsatsen vittnar om att vi har gjort en 

uppdelning av könen eftersom vi redan där skiljer på manligt och kvinnligt. Men för att 

försöka hålla en så neutral syn som möjligt på könsrollerna i texterna och på bilderna är 

vårt samarbete en förutsättning. I samarbetet ställs våra egna värderingar på sin spets 

varför dynamiska diskussioner uppstår. Ovan nämnda tillvägagångssätt är den ultimata 

arbetsmetoden men samtidigt väldigt tidskrävande eftersom det löpande dyker upp 

situationer i läroboken som både skapar och kräver diskussioner. De vanligaste 

situationerna där diskussioner skapas är de tillfällen då den ena av oss är mer 

uppmärksam än den andra; där man förutsättningslöst lyfter upp en aspekt i texten och 

”lägger den på bordet”. Möjliga orsaker till att diskussioner skapas är till exempel att 

uppmärksamheten skiftar från den ena till den andra eftersom arbetet är mentalt tröttsamt 

och tidskrävande samt att våra personliga värderingar ibland skiljer sig åt. Men även i 

situationer då våra värderingar överensstämmer krävs en diskussion eftersom det annars 

finns risk för att vi blir allt för ensidiga i vår bedömning. Det är just i dessa situationer 

som det är viktigt att ”bråka med sitt eget sätt att tänka”27 för att inte våra fördomar och 

värderingar, i dubbel bemärkelse, skall styra vårt omdöme.    

 

Vår undersökning är dels kvalitativ då vi undersöker vilken bild som förmedlas av 

männen respektive kvinnorna, och dels kvantitativ då vi räknar hur många män 

respektive kvinnor som omnämns i text och visas på bild. Initialt låg fokus på den 

kvalitativa metoden eftersom det är med hjälp av den som vi kan få svar på uppsatsens 

syfte och de fyra första frågorna i frågeställningen.28 Vi upptäckte snart att vi behövde en 

kvantitativ metod när vi granskade bilderna eftersom många av dem var irrelevanta. 

                                                 
27 Scherp, H. Å., Föreläsning om problembaserad skolutveckling, Karlstads universitet, 2006-04-12.  
28 Se s. 2. 
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Dessutom porträtterades endast män vilket väckte vår nyfikenhet till att vilja veta hur 

många män respektive kvinnor som det totalt fanns i boken.    

 

Vi vill poängtera att vi i undersökningen inte kommer att spekulera i vad konsekvensen 

hade blivit om könsrollerna hade varit ombytta, i de specifika fall som vi omnämner i 

uppsatsen.  

 

2 Resultat och analys  

2.1 Escalade 1 

Läroboken Escalade 1 är skriven av fem kvinnor och en man och gavs ut år 2001. Den 

innehåller 20 kapitel och består av 70 sidor text. Textboken har två parallella spår: det 

ena, som också är övergripande, fokuserar på en progression i språkutvecklingen och det 

andra ger en generell bild av det franska samhället.29 Vi antar att texterna inte är 

autentiska eftersom de saknar källhänvisningar vilket kan ha att göra med att de är 

skrivna utifrån ett språkinlärningssyfte. I både text och bild omnämns 222 pojkar/män 

och 136 flickor/kvinnor.  

 

2.1.1 Yrken 

I Escalade 1 finns 32 kvinnor och 38 män med yrken redovisade.  

 

I texterna i detta läromedel representerar kvinnorna yrken så som receptionist, portvakt, 

växeltelefonist, hårfrisörska, försäljerska i klädbutik, servitris, restaurangägare, lärarinna, 

journalist, tandläkare, läkare, Web-designer, aerobicsinstruktör, pianist och student. Det 

finns en kvinna representerad inom varje ovan nämnda yrke förutom försäljerska i 

klädbutik där det finns tre, receptionist där det finns två kvinnor representerade och 

student där det finns tre kvinnor.  

 

                                                 
29 Tillman, B. m.fl., 2001, s. 3. 
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På bilderna i läroboken finns kvinnorna representerade som dansare, skådespelare, 

frisörska, servitris, kock, djurhandlare, sekreterare, växeltelefonist, flygvärdinna, 

sjuksköterska, kioskbiträde och klädbiträde. Det finns en kvinna per yrkeskategori. 

  

I texterna är männen jordbrukare, poliser, brandmän, ingenjörer, reportrar, 

restaurangägare, kontorsarbetare, chefer och studenter. Det finns en man representerad 

inom varje ovan nämnda yrke förutom student där det finns fem män representerade.  

 

På bilderna representerar männen följande yrken: skådespelare, dansare, frisör, servitör, 

kock, djurhandlare, bonde, veterinär, chef, programmerare, ingenjör, lärare, 

bilmekaniker, taxichaufför, läkare, polis, kameraman, vitvaruförsäljare och 

hundbajsplockare på moped. Det finns en man representerad inom varje yrkeskategori 

förutom servitör, vitvaruförsäljare och bonde där det finns två män representerade samt 

polis där det finns fyra.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att flertalet av de yrkesverksamma männen och 

kvinnorna finns inom servicesektorn. Det finns inga män som innehar yrken så som 

receptionist, växeltelefonist och sekreterare och inga kvinnor som är poliser eller 

brandmän vilket befäster synen på dessa yrken som traditionellt kvinnliga och manliga. 

Inom vårdsektorn, kategorin högre utbildning och den konstnärliga yrkessfären råder så 

gott som jämlikhet mellan könen. Dock finns inga manliga sjuksköterskor representerade. 

Men det råder jämlikhet mellan antalet män och kvinnor som är yrkesverksamma trots att 

det totala antalet män i boken är 222 mot 136 kvinnor. Med tanke på att texterna är 

fiktiva anser vi att det inte borde finnas någon större skillnad vare sig när det gäller 

antalet män och kvinnor eller yrkesfördelningen mellan könen.    

 

Nedan följer några exempel som vi finner intressanta att belysa. 

 

Faktarutan i kapitel fyra handlar om yrken och tillhörande bild föreställer en manlig 

bonde och två manliga poliser.30  Med genusglasögon förundras vi över bildvalet 

                                                 
30 Escalade 1, 2001, s. 17. 
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eftersom faktarutan handlar allmänt om yrken. Dessutom finns ingen bildtext som 

förklarar bildvalet.  

 

I samma kapitel finns dessutom en bild föreställande en kameraman med tillhörande 

bildtext som berättar att den är tagen på Stade de France (Frankrikes nationalarena för 

fotboll).31 Då bilden saknar direkt koppling till texten kunde lika gärna en kvinna i en 

yrkesroll eller varför inte en manlig sjuksköterska fått pryda bilden.  

 

Vidare kan man läsa om en kvinna som presenteras som webbdesigner med en bra lön. Vi 

ställer oss frågande till varför man explicit nämner något om lönen då detta yrke inte hör 

till de lågavlönade. Utgår man ifrån att kvinnor generellt sätt har lägre lön än män?   

 

Faktarutan som handlar om arbetet i hemmet säger att ”många franska kvinnor är 

yrkesverksamma” och att de ofta behåller ”ansvaret för hushållsarbetet”32 men att 35-

timmarsveckan har lett till förändringar och att nu männen och kvinnorna delar mer på 

hushållssysslorna. Detta visar att det även sker förändringar på den franska 

arbetsmarknaden vad gäller jämställdhet, vilket dock leder till dubbelarbete för kvinnan 

då denna jämställdhet inte ännu har nått de franska hemmen. Dessa franska förhållanden 

är viktiga att lyfta fram och sätta i relation till de svenska för att på så sätt öppna upp för 

diskussioner och skapa större förståelse för de svenska levnadsförhållandena men också 

för våra europeiska grannar.     

 

I slutet av boken finns en plansch där yrken beskrivs i både bild och text. Ena bilden 

föreställer en korpulent direktör med cigarr i handen som dikterar för sin pimpinätta 

kvinnliga sekreterare. I bakgrunden skymtar en kvinnlig växeltelefonist. Detta är en 

väldigt könsstereotyp bild av mannen som chef och kvinnan som underordnad vilket bara 

förstärker mångas syn på yrkesfördelningen mellan män och kvinnor. Denna bild må 

spegla samhället men eftersom strävansmålet är jämlikhet mellan könen borde 

                                                 
31 Escalade 1, 2001, s. 18. 
32 Ibid., s. 45. 
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fördelningen av yrkesrollerna kunna ha gjorts på ett sätt som främjar det 

jämställdhetsarbete som pågår i Europa samt som föreskrivs i Lpf 94.   

  

Slutligen har vi även funderat över översättningen av ”les Français” till ”fransmännen” i 

förekommande faktarutor i läroboken. Översättningen är korrekt i sig men ur ett 

genusperspektiv är det mindre lyckat då det svenska ordet ”fransmännen” inte självklart 

innefattar även kvinnorna.  För att komma runt det här dilemmat föreslår vi tänkbara 

översättningar till ”les Français” som till exempel invånarna/människorna i Frankrike 

eller  fransmännen och fransyskorna.    

 

2.1.2 Fritidsintressen och aktiviteter 

I texterna pratar kvinnor i telefon, reser, shoppar kläder, handla mat, rider, tecknar, lagar 

mat, jobbar vid datorn, bakar, läser, skriver brev, lyssnar på musik, går på bio, sjunger, 

spelar något musikinstrument, sportar, fiskar, bergsklättrar, hjälper till i restaurangen 

(som ägs av föräldrarna), tvättar, besöker sjuk man på sjukhus, simmar, äter skollunch, gå 

på kafé, plantera blommor och tomater, handla möbler, samt ägnar sig åt friluftsliv.  Av 

ovan nämna så är det nio kvinnor som reser, fem som shoppar kläder, tre som går på bio, 

tre som talar i telefon, två som lyssnar på musik, två som spelar något musikinstrument, 

två som simmar och två som går på kafé. De övriga aktiviteterna utförs av en enda 

kvinna.  

 

På bilderna utför kvinnorna följande aktiviteter: stickar, läser, simmar, gymnastiserar, 

spelar fotboll, lagar mat, spelar golf, dansar, går på disco, handlar vitvaror, går på bio, 

promenerar, fikar, badar och shoppar kläder. Av ovan nämnda aktiviteter är det tjugo 

kvinnor som shoppar kläder, sju som fikar, fyra som handlar vitvaror, fyra som går på 

bio, tre som promenerar och två som badar. I övrigt är det en kvinna per aktivitet.    

 

Vad gäller männen så ägnar de sig åt följande aktiviteter enligt texterna: resa, shoppa 

kläder, trädgårdsarbete, titta på tv/film, spela dator, gå på bio, åka inlines, titta på fotboll 

på tv, baka, skriva brev, lyssna på musik, dansa, terrängcykla, spela golf, vandra, åka 
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skidor, spela fotboll, städa, bädda, diska, laga frukost, äta skollunch, och fika. Av ovan 

nämnda aktiviteter är det sex män som reser, fyra som shoppar kläder, två som fikar, två 

som lagar frukost och två som tittar på tv/film. I övrigt är det en man per aktivitet.   

 

På bilderna utför männen följande aktiviteter: sjunger, fiskar, seglar, joggar, spelar piano, 

spelar tennis, spelar hockey, spelar rugby, spelar i band, åker skidor, åker skridskor, 

lyssnar på musik, cyklar, rider, spelar flöjt, tittar på tv, dansar, går på bio, går på disco, 

badar, promenerar, fikar, tittar på rally, spelar fotboll, klättrar, åker inlines, shoppar 

kläder, köper tidning, handlar vitvaror och promenerar med barnvagn. Av ovan nämnda 

aktiviteter är det 41 män som åker inlines, 31 som tittar på rally, elva som går på bio, tio 

som klättrar, åtta som shoppar kläder, sju som badar, tre som spelar fotboll, två som 

joggar, två som promenerar, två som fikar och två som handlar vitvaror. I övrigt är det en 

man per aktivitet.  

 

Boken innehåller dessutom två sidor med kroppsspråk och ansiktsuttryck där elva män 

respektive sju kvinnor är representerade.  

 

Utifrån vår studie av fritidsaktiviteter finner vi inget anmärkningsvärt ur ett 

genusperspektiv när det gäller antalsmässig fördelning mellan könen eller valet av 

aktivitet.  Vi har emellertid funnit ett antal bilder och yttringar i läroboken som är viktiga 

att belysa.  

 

I faktarutan i kapitel två talas det allmänt om husdjur i Frankrike. Bilden som saknar 

bildtext och som vi antar hör till textrutan, föreställer två män som sitter på var sin 

hundbajsplockningsmoped.33 Vi ifrågasätter bildvalet då den saknar självklar koppling 

till texten och förklarande bildtext. Varför då välja en bild enbart föreställande män?  

 

Bilden i kapitel fyra porträtterar ett okänt antal manliga inlinesåkare på en gata.34 En av 

männen på bilden kan ha en tänkbar koppling till texten då ett av hans fritidsintressen är 

                                                 
33 Escalade 1, 2001, s. 10. 
34 Ibid., s. 16. 
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att åka inlines. Men de övriga drygt fyrtio männen på bilden fyller ingen funktion när 

dessutom bildtext saknas.  

 

I kapitel sex, ”Dans la cabine d’essayage” (I provhytten) shoppar Sylvie och Nathalie 

både kläder och parfym. Textens slutkommentar lyder ”c’est la fièvre de la 

consommation”35 (shoppinghysteri) vilket vi anser vara sexistiskt eftersom den befäster 

den stereotypa bilden av kvinnan som den hysteriskt shoppande.    

 

I kapitel sju som heter ”La tarte” (Kakan) bakar Alexandre en äppelkaka tillsammans 

med sin syster Charlotte till deras stundande fest. Alexandre, som ansvarar för smeten, 

häller salt i kakan istället för socker.36 Vännerna och syster skrattar och tycker att han är 

värdelös på att baka. Vi tycker att det här visar på ett synsätt som säger dels att mannen 

inte har något i köket samt att han aldrig har fått övning. Varför kunde inte Charlotte ha 

varit den som hällde salt i smeten istället för Alexandre!?  

 

I faktarutan i kapitel nio talas det om fritidsintressen i allmänhet i Frankrike. Den 

tillhörande bilden föreställer tre pojkar som spelar fotboll.37 Vi finner det omotiverat att 

välja denna typ av bild dels för att totalantalet män vida överstiger antalet kvinnor i 

läroboken och dels för att texten är könsneutral.  

 

I kapitel tolv, ”Une semaine chargée” (En fullbokad vecka) försöker två kvinnor att ses 

för att gå på bio men de har svårt eftersom deras kalendrar är fulltecknade med 

familjeaktiviteter så som att följa med barnen till badhuset, födelsedagskalas för dottern, 

hälsa på mamman på sjukhuset, åka till landet med familjen etc. Dessutom är ena kvinnan 

hemma med barnen en av kvällarna för att mannen skall spela fotboll med 

jobbarkompisarna.38 Situationen antyder att det är kvinnorna som ansvarar för omsorgen 

av barnen och familjen.   

 

                                                 
35 Escalade 1, 2001, s. 22. 
36 Ibid., s. 25. 
37 Ibid., s. 31. 
38 Ibid., s. 38. 
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Kapitel tretton, ”Le temps” (Vädret), talar om väder i olika delar av landet. Den 

inledande bilden som täcker mer än halva sidan föreställer en rallytävling där en rallybil 

kör förbi på en landsväg kantad av många manliga åskådare (förutom två som är 

kvinnliga åskådare). Då vi inte finner någon direkt koppling mellan bild och väder är 

valet av denna bild på en så mansdominerad sport/aktivitet omotiverad.  

 

I samma kapitel finns en bild föreställande är en familj som är ute och går i blåsväder där 

pappan kör barnvagnen.39 Bilden är bra eftersom den visar att även pappor drar 

barnvagnar, vilket självklart är naturligt, men i rådande jämställdhetsklimat behöver detta 

lyftas fram på ett naturligt sätt för att bidra till att få ett jämställt samhälle.   

 

2.1.3 Familjekonstellationer: rollfördelningen 

I Escalade 1 finns 14 familjer varav nio traditionella familjer (mamma, pappa och barn), 

två familjer bestående av pappa och barn och tre bestående av mamma och barn. Av fyra 

funna parrelationer består samtliga av man och kvinna. Vi kommer endast att behandla 

texterna när vi tittar på familjekonstellationer eftersom det är omöjligt att endast via 

bilden bedöma personernas relation till varandra. Dessutom ligger vårt fokus enbart på 

rollfördelningen inom familjen.  

 

Kapitel fem som heter ”La panne de courant” (Strömavbrott) visar en tydlig bild över en 

traditionell rollfördelning i hemmet där mannen sitter framför teven och tittar på fotboll 

medan kvinnan befinner sig i köket. Då mannen frågar efter diverse föremål visar 

kvinnan på att det är hon som vet var sakerna befinner sig. Dessutom vet hon vad det är 

för fel på bilen. Det verkar som om mannen har lämnat över allt ansvar på kvinnan och 

att det är hon som kontrollerar hemmet och står för ordningen.   

 

I kapitlet ”Deux lettres” (Två brev) säger pojken i sitt brev att: ”j’ai un père et une mère 

comme tout le monde” (jag har en pappa och en mamma som alla andra).40 Vi anser att 

                                                 
39 Escalade 1, 2001., s. 41. 
40 Ibid., s. 26. 
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detta uttalande är inskränkt och förlegat dels för att man kan ha förlorat en förälder 

genom dödsfall och  dels för att dagens familjekonstellationer varierar stort.   

 

I kapitel fjorton, ”Quelle vie le samedi!” (Vilken lördag!) fixar mamman, pappan och de 

fyra barnen i hemmet. Pappan städar och på bilden är han iklädd städrustning och står i 

krigsposition och krigar mot dammet, mamman lagar mat och barnen diskar, handlar, 

tvättar och bäddar sängen.41 Ur genussynpunkt är texten väldigt bra eftersom hela 

familjen, pojkar som flickor, hjälper till, men mannens intagna krigsroll förlöjligar 

situationen eftersom det verkar som om han måste ikläda sig en annan roll för att kunna 

städa.  

 

2.1.4 Utseende och egenskaper 

I Escalade 1 läggs inget fokus på vare sig personernas utseende eller egenskaper förutom 

i två specifika fall. I det första fallet är Sylvie och Nathalie ute och shoppar kläder. I 

presentationen av Sylvie sägs det enbart att hon är söt vilket vi anser gör henne till ett 

objekt eftersom det i sammanhanget är oväsentligt om hon är söt eller inte.42 I det andra 

fallet handlar det om Lisa som flyttar in i sin nya lägenhet. När hon går in i badrummet 

ser hon en råtta i badkaret vilket får henne att skrika och ropa. Grannen Laurent hör 

henne och ringer på för att hjälpa. Lisa öppnar och ser en orolig blond man med blåa 

ögon som är vacker som en gud, i brun morgonrock, själv skakar hon och är vit som 

döden.43 Vi anser att den här situationen påminner om den traditionella sagan där den 

vackre prinsen kommer för att rädda den behövande och oförmögna kvinnan. Detta är ett 

exempel på där mannen och kvinnan tilldelas stereotypa könsroller.  

 

2.2 Give ’n’  Take: Reader 

Läroboken Give ’n’ Take: Reader är skriven av två kvinnor och en man och den gavs ut 

år 2002.  Textboken innehåller elva kapitel, sju programsidor och sex noveller och består 

                                                 
41 Escalade1, 2001, s. 44. 
42 Ibid., s. 21. 
43 Ibid., s. 58. 
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av 169 sidor text. Alla texter är autentiska texter och daterar från 1982 och framåt. I text 

och bild omnämns 113 kvinnor respektive 172 män.  

  

2.2.1 Yrken 

I läroboken är 24 kvinnor respektive 46 män yrkesverksamma.  

 

Kvinnorna innehar yrken så som: drottning, representant för konsumtionsvaror, 

hyresvärd, kriminalinspektör, polis, prostituerad, växeltelefonist, receptionist, 

kabinpersonal, tjänstgörande platschef, fastighetsmäklare, undersköterska i hemtjänsten, 

programledare, skådespelerska, chef/ägare för produktionsbolag, sjuksköterska, 

avdelningsföreståndare, cirkusartist, kassörska, Telecomtekniker, hembiträde och arbetar 

med djur. Det finns en kvinna representerad inom varje ovan nämnda yrke förutom att det 

finns två kvinnor som arbetar med djur och två som är sjuksköterskor. Dessutom finns 

det en sjuksköterska som har avancerat till avdelningsföreståndare och en kabin personal 

som tidigare arbetade som växeltelefonist och receptionist. Av ovan nämnda så är det en 

kvinna som representerar tre olika yrken; programledare, skådespelerska och chef/ägare 

för produktionsbolag. 

 

På bilderna, som inte hör till texterna, innehar kvinnorna följande yrken: städerska, 

receptionist, växeltelefonist, gymnastikledare och servitris. Det finns en kvinna 

representerad inom varje ovan nämnda yrken.   

 

I texterna innehar männen följande yrken: polischef, produktsansvarig, doktor, kung, 

fånge, hovmästare, kriminalinspektör, guide, barnskötare, försäljare, jurist, affärsman, 

forskare, författare, stuntman, cirkusartist, säkerhetsvakt, metallarbetare, snickare, 

ingenjör, barberare, volleybolltränare och tidningsutdelare.  Av ovan nämnda yrken är sju 

män doktorer, fyra jurister, tre säkerhetsvakter, två kriminalinspektörer och två 

metallarbetare. Inom övriga yrken finns en man representerad i vardera.  
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På bilderna innehar männen följande yrken: skräddare, lärare, kypare, kock, chaufför, 

polis, servitör och byggnadsarbetare. Av dessa yrken finns en man representerad förutom 

inom byggbranschen för där finns tre män representerade.   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flertalet av både männen och kvinnorna är 

verksamma inom servicesektorn. Noterbart är att det endast är kvinnor som innehar yrken 

så som växeltelefonist, receptionist och städerska och män är säkerhetsvakt, polischef och 

kock. Inom vården är båda könen verksamma men det finns en överrepresentation av 

män. Av sju doktorer är sju män och samtliga tre sjuksköterskor är kvinnor. 

Yrkessfärerna där kvinnorna inte alls är representerade är praktiska yrken (metallarbetare, 

byggnadsarbetare och snickare) och högutbildade yrken (forskare, jurist och ingenjör). 

Till stor del speglar yrkesfördelningen mellan könen i boken verkligheten men det är 

anmärkningsvärt att det inte finns några kvinnor representerade inom de högutbildade 

yrkena eftersom det faktiskt är vanligt med kvinnliga doktorer, forskare, jurister och 

ingenjörer. Men antalet yrkesverksamma kvinnor i jämförelse med män i läroboken, 24 

mot 46, speglar definitivt inte samhället eftersom dagens kvinnor är yrkesverksamma. I 

det stora hela överensstämmer inte vare sig yrkesfördelningen mellan könen eller antalet 

yrkesverksamma kvinnor i jämförelse med män i läroboken med verkligheten. Alltså 

speglar inte denna aspekt av läroboken verkligheten och lever heller inte upp till de 

jämställdhetskrav som föreskrivs i styrdokumenten. Vid användandet av denna lärobok 

ställs därför stora krav på lärarens uppmärksamhet i jämställdhetsfrågan.  

 

Noterbart är också att den manlige barnskötaren på programsidan ”Caring for kids” i en 

intervju svarar på frågan om vad som är det bäst med jobbet: ”Don’t laugh! I know this 

sounds like a cliché, but I really do love working with children.”44 Det är positivt att det 

här yrket representeras av en man eftersom det är ett kvinnodominerat yrke. Men hans 

uttalande är olyckligt då det spär på den befintliga uppfattningen att yrkessfären barn, 

vård och omsorg är mindre lämpad för män; en uppfattning som är väl etablerad i 

samhället. Dessa programsidor skall uppmuntra och inspirera eleverna men också 

klargöra att alla yrken är möjliga för alla oavsett kön.    

                                                 
44 Give ‘n’ Take: Reader, 2002, s. 73. 
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2.2.2 Fritidsintressen och aktiviteter 

I texterna är det en kvinna som är cheerleader, en är drogmissbrukare och i en tecknad 

bildserie är det sju kvinnor som gympar. 

 

På bilderna representeras kvinnorna av en indian, en målare, en skidåkare, en 

medpassagerare, en som dansar, fyra befinner sig på perrongen och en softar (titta ut över 

landskapet). 

 

I kapitel åtta finns det två texter som handlar om att komma i form och att banta. Den ena 

texten läser Flossie en tidning om att komma i form där baksidan föreställer en kvinna i 

bikini med rubriken ”Body Beautiful”.45 Hon köper en gympingdräkt, gymkort och börjar 

gå på gruppträning tillsammans med andra kvinnor. Hennes väninna följer inte med på 

gymping utan föreslår meditation istället. Den andra texten beskriver tant Rose som inte 

har någon karaktär; hon blir bara tjockare och tjockare vilket gör att kläderna inte passar 

och hon försöker hålla igen på onyttigheterna. Dessa texter är som tagna ur dagens 

samhälle där media förmedlar bilden av att kvinnan skall ha en snygg kropp. Tant Rose 

äter alldeles för mycket sötsaker och bakverk vilket är ohälsosamt för alla människor men 

i texten framgår inte detta utan här kopplas det endast ihop med att hon blir för tjock. 

Utelämnandet av män tillsammans med textens fokus på rådande kvinnoideal befäster 

medias bild av kvinnan som ”fit”. Fokus läggs på kvinnans yttre egenskaper samtidigt 

som de inre kommer i skymundan; mellan raderna går att läsa att tant Rose har dålig 

karaktär.          

 

I texterna utövar männen följande aktiviteter: en handlar mat, en lagar mat, en lagar 

frukost, en promenerar med hunden, en berättar en saga, två är 

drogmissbrukare/knarkhandlare och två mekar med bilar.  

 

På bilderna utövar männen följande ”aktiviteter”: hoppar med paraplyet, läser tidning, 

skriver, cowboy, turist, shejk, maharadja, fånge, Harley Davidsonknutte, spelar boule, 

åker buss, köra bil, dansa, fixa med telefonkontakten och befinner sig på perrongen. Av 
                                                 
45 Give ‘n’ Take: Reader, 2002, s. 88. 

  19  



Karlstads universitet 
Examensarbete  Linda Carlswärd & Anna Lindman 

dessa aktiviteter befinner sig tolv män på perrongen, tre läser tidningen, tre är Harley 

Davidsonknuttar och övriga representeras av en man vardera förutom en man som utför 

flera aktiviteter: åker buss, spelar boule och läser en tidning.      

 

Det inledande kapitlet handlar om att uppmärksamma eleverna om hur de lär sig engelska 

på bästa sätt. Till texten, som är könsneutral, hör två bilder varav den ena föreställer en 

pojke som läser en dagstidning och den andra en pojke (?) som skriver. Frågan vi ställer 

oss är varför man har valt en pojke och inte en flicka som läser dagstidningen. Om nu den 

andra bilden föreställer en pojke (som vi med viss tvekan tror) så representeras den 

könsneutrala texten av två killar. Är det dagstidningen som styr valet av könet på denna 

bild, då den av hävd är ett manligt attribut? Oavsett anledning till valet av bild verkar 

valet vara obetänksamt eftersom representationen av antalet män (172) vida överstiger 

antalet kvinnor (113) i läroboken.  

 

För att ta ett helhetsgrepp om aktiviteterna kan vi utifrån undersökningen konstatera att 

den totala övervikten av män i boken även avspeglar sig på antalet aktivitetsutövare trots 

att. aktiviteterna i sig inte är könsbundna. Ur ett jämställdhetsperspektiv är detta 

oförsvarbart.   

 

2.2.3 Familjekonstellationer: rollfördelningen 

I Give ’n’ Take: Reader finns 27 familjekonstellationer varav nio traditionella familjer 

bestående av mamma, pappa och barn, tre bestående av pappa och barn, tre bestående av 

mamma och barn och tolv par bestående av en man och en kvinna. Här har endast texten 

beaktats eftersom det inte är möjligt att utifrån bilderna avgöra om det handlar om 

familjekonstellationer eller inte. Dessutom ligger vårt fokus enbart på rollfördelningen 

inom familjen. Nedan behandlar vi två texter som vi anser relevanta i vår undersökning.  

 

Texten ”The Telephone Bill” handlar om en pappa som lagar mat och en mamma som 

diskuterar den dyra telefonräkningen med sin son. Sonen är orsaken till den dyra 

räkningen och mamman är upprörd samtidigt som pappan oroar sig för maten och vill att 
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de ska sätta sig för att äta.46 Orsaken till att vi lyfter fram den här familjen är att den 

gamla traditionella bilden av familjen lever så starkt kvar, så den här autentiska 

rollfördelningen behövs därför demonstrativt lyftas fram för att påvisa dess självklara 

existens i samhället. Det är viktigt att lyfta fram detta samspel mellan mannen och 

kvinnan där båda är delaktiga i vardagssysslorna.  

 

En annan autentisk familjesituation finner vi i texten ”From the X-Files” där pappan leker 

med sina två söner i poolen. De brottas varpå den ene sonen utbrister: ”two against one. 

Not fair!”47 Pappan bryter leken och säger: ”but right now your mother wants you guys to 

get ready for bed”.48 Det här är en beskrivning av den traditionella familjen där pappan 

kommer hem från jobbet och busar med barnen och mamman sedan gör dem redo för 

sängen. Om denna text läses isolerat så bevaras bilden av hur den traditionella familjen 

sköts, men satt i relation till till exempel en text som ”The Telephone Bill” ges läraren ett 

ypperligt tillfälle att diskutera jämställdhet i hemmet och samhället i stort. Återigen vilar 

ett stort ansvar på läraren där det krävs att han/hon är medveten om vad som föreskrivs i 

styrdokumenten gällande jämställdheten mellan män och kvinnor. För att kunna dra 

relevanta paralleller och kontrastera utifrån ett jämställdhetsperspektiv krävs god 

kännedom om lärobokens innehåll.  

 

 2.2.4 Utseende och egenskaper  
Av tradition står kvinnan för det emotionella vilket förknippas med egenskaper som snäll, 

omtänksam och empatisk. Dessutom skall hon vara smal och fin. Mannen i sin tur står för 

det rationella och han anses vara macho.49 Följande exempel finner vi intressanta att 

belysa. 

    

I första kapitlet finns det en sektion som handlar om hjärnan och vikten av att hålla den 

alert. I kapitlets sista stycke talas det om att vissa människor har bättre minne än andra 

                                                 
46 Give ‘n’ Take: Reader, 2002, s. 79ff. 
47 Ibid., s. 106. 
48 Give ‘n’ Take: Reader, 2002, s. 106. 
49 Tyson, L., Critical Theory Today: A User-friendly Guide, New York: Garland, 1999, s.83.  
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och som exempel används en man från Texas som har ett fantastiskt bra minne.50 För att 

undvika att förmedla en bild av att det är mannen som besitter den bästa 

minneskapaciteten borde stycket ha kompletterats med ett liknande exempel om en 

kvinna.   

 

I kapitlet ”I Live on Death Row” berättar den dödsdömde mannen om livet i fängelset. 

Den tillhörande bilden föreställer en kortklippt, fårad man med cigarett i mungipan 

bakom galler.51 Bilden förmedlar den stereotypa bilden av fången som macho alltså hård 

och känslokall. Texten nyanserar bilden av mannen eftersom den beskriver hans känsloliv 

då vi får ta del av hans ensamhet och förtvivlan.  

 

I stycket ”Prime Suspect” känner sig den kvinnliga förste kriminalinspektören förfördelad 

då en manlig semesterledig kriminalinspektör av samma rang blir inkallad att ansvara för 

ett mordfall. Hon visar öppet sitt missnöje över situationen och avslöjar samtidigt att det 

är ett upprepande mönster av särbehandling: ”Murders were ’man’s work’ it seemed.”52 

Texten visar här på en situation där kvinnan i sin yrkesroll blir åsidosatt på grund av sitt 

kön. Hennes reaktion tyder på att hon är väl medveten om problemet då hon öppet visar 

sin ilska. Denna episod speglar väl den problematik som finns på arbetsmarknaden idag 

och bör ge upphov till intressanta diskussioner i klassrummet om jämställdhet. I samma 

stycke ges exempel på nära manlig vänskap mellan polischef och underordnad. Denna 

vänskap uppstod i samband med att den underordnade polisens fru dog. Chefen fanns då 

vid hans sida vilken han upplevde vara den ende som förstod hans sorg och ilska. Han 

älskade och beundrade sin chef och skulle kunna göra allt för honom.53 Att män tar 

kontakt med varandra och blir vänner har ofta en konkret och praktisk förklaring, säger 

Maria Carling. Hon drar en parallell till krigskamrater som tillsammans har upplevt 

smärtsamma och skakande händelser, även räddat varandras liv. Så länge de är 

                                                 
50 Give ’n’ Take: Reader, 2002, s. 13. 
51 Ibid., s. 31f. 
52 Give ‘n’ Take: Reader, 2002, s. 35.  
53 Ibid., s. 34. 
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tillsammans finns dessa band men upplöses oftast då det som initialt förde dem samman  

bryts.54  

 

I avsnitt sex som handlar om relationer mellan tjejer och killar tilldelas tjejen rollen som 

den trånande och olyckligt kära och vi tillåts att ta del av hennes känsloliv. Killen 

däremot ges en mer sansad och ytlig personlighet och ibland även nedlåtande och 

egoistisk. En av killarna personifierar den stereotypa bilden av mannen genom att 

klargöra att han besitter egenskaper som högt IQ, lång, rik, rolig samt har den snabbaste 

bilen. En annan intar maktposition gentemot sin flickvän, då hon vill bryta förhållandet, 

genom att skuldbelägga henne och spela på hennes empatikänslor. Trots att han har slagit 

henne, skrikit åt henne och tvingat henne till sex undrar hon om hon är god nog åt honom 

och skuldbelägger sig själv för hans beteende.55 Texten speglar den ”stereotypa” 

verkligheten men lämnar en fadd smak i munnen då den lämnar läsaren med tron om att 

detta är ett normalt manligt beteende i ett förhållande och att hennes enda utväg ur hans 

klor sätts till högre makter och inte genom egen inre styrka.      

 

I kapitel åtta finns ett stycke som heter ”Note for the Future” där en man beskriver sin 

rädsla för att bli gammal.56 Ur ett genusperspektiv tycker vi att det är positivt att den här 

våndan uttrycks av en man efter som de naturligtvis oroar sig lika mycket som en kvinna. 

Bilden som förmedlas i media är ofta onyanserad eftersom det är kvinnans åldrande som 

det läggs fokus på.  

 

I kapitel nio finns ett stycke som heter ”Action Man – Halfway to the Moon” där Action 

Man, som är en leksaksdocka av Barbies storlek, bland annat är kvalificerad för yrken så 

som dykare, skidinstruktör, fallskärmsjägare, militär, kickboxare, ninjakrigare etc.57 Här 

läggs fokus uteslutande på mod, krigsföring och handling och koppling till hemmiljö 

saknas helt. Detta är en leksak för barn i de yngre åldrarna vilken tidigt ger dem en bild 

av mannen som ensam, stark, modig, utan känsloregister och hemsysslor vilket befäster 
                                                 
54 Carling, M., ”Var femte man utan nära vän”, Svenska Dagbladet, 2006-05-02. Hämtat från  
<http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_9651438.asp>. Hämtat 2006-05-20. 
55 Give ’n’ Take: Reader, 2002, s. 61-69. 
56 Ibid., s. 96. 
57 Ibid., s. 116. 
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den befintliga stereotypen av mannen. Vad som gör detta ytterligare anmärkningsvärt och 

intressant är avsaknaden av en kvinnlig motsvarighet. I verkligheten är Barbie den 

kvinnliga motsvarigheten som då ytterligare stärker könsrollerna eftersom hon dels står 

för barn, vård och omsorg, men också för vänskap, mode och fritid. Eftersom det inte 

finns någon kvinnlig motsvarighet i anslutning till ”Action Man” ligger ansvaret hos 

läraren att diskutera könsroller och huruvida Action Man är en representativ man.  I det 

här fallet blir situationen vansklig då en kvinnlig motpol inte finns uttalad i vare sig text 

eller bild för då vilar ansvaret enbart på den enskilde läraren att belysa 

jämställdhetsfrågan. Konsekvensen kan alltså bli att diskussionen uteblir och att de 

stereotypa könsrollerna befästs.  
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3 Konklusion 
Idag bedrivs ett jämställdhetsarbete på global likväl som på nationell nivå vilket visar sig 

på förändringar i samhällsstrukturen. Lagar har stiftats för att vidmakthålla och stödja 

detta arbete vilket knyter an till vår uppsats syfte att undersöka huruvida läroböckerna 

Escalade 1 och Give ’n’ Take: Reader  motsvarar de krav som gymnasieskolans 

styrdokument ställer på könens lika rättigheter och möjligheter. Detta har dessutom legat 

till grund för vårt arbete i undersökningen om hur män respektive kvinnor beskrivs i 

läroböckerna.   

 

Vi anser att bilden som förmedlas av kvinnan och mannen i Escalade 1 befäster de gamla 

stereotypa könsrollerna vilket tydligt visar sig inom servicesektorn där mannen och 

kvinnan visserligen antalsmässigt är lika representerade men där mannen innehar av 

tradition de mer mansdominerade yrkena så som polis, brandman, kock och bonde. Dessa 

stereotypa könsroller visar sig även inom den familj där mannen, för att kunna städa, 

måste ikläda sig rustning i kampen mot dammet vilket antyder att han måste göra sig 

extra ”manlig” för att kunna utföra denna av tradition kvinnliga hemsyssla.  

 

En annan aspekt som förstärker mannen som norm, och då samtidigt osynliggör kvinnan, 

är de många irrelevanta bilder föreställande män i traditionellt manliga miljöer eller med 

traditionellt manliga attribut. Den här bilden stärks dessutom av att antalet män i boken 

vida överstiger antalet kvinnor. 

 

Bilden som förmedlas av kvinnan är även den traditionell då hon vid ett tillfälle 

presenteras vid namn och att hon är söt och vid ett annat tillfälle framställs som 

behövande och oförmögen och dessutom tappar fattningen inför den manlige grannens 

uppenbarelse när han kommer till hennes räddning.  

 

Mannen är inte bara dominant när det gäller till antalet i läroboken, utan innehar även en 

framträdande position, både i text och bild, på bekostnad av kvinnan. Detta är en 
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omotiverad köns- och genusfördelning, som dessutom kunnat undvikas då texterna är 

fiktiva.    

 

Den ovan nämnda bild som vi anser Escalade 1 förmedlar av mannen och kvinnan 

uppfyller inte de krav som Lpf 94 ställer på jämställdheten mellan könen eftersom bilden 

som förmedlas har allt för stort fokus på mannen. Mellan raderna kan vi då utläsa att 

mannen och kvinnan inte ges lika möjligheter och därför heller inte lika värde.     

 

I den engelska läroboken Give ’n’ Take: Reader förmedlas en traditionell stereotyp bild 

av den yrkesverksamma mannen respektive kvinnan. De flesta människorna är 

yrkesverksamma inom servicesektorn men skillnaden ligger i att det är männen som har 

de traditionellt manliga yrkena så som polischef, hovmästare, säkerhetsvakt och kock. 

Även inom vårdsektorn är det mannen som innehar det av tradition manliga 

högstatusjobbet då han är läkaren; dessutom är alla sjuksköterskor kvinnor. Därtill finns 

bara män representerade inom kategorin ”högutbildade, tekniska och 

naturvetenskapliga”.  

 

När det gäller familjekonstellationer fanns endast två fall där rollfördelningen mellan 

könen nämns. I den ena är uppdelningen, av hävd, traditionell och i den andra delar 

mannen och kvinnan på sysslorna på ett könsneutralt sätt.   

 

Vidare kan vi konstatera att i vår undersökning som rör fritidsaktiviteter är aktiviteterna i 

sig inte könsbundna men ändå är mannen starkt överrepresenterad till antalet. Mannens 

framträdande ställning i läroboken stärks ytterligare av den totala antalsmässiga 

övervikten på män men också av att kvinnans yrkeskompetens förringas. Till denna bild 

kan också läggas att mannen, generellt sätt, inte har något större känsloregister utan detta 

har tilldelats kvinnan.   

 

Inte heller denna lärobok håller måttet på de krav som ställs på jämställdheten i Lpf 94. 

Även här framhålls mannen på bekostnad av kvinnan vilket förmedlar en bild av att 

mannen och kvinnan inte är lika värda och inte heller har samma möjligheter. En mycket 
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olycklig omständighet då boken egentligen borde visa på alla människors lika rätt att 

välja yrke oavsett kön. Eftersom detta dessutom är en bok för de yrkesförberedande 

programmen är risken stor att eleverna bär med sig den traditionella bild som finns när 

det gäller val av yrke.     
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4 Slutdiskussion 
Genom denna uppsatsskrivning; inläsningsarbete, undersökning av läroböckerna, samt 

diskussioner, har vi nu fått en fördjupad kunskap och större medvetenhet om 

könsrollernas existens, betydelse och hur man identifierar dem. Dessa verktyg kommer vi 

ha god nytta av i vår framtida profession och denna fördjupade kunskap är bestående. 

Hädanefter kommer vi att vara mer observanta och kritiska i det ständiga 

jämställdhetsarbetet. Om denna kunskap saknas hos läraren samt att det saknas motpoler i 

läromedlet, finns en risk att de stereotypa könsrollerna stärks. Konsekvensen blir att 

eleverna går miste om att ”bråka med sitt eget sätt att tänka” vilket kan medföra att den 

rådande samhällssynen på könsrollerna blir normen. Oavsett vad normen är så bör den 

ifrågasättas eftersom det är genom diskussion som människan utvecklas.   

 

I vårt resultat finns naturligtvis sprickor, dvs avvikelser från den stereotypa bilden av 

mannen respektive kvinnan, i såväl yrkesrollen som i egenskaper, vilket vi tidigare har 

påpekat. Problemet med läroböckerna är att det finns för få sprickor i dem vilket gör att 

bilden av könen blir entydig och därmed mörkare i läroböckerna än vad den egentligen är 

i verkligheten. Vi hävdar inte att böckerna måste spegla verkligheten men eftersom det 

handlar om läromedel är det önskvärt att de ligger i framkant när det gäller strävan mot 

jämställdhet.  

 

Uppgiften med att nå jämställdhet kan tyckas delikat då man i examensbeskrivningen 

påtalar att man ska ”inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen”58 och i 

styrdokumenten säger att läraren skall lägga upp undervisningen så att den ”speglar både 

manliga och kvinnliga perspektiv”59 samtidigt som Lpf 94 säger att ”eleverna skall 

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar [vår kursivering] om vad som är 

kvinnligt och manligt”60. Formuleringarna ovan är olyckliga då de två första framställs 

som om de står i motsats till den sista vilket visar på jämställdhetsuppdragets 

komplexitet. Å ena sidan skall läraren väcka debatt och påtala jämställdhet genom att 

                                                 
58 Utbildningsplan för lärarprogrammet (LLARY), 2005-09-27, s. 3. 
59 Regler för målstyrning: gymnasieskolan, 2002, s. 101. 
60 Ibid., s. 95. 
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belysa att det finns könsskillnader, men å andra sidan skall läraren uppmuntra eleverna 

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

Detta visar att när det handlar om värderingar så är det omöjligt att vara helt objektiv, 

men kunskap i ämnet ger en medvetenhet som kan ifrågasätta ens egna värderingar. Det 

var denna problematik vi upplevde när vi påbörjade vårt arbete; vi trodde att vi kunde 

vara objektiva när vi egentligen var mer eller mindre subjektiva.           

 

Slutligen vill vi säga att Escalade 1 och Give ’n’ Take: Reader bevarar den traditionella 

begränsningen på grund av kön när de istället borde spegla bredden och de lika 

möjligheter mannen och kvinnan har. I och med denna begränsning ställs högre krav på 

lärarens uppmärksamhet och kunskap gällande genusfrågor. Dessutom krävs att läraren 

har god kännedom om läroböckerna för att han/hon skall kunna belysa och kontrastera 

deras innehåll ur ett genusperspektiv. All denna kunskap anser vi vara en nödvändig 

förutsättning för att kunna använda läroböckerna i undervisningen. Kunskapen i sin tur 

väcker en medvetenhet som är nödvändig på vägen mot ett samhälle där ingen höjer 

ögonbrynet över att mor ror och far är rar.    
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