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1. Inledning
Jag har valt att skriva ett examensarbete som har koppling till bilders funktioner i läroböcker. Detta
känns som ett naturligt val, eftersom jag studerar till att bli bildpedagog. Studien är ämnad att
belysa bildens betydelse för samhället och människan. Vi lever i en visuell kultur. Alla artefakter
har blivit designade av någon och för att kunna designa behövs det ibland manualer som är i form
av bilder. Visuella gestaltningar kan vara utformade mer eller mindre medvetet, och skapa mer eller
mindre önskade betydelser hos betraktaren. I utbildningssammanhang finns bilder till för att kunna
förstå världen bättre. Intresset för pedagogik gör det naturligt att välja att arbeta med bilder i
läromedel. Med genus i fokus vill jag visa hur viktiga bilder är och hur deras budskap kan uppfattas.

1.1 Ämnesval
Ämnet för detta arbete är att studera framställningar av bilder som skapar nya eller förstärker gamla
genusmönster, exempelvis stereotyper. Jag tyckte detta verkade intressant, jag började fundera på
hur vissa läromedel i bild framställer pojkar och flickor vilket kan påverka elevernas sätt att se på
sin könstillhörighet. Jag drar paralleller till då jag och mina klasskamrater valde mellan spanska,
franska och tyska som vårt tredje språk i högstadiet. I min klass var det övervägande flickor som
valde franska och de flesta pojkar valde tyska, medan det var jämnt fördelat mellan pojkar och
flickor som valde spanska.

Eleverna som gick i min dåvarande klass uppfattade franska språket som ett feminint språk. Jag har
kommit på en teori att franska språket uppfattas som feminint på grund av att bilderna i läromedlen
framställs vara mer riktade till flickor. Detta har gjort att jag vill undersöka och sedan diskutera
generellt hur kön framställs i bilderna i språkläromedel. Finns det något i dessa läromedel som
bygger på genusrelaterade anspelningar? Som blivande bildlärare är det intressant för mig att
studera bildmaterial i språklitteraturen i grundskolans högstadium.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att visa hur kön framställs i bildmaterial för läroböcker i franska respektive
tyska. Studien kommer att utgår ifrån följande frågeställningar;


Vilka framställningar av kön kan man se i olika typer av bilder i läroböcker i franska
och tyska för högstadiet?



Hur påverkar relationen bild och bildtext konstruktionen av genus i dessa
framställningar?

1.3 Forskningsöversikt

Niklas Ammert är universitetslektor i historia och redaktör för antologin Att spegla världen:
läromedelsstudier i teori och praktik (2011). Boken belyser olika aspekter av läromedel och
läromedelsanalyser och tar upp hur pedagogiska texter designas. Författarna som medverkar i boken
analyserar lärobokens påverkan och orsaker till hur samhället framställs. En av författarna BrittMarie Berge som är docent i pedagogik och universitetslektor vid Umeå universitet presenterar en
studie där har hon genomfört en analys av läromedel och har kommit fram till att elever har
bristande kunskaper i analytisk förmåga av bilder och texter i läroböcker. Berge menar att dessa
bristande kunskaper kan resultera i att icke kvalitativa bilder av genus kan misstolkas av flickor
och pojkar. Berge har utgått från följande begrepp: genus, mångkultur, språk och bild. Hon vill
uppnå pedagogisk utveckling som står för jämställdhet mellan könen i läroböcker (Berge 2011, 1112).

Margareta Wallin Wictorin, lektor i konst- och bildvetenskap och har skrivit en artikel i samma
antologi, där hon betonar bildernas betydelse i läromedel. Hon hänvisar till forskning som visar att
relationen mellan texter och bilder kan vara komplicerad. Läsaren måste ha förmågan att kunna
analysera textens budskap och tolka bilder på ett relevant sätt, så att personen förstår hur bilden och
texten kompletterar varandra (Wallin Wictorin 2011, 223-225).
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I samma antologi skriver Angered Eilard som är filosofipedagog och även utbildad pedagog i
medie- och kommunikationsvetenskap. Eilard beskriver också i Kritisk läsning av pedagogiska
texter (2011) i kapitlet läseboksmaskulinietet, klass och etnicitet hur genusidealet hos mannen har
förändrats från 1970-tal då gestaltningarna av flickor och pojkar var mer könsneutrala men till
1980-talet då barnen beskrivs som ”riktiga” pojkar och flickor och då man lade fokus på utseende
och relationer (Eilard 2011, 86-87).

Yvonne Eriksson är forskningsledare och docent för Informationsdesign vid Akademin för design,
teknik och innovation vid Mälardalens högskola. I Bildens tysta budskap (2009) tar Eriksson upp
det som tas för givet vad det gäller bilder, tex att bilder ”talar för sig själva” och förväntningar på
barn och ungdomar att de ska kunna tolka visuella budskap. Eriksson menar att det diskuteras för
lite om vilka budskap, normer och värderingar som finns i bilderna. Hon tolkar och ger exempel på
olika bildkategorier och hur dessa kan ses ur ett genusperspektiv eller etnicitetsperspektiv (Eriksson
2009, 13-14).

Delegationen för jämställdhet i skolan har givit ut rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i
läromedel i historia (2010). Författaren Ann-Sofie Ohlander som är professor emeritus i historia har
tagit på sig uppdraget att problematisera jämställdheten läromedel i historia. Ohlander har gjort en
granskning av fyra läroböcker och en lärarhandledning. Av dessa böcker är två utformade för Akursen för gymnasieelever, detta gäller även lärarhandledningen. De andra två resterande böckerna
är avsedda för grundskolelever. Hon problematiserar att kvinnans roll i läromedlet för historia är
minimal och är ofta kränkande (Ohlander 2010, 7).

Rune Pettersson har forskat om bilder i läromedel. I sin bok Bilder i läromedel (1991) tar Pettersson
upp och diskuterar forskning av bilder i läromedel vilka anses vara ett av de vanligaste
massmedierna i samhället. Pettersson menar att vi borde intressera oss mer för vad som vad som
står i läromedlen, vilken information, vilka värderingar och känslor som representeras i bilderna
(Pettersson 1991, 163).

5

1.4 Teoretiska utgångspunkter

Sätt att se på genus

Raewyn Connell som tidigare hette Robert William Connell är verksam som sociolog och är även
Professor of Education vid universitet i Sidney och har skrivit många böcker med koppling till
genusproblematik. I Om Genus (2009) beskriver hon hur man började använda begreppet genus
under 1970-talet och att begreppet härstammar från grammatiken och ursprungsbetydelsen är från
ordet producera som sedan har vidareutvecklats i andra länder till att betyda sort eller klass. Genus
syftar menar Connell till att göra skillnad mellan könen och på objekt som ansågs som manliga eller
kvinnliga. Enligt 1800 talets Oxford English Dictionary beskrevs vissa saker som manliga eller
kvinnliga även om de är objekt. Till exempel båtar och klockor betecknas oftast som kvinnliga.
Connell menar att språk i sig är relativt genusfritt, dock när språket används av människan blir
språket subjektivt och främjar normer och åsikter som påverkar genuspositioner. Hon menar även
att språket är en viktig del av genuskonstruktioner, men det som erbjuds är dock inte tillräckligt för
att kunna förstå genus ( Connell 2009, 22-23).

Maria Hedlin beskriver i Lilla Genushäftet (2004) hur vanligt det är att man använder begreppen
genus och kön för samma saker. Genus syftar på de föreställningar, menar Hedlin som människor
har om vad som anses kvinnligt och manligt. Konsekvenserna av dessa föreställningar kan leda till
könskategoriseringar (Hedlin 2004, 1). Hedlin presenterar Yvonne Hirdmans teori om
genussystemet som beskrivs som en stark struktur som är uppbyggd av föreställningar,
förväntningar och återskapade processer som görs efter ett specifikt mönster. Genussystemet består
enligt Hirdman av två grundläggande principer: isärhållande ( dikotomi) som beskriver
skillnaderna mellan män och kvinnor som varandras motsatser, till exempel vilda pojkar och lugna
flickor. Hierarki (rangordning) beskriver mannen som normen och mer värdefull än kvinnan
(Hedlin 2004, 11).
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Maria Hedlin menar att från första stunden som ett barn föds och föräldrarna får reda på om det blev
en flicka eller pojke kommer barnet att behandlas därefter. Författaren menar även att flickor
tilltalas med ljus röst och barnsligare ton, medan pojkarna med det motsatta. Hedlin tar upp ett
exempel på detta fenomen vilket kan ses i ett klassrum där flickor och pojkar beter sig olika. Flickor
tränas i klassrummen till att bli hjälpfröknar och ”stötdämpande” om pojkarna är för bråkiga.
Pojkarna tar på sig rollen som ledare och är mer stökiga, lärare ger dem förmaningar, uppmaningar
och negativ kritik, medan flickorna tränas till lyhördhet, hänsynstagande, språk och relationer.
Hedlin menar även att vi som människor förväntar oss visst beteende av flickor och annat beteende
av pojkar, även om detta sker omedvetet (Hedlin 2004, 11-12).

Teorin om isärhållande kontra hierarki har Hedlin hämtat från Yvonne Hirdmams bok Genus- om
det stabilas föränderliga former (2003). Här beskrivs ett genussystem som består av två logiker
vilka bygger på isärhållande av mellan manligt och kvinnligt, för att det inte ska ske någon
blandning mellan könen. Den andra logiken, d.v.s. hierarkin, bygger på värderingen av manlighet
som anses vara mer värd än kvinnlighet. Detta får till konsekvens att mannen är normen. Hirdman
komprimerar det stereotypa tänkandet om kön och använder sig av begreppen form och formler för
att förenkla och göra det lättare att förstå den isärhållande logiken (Hirdman 2003, 12-26).

I den första logiken om isärhållanden tar Hirdman upp kända filosofer, författare, vetenskapsmän
och reformatorer som beskriver kvinnans roll. Hon tar även upp Bibeln där kvinnan roll beskrivs
och vilken plats hon har på jorden och vad som är tillåtet för henne att göra. För att förtydliga
skillnaden mellan manligt och kvinnligt tar Hirdman upp tre formler, som kvinnan representeras på.
Dessa är grundformeln, jämförelseformeln och den normativa formeln. Hon har valt att presentera
grundformeln A/-icke A, vilket innebär att A betyder man och att icke A är kvinnan. Sättet som
människor under antiken beskrevs kvinnan som den icke närvarande och den som hade samma
position som ett djur. Hirdman utgår från Genevive Lloyds bok The man of Reason (1993) som
förtydligar kvinnans form att vara icke A (Hirdman 2003, 27-28). Lloyd skriver enligt Hirdman:
Hennes tydligaste konturer är icke konturer-hennes form är formlöshet, som hos pytagorerna,
den filosofiska skola på 500-talet f.Kr som älskade uppdelningar, listornas magi, och som
bakade ihop man/form – kvinna/formlöshet. (Hirdman 2003, 27-28)
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För att beskriva kvinnan ytterligare i denna grundformel menar Hirdman att kvinnan var som en
skugga av mannen vilket kunde visa sig att om ett café var fullt av kvinnor skulle mannen utropa att
det inte fanns någon där (Hirdman 2003, 28).

I jämförelseformeln betecknas mannen med A och kvinnan med a vilken sågs som den lilla
mannen. Denna formel har sitt ursprung i Bibeln där gud skapade kvinnan från ett revben av
mannen och fick heta Maninna. Hirdman utgår från Aristotoles text som beskriver kvinnan som
dålig och strävar efter att bli lika fullkomlig som mannen. Aristoteles, menar Hirdman, ansåg
kvinnan vara en defekt version av mannen vilken inte var färdig, utan att det var något som
fattades. Hirdman tar upp ett exempel på medicinskt/filosofiska idéer under 600-talet f.Kr. Om en
kvinna var havande och om vänstra sida var större vilket kunde göra henne svag och hängig då
kunde det bli en flicka eftersom en flicka ansågs vara defekt redan vid fortplantningen (Hirdman
2003, 28-31).

Tankesättet som rådde då var även att människorna bestod av grundelementen luft, vatten, eld och
jord, men att de beskrevs i människors kroppar som kallt, fuktigt, varmt och torrt, kombinationen av
dessa kroppsvätskor skulle skapa balans i kroppen. Kvinnorna beskrevs som köttigare, kallare ,
fuktigare och formlösa, och liknades vid ett ylletyg som sög till sig vatten vilket ansågs inte lika bra
som mannen. Mannen beskrevs som fast, varm och som det fasta linnetyget. Hirdman hänvisar till
Thomas Laqueur som också beskriver formeln A-a och menar att den visar att kvinnans kön ansågs
felvänt. (Hirdman 2003, 28-31).

Den sista formeln som Hirdman beskriver kallas Den normativa formeln, och presenteras i form av
A-B som bygger på mannens och kvinnans motsatser, kontraster eller dikotomier. Som tidigare har
beskrivits stod mannen för form och kvinnan för formlöshet, Hirdman presenterar Asta Ekenvalls
avhandling Manligt-kvinnligt (1966) som tar upp gamla västerländska ordningsstrukturer för könen
där mannen representerar: liv, ljus, kraft, ande och renhet, medan representationen av kvinna är:
död, mörker, svaghet, materia och oren. Författaren beskriver A-B formen som kopplad till A-a
formen som menade att kvinnan var ofullkomlig och inte likvärd mannen, men i den normativa
formeln framställs kvinnan och mannen också som totalt särskilda. Kvinnan och mannen ansågs
vara helt olika arter och formeln kallas även för tvåkönsmodellen (Hirdman 2003, 35-36).
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Efter att ha förklarat den första logiken för isärhållanden som bestod av de tre formlerna
grundformeln, jämförelse formeln och den normativa formeln som skulle representera kvinnan
beskrivs nu den andra logiken som bygger på värderingen av manlighet. Mannen beskrivs enligt
Hirdman som en norm, konstruktion och ett ideal att vara vilket jämförs med kvinnan, ett sätt att
inte vara. Mannen representeras även på en högre nivå då motsatsen inte bara blir för kvinnan utan
även för människan, där mannen får symbolisera mänskligheten ( Hirdman 2003, 59-60).

Hirdman visar att det finns tydliga exempel på detta i den kristna och grekiska trons
skapelseberättelser där mannen är skapad efter guds avbild medan kvinnor som Pandora och Eva
skapas genom lera eller kött. Mannen är representationen av människan som har närmast relation
till Gud, och mannen är även centralpunkten i samtal om människan som benämns som han.
Kvinnan hade inte lika högt värde som mannen vilket gjorde att hon låg på samma nivå som djuren
( Hirdman 2003, 59-60).

Hedlin har använt sig av Hirdmans teori för att beskriva att vissa områden ger mannen en högre
status än vad kvinnan har. Exempel på detta är s.k manliga arbeten som ger högre lön än kvinnliga
arbeten. Män överlag har högre rang än kvinnor, dock vill Hedlin poängtera att inte alla män har
högre status än kvinnor, många män kan både sakna makt och status. Sedan finns det även kvinnor
som innehar status och inflytande. Det är viktigt att man ser skillnad på gruppnivå och individnivå
menar Hedlin. Hon menar även att barn tidigt lärs sig vad som anses som lämpligt för flickor och
pojkar, också att männen har en högre status. Exempel finns i bilderböckerna där är huvudpersonen
oftast är en manlig karaktär, oavsett om det är en pojke eller ett djur. Mäns åsikter, intressen och
behov hamnar i centrum, flickor och kvinnor blir någonting perifert ( Hedlin 2004, 12).

Britt-Marie Berge menar att dessa sociala och kulturella uttryck är intressanta eftersom de skapas av
människor som även har makten att förändra eller återskapa åsikter av illusioner av föreställningar
på hur en man eller en kvinna ska vara. Berge menar att det inte går att slå fast vad manligt och
kvinnligt innebär i den kontext som råder, men att det är viktigt att det synliggörs hur människor
representeras och att detta fortfarande är komplext. Berge redovisar i sin artikel ”Jämställdhet och
kön” (2011) hur hon har studerat tjugo läroböcker där texterna var i stort sett könsneutrala. Berge
har utgått från en analysmodell som visar att det i läromedel finns exempel på uttryck och
illustrationer som kan vara kränkande för kvinnor och flickor (Berge 2011, 162-174).
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I naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia är männen överrepresenterade och texterna
är ofta skrivna av män. Berge tar även upp ett exempel på hur en idrottskvinna har illustrerats i en
naturkunskapsbok under ett avsnitt som hette ”Våra mest synliga organ”. Bilden var tagen så att
läsaren kunde se mellan hennes ben, det enda som kunde dölja hennes kön var den lilla
tävlingstrosan. Berge beskriver att elever som tittar i denna bok och bläddrar till denna stora bild
med rubriken ”Våra mest synliga organ” kommer få den uppfattningen att det är kvinnans kön som
ligger i fokus. Berge menar även att hur pojkar och flickor som framställs i böcker ackompanjeras
av illustrationer kan föra fram fel budskap om personen i fråga bara fokusera sig på att läsa rubriker
och bilder i böckerna (Berge 2011, 162-174).

Margareta Wallin Wictorin har skrivit ett kapitel i boken En bok om genus : nyfikenhet, nytänkande,
nytta (2009) där hon diskuterar pressbilder i ett genusperspektiv. Wallin Wictorin tar upp många
exempel på hur mediabranchen hanterar denna genusproblematik. En av dessa exempel är taget från
Värmlands Folkblad från 31 december 2007 där beskrivningen av befolkningen var följande: starka,
aktiva modiga män och sköra unga kvinnor. Tidningens reportage på två stora uppslag visade totalt
28 män och 9 kvinnor, många av männen framställdes genom maskulina stereotyper, som visade en
man som tränade boxning, tre män som spelade ishockey och en man som var iklädd i militära
kamouflage-kläder som även skrämmer en flicka som förstärker synen av att mannen är stark och
kvinnan är svag, vilket får till följd att det blir brister utifrån ett genusperspektiv (Wallin Wictorin
2009, 123-124).
Wallin Wictorin menar att föreställningar även kallade ”stereotyper” om hur pojkar och flickor ska
vara kan ha en negativ eller positiv effekt på en persons beteendemönster. Wallin Wictorin menar att
stereotyper kommer från personers fördomar om andra människor. Hon beskriver att begreppet har
sitt ursprung i den grafiska branschen där stereotyp beskrevs som en fast tryckform som resulterar i
en schablonbild. (Wallin Wictorin 2009, 123-125).
Margareta Wallin Wictorin problematiserade frågan hur genusperspektivet såg ut i den lokala
tidningen Smålandsposten som har givits ut sedan 1866. Hon har gjort en kvantitativ och kvalitativ
analys av bilder från den lokala tidningen under en vecka år 2007. Analysens syfte var att undersöka
om tidningen publicerar stereotypiskt skildrade bilder av människor och hur det kan påverka
identitetsskapandet för människor. Wallin Wictorin undersökte först hur ofta män och kvinnor
syntes i tidningen, sedan studerade hon utifrån olika kategorier hur olika företeelser skildras och i
vilka sammanhang och vilka budskap Smålandspostens illustratörer vill ge till läsaren. Resultatet av
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hennes analys baserades på kategorierna redaktionellt material där sport inte är inkluderad,
redaktionellt sportmaterial, annonsmaterial och tecknade serier, hon har även analyserat tidningens
olika sektioner som består av bilagorna A delen och B delen, nöjesbilagan och lördagsbilagan
(Wallin Wictorin 2009, 126-130).

Wallin Wictorin fick fram ett resultat från Smålandsposten (2007) som visade att totalt i de sex
tidningarna visades 2192 människor i bilder och av dessa var totalt 1270 män och 922 kvinnor,
vilket innebär 58 % män och 42 % kvinnor. (Wallin Wictorin 2009, 126-130). Detta närmar sig
fördelningen 60/40 %, vilket Sveriges Riksdag år 2009 ansåg som tillräckligt jämnt fördelat.
Tidigare strävade riksdagen efter ett mer jämnställt samhälle än så (På tal om kvinnor och män.
2006,5.)

Teorier om bilder i läromedel

Ann-Sofie Ohlander har gjort en liknande granskning som Wallin Wictorin i Kvinnor, män och
jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i
skolan (2010) . I denna studie av läroböcker i historia kom hon fram till att tre av de fyra böckerna
hade en föråldrad inställning till kvinnor. Jämställdheten mellan män och kvinnor skrevs till sent i
läroböckerna och det gäller även avbildningen av kvinnan. Det nya bild och text materialet som
skulle skapa en mer jämställd syn för kvinnan var inte anpassat för läroböckerna. Det gjorde att
tillskrivningen om kvinnans roll och bilderna ansågs som udda och onormala som inte passade in
med de andra texterna i läroboken. Ohlander menar att det inte fanns några historiska texter som var
skrivna ur en kvinnas vinkel och på detta vis blev kvinnan ett objekt. Även i texter som behandlar
kvinnor ”glider” ett manligt perspektiv in ( Ohlander 2010, 65-68).

Ohlander tar upp ett exempel ur gymnasieboken Människan genom tiderna. Där kvinnor beskrivs
på ca 14 av 351 sidor och antal namngivna kvinnor var 14 och 235 män. Denna siffra av antal
namngivna kvinnor sjunker från århundrade till århundrade i kapitlerna, på 1900-talet nämns bara 4
kvinnor. I den andra gymnasieboken Alla tiders historia omskrivs i text kvinnan på ca 14 av 375
sidor, representationen av kvinnorna var något bättre i denna boken menar Ohlander dock är det inte
tillräckligt. I de båda böckerna tillägnas den övriga texten åt män. I grundskoleboken SO Direkt.
Historia. Ämnesboken fanns 6 kvinnliga namn ( Ohlander 2010, 65-68).

11

Angered Eilard hävdar i Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitiet och andra
kategoriseringar (2011) att om pappor gestaltas som mjuka och känsliga i böcker så förstärks även
mjukheten hos de pojkar som läser boken. Pojkar i böcker som upplevs vara snälla och artiga anses
som mer feminina för att de har samma beteendemönster som hos flickor. För att upprätthålla
balansen och att undvika femininisering av pojkar, avbildas pojkar att utföra sporter eller hobbys
som är betingat som maskulint (Eilard 2011, 86-87).

Wallin Wictorin refererar i sin artikel om bilder i läromedel till Pettersson (1991) som skriver att
text som hör ihop med en bild bör placeras nära bilden, antingen ovanför bilden, vid sidan eller
under för att skapa en mer naturlig läsning. Goda illustrationer enligt Wallin Wictorin som utgår
från Pettersson är väl utformade och väl utplacerade bildtexter som ska vara anpassade efter
målgrupp som ska hjälpa läsaren att förstå sammanhanget i texten. (Wallin Wictorin, 2011:223-225)

Rune Pettersson presenterar bildens representation i boken Bilder i läromedel (1991) och menar att
bilder i läromedel är alltid tolkningsbara, men att det krävs bildtexter för att ge bilden en relevant
tolkning. Han menar det ibland kan finnas för många bilder i läroböckerna vilket gör att texten kan
påverkas negativt, och menar att det ofta finns för dålig koppling mellan bilder och texter
(Pettersson 1991, 163).

Pettersson menar att dåligt representerade bilder i läromedlen kan ge en negativ läsupplevelse och
bidra till att bilderna inte används på ett aktivt sätt och används oregelbundet. Detta kan göra att
bilder av värde inte blir sedda. Exempel på bild av hög kvalitet är om den förmedlar information
och kunskap på ett relevant sätt i text. Om bilden är det motsatta och inte utger tillräcklig eller inte
någon information eller kunskap och inte är lätt att avläsa är bilden av låg kvalité enligt Petterson
(Pettersson 1991, 163).

Yvonne Eriksson menar i boken Bildens tysta budskap (2009) att bilder i en lärobok kan ha olika
betydelser beroende på vilken kontext den ses ur. Hon menar även att bilder som är tryckta i en
lärobok har ett specifikt syfte att förmedla och förstärka textens budskap. Dock beror det sedan på i
vilket sammanhang en person befinner sig i när den läser detta. Det beror också på hur denne mår
och om personen läser noggrant och förstår sammanhanget. Att jämföra elevers kunskapsbank om
bilder i böcker av idag innebär en stor förändring skriver Eriksson. Användningen av böcker var
större förr på grund av att det inte fanns den form av teknologi som det finns i dag. Detta gjorde att
elevernas förmåga att analysera böcker var större då. Eleverna hade kunskaper om hur bokens
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uppbyggnad med text och illustrationer skulle vara och hur det skulle läsas. Idag finns det bristande
kunskaper att hantera bilder, på grund av att tillgängligheten till information på internet är större än
i böcker vilket gör att eleverna ser bilderna ur sin kontext. Författaren menar att eleverna hittar egen
information på internet och tar bilder och texter som egentligen inte är i sin kontext. Detta sker trots
det ökade utbudet av litteratur med varierande illustrationer som gör det möjligt för elever att
undersöka saker ur olika perspektiv (Eriksson 2009, 26-27). Forskning visar poängterar Eriksson att
skolbarn har svårt att förstå bilder i relation till text. De har svårt att flytta fokus mellan bilder och
texter, för att förstå vad bilden ska visa måste eleven ha någon kunskap om lärobokens innehåll
(Eriksson 2009, 49).

Wallin Wictorin beskriver bildens betydelse utifrån Yvonne Eriksson (2009) som menar att bild är
en samlad benämning för synliga representationer som har utformats ifrån olika tekniker, som kan
ses i tvådimensionell form som kan i sig representera tankar, fenomen och förlopp. Wallin Wictorin
poängterar att bilder även kan visa saker som människan inte kan se med blotta ögat för att i
verkligheten kan objektet vara för stort eller för litet att se. Exempel på detta är organiska
beståndsdelar, närbilder på celler som representeras i form av tecknade, fotografiska eller digitala
bilder. Detta gäller även världsdelar som måste förminskas ned i form av kartor för att vi ska kunna
se hela världen på samma gång. Hon menar också att bilder kan hjälpa till att skapa struktur i våra
tankar att världen blir lättare att uppfatta om den finns illustrerad i bildform (Wallin Wictorin 2011,
219-220).

Ur Granskningsrapport om könsroller i grundskolans läroböcker i engelska, tyska och franska
(1987) utgiven av Statens institut för läromedelsinformation (SIL) beskrivs en granskning av alla då
basläromedel i grundskolan inom språkundervisning. Författaren till rapporten Carin Beckius
menade att redan då kunde de flesta läromedel uppfattas som ålderdomliga. De visade även många
stereotypa skildringar, exempelvis att mor var rar och far rodde. Beckius menar att böckerna skulle
inte bara lära eleverna att tala språket utan också spegla verkligheten i de olika länderna. Hon
skriver ytterligare att det inte kan vara meningen att Lgr 80:s uppdrag för skolan är att representera
orealistiska bilder av jämställdhet mellan könen och yrken i andra länder (Beckius 1987, 1).

Beckius tar upp exempel från läroböckerna som visar vilka stereotypa skildringar som
representeras. Ett av exemplen ur en tyska bok Deutch Aktuell 1,2,3 representeras pojkarnas
intressen med: handboll, politik, musik, MC och studera teknik. Flickors intressen var att: köpa
kläder, stryker kläder, städar, göra inköp, torka disk, au pair, lärling i antiviktetshandel ( Beckius
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1987, 4-27).

I franska böckerna Bonne Chance 1,2,3 representerades flickor som: tjuvar, lagar mat och hade som
yrken au pair, bageriägare, bonde, hemmafru, lärare, modeförsäljare, städerska, växeltelefonist och
vårdare. Pojkarnas yrke skulle vara: kypare, lantarbetare, kökschef, hotellägare, journalist,
skolledare och konduktör. Ur de engelska böckerna Face 1,2,3 hade pojkar som intressen att idrotta,
resa, spela musik, städar, gråter, utforskar. Medan flickors intressen var att rida, laga mat, gilla
popmusik, göra inköp, djurälskare och samla frimärken ( Beckius 1987, 4-27).

1.5 Metod och material
I metodkapitlet presenteras val av metod och hur den har utformats för att passa in undersökningen
till studien. Här presenteras också tillvägagångssättet som har valts för studien .Undersökningen är
både kvalitativ och kvantitativ.
1.5.1 Tillvägagångssätt – litteraturstudie, bildanalys

Studien bygger på en analys av hur bilder används och kan tolkas i samverkan med verbal text i
läroböcker i franska och tyska, sett ur ett genusperspektiv. Läroböckernas utgivningsår ligger så
nära i tiden som möjligt för att undvika material som inte längre är aktuellt med föråldrade bilder.
Först gjordes en översikt av böcker därefter ett urval vilket resulterade de två läroböckerna Allez
Hop! (2002) och Genau!2 (2006). Dessa böcker valdes ut på grund av att de hade rikt innehåll av
bilder som ändå ligger i tiden. Sedan genomfördes en kvalitativ semiotisk bildanalys av
läroböckerna och av de bilder som har valts ut från böckerna. Dessa bilder har valts ut efter hur
flickor och pojkar representeras under kategorierna kultur, genus och normer. I semiotiska
bildanalysen appliceras Rune Pettersons (1991) och Yvonne Erikssons (2009) bild teorier, därefter
analyserades bilderna utifrån genusteorier. Anledningen till att studera bilder i böckerna från
ämnena tyska och franska är för att studera hur kön framställs och hur relationen mellan bild och
bildtext ser ut i läroböckerna. Båda dessa ämnen, franska och tyska, är valbara som andraspråk på
högstadiet, vilket gör att eleverna tidigt får ta del av hur genus framställs utifrån eventuella
stereotyper, kulturer och normer.
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1.5.2 Analysmodell – Semiotisk bildanalys

I Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck (2004) beskriver Yvonne Eriksson och
Anette Göthlund hur man kan analysera och tolka bilder. Författarna beskriver olika analysmetoder
bland annat semiotisk bildanalys som har använts till denna studie. Ordet semiotik utgår från
grekiskans semaion vilket betyder tecken, semiotiken har fokus på kommunikation och
meningsskapande och dess betydelse för människan. Semiotiken har som grundtanke enligt
Eriksson och Göthlund att människan som individ har möjligheter att tyda texter, bilder och andra
visuella uttrycksformer som kan bära på budskap som kan vara meningsskapande. Gemensamt för
alla teorier som är relaterade till semiotik är att uttryck och artefakter används som
kommunikationsförbindelse till åhöraren, läsaren eller betraktaren (Eriksson och Göthlund 2004,
34-35).

Eriksson och Göthlund beskriver hur de själva använder sig av semiotisk bildanalys, de har som
utgångspunkt bilden som sedan kan tolkas som tecken. Dessa tecken består av uttryck och innehåll
som en slags bildkod som bygger på konventioner. Detta gör att betraktaren måste ta hänsyn till den
kultur som dessa är skapade i, eftersom tolkningen är beroende av sammanhanget. Författarnas
utgångspunkt är att bilder kan ha ett öppet eller dolt budskap och att många av dessa budskap inte
kan ses förrän betraktaren har genomgått en kritisk analys av bilden. De antar också att bilder kan
frambringa föreställningar hos betraktaren om objekt, fenomen eller företeelser. Det viktigaste som
Eriksson och Göthlund vill poängtera är att bilder bär på budskap som utvecklar former av
värderingar hos människor (Ibid, 36).

Eriksson & Göthlund sammanfattar att semiotiken som metod innebär en tolkning av bilder och
dess olika delar såsom symboler vilka står som ett tecken för något. Analysen sker inte enbart inom
en bild utan kan också ske i relation till andra bilder. Analysen innebär också att en tolkning sker i
relation till bildens sammanhang. Med hjälp av Roland Barthes terminologi delas
tolkningsprocessen av bilden upp i två nivåer av betydelser, först att försöka förstå bilden genom att
identifiera vad den föreställer. Detta kallas för denotation där man bestämmer bildens
grundförståelse. Den andra nivån kallas för konnotation vilket beskriver bildens merbetydelser det
vill säga vilka värderingar och associationer bilden uttrycker för betraktaren. Dessa merbetydelser
är starkt relaterade till kulturella konventioner och på djupare nivå även personliga erfarenheter
(Ibid, 38).
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1.5.3 Källor och källkritik

Urvalet av empiri till denna studie är baserat på läromedel som är riktade till elever på högstadiet
för årskurs 7. Efter genomgång av böcker för de båda språkämnena valdes för studien franskaboken
Allez Hop! (2002) och tyskaboken Genau!2 (2006). Övriga läromedlen som fanns hade utgivnings
år närmare nutid, dock hade de låg innehav av bilder och skulle därav bli svåra att analysera. Allez
Hop! (2002) och Genau!2 (2006) är inte nyutgivna vilket betyder att resultatet inte kan påvisa hur
kön framställs i bildmaterial för läroböcker efter nutidens läromedel. Detta för att genus och
bildframställningar är i konstant förändring som behöver ett aktivt material för att inte klassas som
historik. Dock är de fortfarande representativa i den form att det fortfarande finns som aktivt
material i skolorna.

1.6 Disposition
Uppsatsen är utformad enligt följande. Först ges en kort bakgrund om läroböckers historia. Efter det
presenteras resultatdelen från undersökningen av läroböckerna Allez hop! och Genau!. Därefter
följer en analys av materialet utifrån genusperspektiv, tillslut sammanfattas resultatet och analysen
och därefter diskuteras detta.

2. Bakgrund
Niklas Ammert beskriver i kapitel 1 av Att spegla världen (2011) läroböckers historia. Sådana
böcker har givits ut i Sverige sedan 1800-talet, då var framställningen i texten annorlunda än var
den är i dag, böckernas uppdrag var mer baserade på fostran. Detta förändrades under andra
världskriget då innehållet i böckerna riktade sig mer mot demokratisk uppfostran och perspektivet
låg mer på eleven. Böckerna förändrades ytterligare under 1960-talet på grund av att den
obligatoriska grundskolan infördes, vilket skapade en ökning av bilder i böckerna och övnings- och
studieböcker började ingå i skolans undervisning (Ammert 2011, 25).
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Margareta Wallin Wictorin presenterar Johann Amos Comenius som var pedagog på 1600-talet, han
ansåg att barn skulle ha förmågan att kunna beskriva verkligheten och använda detta som
utgångspunkt för frågeställningar om historiska samband och naturens ordning som rådde då. För
att underlätta barnens föreställningar om verkligheten skulle bilder komplettera undervisningen.
Comenius menade då att bilder kan hjälpa oss att tolka världen tydligare och även se andra
företeelser som eleven inte hade möjlighet att studera på plats. Att ta till vara på bildens upplysande
förmåga var även en ambition när Diderot och d’Alembert skapade sitt uppslagsverk under 1700talet. Dock har bildens utsträckning och betydelse varierat under historien menar Wallin Wictorin
som tar upp ekonomi och trycktekniker vilka skapade begränsningar för användandet av bilder i
lärande syfte i böcker. Detta läge har förändrats idag nu när det finns bättre tekniker, ekonomi och
olika medier för att sprida bildernas kunskap. (Wallin Wictorin, 2011:219)

3.Resultat
Här nedan följer resultat från min analys av franska läroboken Allez Hop! (2002) och tyska
läroboken Genau!2 (2006). Resultatet har jag fått fram med hjälp av kvantitativ undersökning samt
metoden semiotisk bildanalys som har hämtats från Möten med bilder : analys och tolkning av
visuella uttryck (2004). Metoden har inriktats på att undersöka hur bilder används och kan tolkas i
samverkan med verbal text i läroböcker i franska och tyska, sett ur ett genusperspektiv. Jag har
tillämpat Roland Barthes terminologi som Eriksson & Göthlund presenterar i sin bok. Terminologin
delar upp tolkningsprocessen i två nivåer denotation som försöker tolka, genom identifiering av
bilden och vad det föreställer och är bildens grundförståelse. Den andra nivån kallas för
konnotation, och tolkar bildens merbetydelser för betraktaren, utifrån associationer i en viss
kulturell kontext. I resultatet kommer bildteorierna, studiens syfte och frågeställningarna att
besvaras. Bilderna som har valts ut för bildanalysen visar hur människor gestaltas i böckerna, för att
visa hur genus skildras i bilder och vilka stereotyper som råder och hur de kan påverka läsaren av
böckerna. Bilderna som har analyserats kan ses från bild bilagan.
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3.1 Resultat från bilder ur de två läroböckerna.

Genau!2

Det har gjorts en kvantitativ undersökning av tyska boken Genau!2 utifrån samma typ av analys
som Margareta Wallin Wictorin gjorde en lokal tidning för att problematisera hur genusperspektivet
visades i Smålandsposten. Resultatet av undersökningen visade att det fanns bilder på 35 flickor och
55 pojkar och 28st namngivna flickor och 40 st pojkar. Det var övervägande män som visades i den
tyska läroboken som stämmer överens med Wallin Wictorin undersökning (Wallin Wictorin 2009,
126-130). Kvinnor var överrepresenterade en gång i Genau!2 på ett foto på sidan sju som visade en
bild av en badstrand med människor som solade. (Genau! 2006, 6).

Tyska läroboken Genau! 2 riktar sig till årskurs sju som är nybörjare i tyska språket. I figur 1 (se
bildbilagan) visas framsidan som på denotativ nivå kan beskrivas som en bild med två personer, där
den ena är en kvinna. Kvinnan är centrerad i bilden och har en rosa tröja med ljus lila mössa,
mannen är placerad bakom kvinnan till vänster och syns bara till hälften på omslaget. Han är klädd i
mörka kläder. I bakgrunden kan läsaren se en traditionellt tysk torgmiljö. På konnotativ nivå kan
bilden tolkas som att kvinnan är centralpunkten och viktigare än mannen bakom henne. Hennes
kläder förstärker den stereotypa uppfattningen att flickor måste bära rosa plagg för att man skall
förstå att det är en kvinna på bilden. I figur 2 på sidan 6 i kapitel 1 med bildtexten Endlich weider
Schule! visas på denotativ nivå en bild på en konversation mellan två pojkar på en skolgård. Det är
tre pojkar och två flickor på skolgården som går mot dörren in till skolan. Det är bara på pojkarna
på bilden som ansiktet syns tydligt, medan flickorna på bilden vänder ansiktet bort eller visar
bakhuvudet. Pojkarna är klädda i mörka kläder och flickorna i ljusa färger. Bildens merbetydelse
kan ge uppfattningen att pojkarna i bilden är viktigast eftersom de visar sina ansikten, medan
flickornas representation i bilden är anonyma. (Genau!2 2006:6)

I samma kapitel med underrubriken Leon ist neu finns figur 3 som är en bild av ett klassrum fylld
med elever. Av dessa elever är det fem pojkar och en flicka. Hon står centrerad i bilden klädd i ljusa
kläder och ett rosa bälte. Runt henne står de fem pojkarna och en manlig lärare, alla är klädda i blåa
mörka kläder. Bilden kan tolkas som att flickan är i centrum, dock är det svårt att förstå om det är
till hennes fördel eller inte. Hon kan ses som en bråkmakare på grund av att läraren som sitter
bakom henne vid sitt skrivbord håller upp med flata händer mot henne och har ett ansiktsuttryck av
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rädsla eller förvåning. Det finns en dialog under bilden som inte ger något sammanhang om vad
flickan och pojkarna gör på bilden. I dialogen pratar en pojke vid namn Leon om sina intressen med
den manlige läraren. Detta gör att bilden kan upplevas som missvisande eftersom dialogen handlar
om en pojke, som inte alls är centralpunkten i bilden, utan istället flickan ( Genau!2 2006,10).
Denna tolkning stämmer överens med det Pettersson skriver i Bilder i läromedel (1991) att bilder
är alltid tolkningsbara och för att bilden inte ska misstolkas krävs det bildtexter i läromedlen. Han
menar också att bilden kan vara missvisande på grund av dålig koppling mellan bilder och texter
(Pettersson 1991, 163).

I kapitel fyra med överskriften Der Tag beginnt ser betraktaren i figur 4 att bilden föreställer en
flicka som ligger ned i sin säng med ett ljusrosa täcke om sig. En mamma med en ljusblå
morgonrock står bredvid henne och lägger sin hand på hennes axel för att väcka flickan.
Konnotationen av bilden kan tolkas som att kvinnor fortfarande måste bära ljusa plagg för att kunna
förstå att det är flickor det handlar om. Dock om läsaren inte hade läst texten till bilden utan bara
utgått från överskriften och bilden hade det kunnat ske en misstolkning. Vilket på grund av att i hela
boken ses flickor i rosa kläder med långt hår. Sedan förändras denna stereotypa syn i detta kapitlet
där syns mamman med kort hår och hennes kroppsformer inte alls är feminina. Mamman hade lätt
kunnat tolkas som en man som väcker sin dotter eller fru på grund av den inlärda skildringen att en
man har kort hår och har oftast blåa kläder. Detta kan tolkas ur ett kvinnligt perspektiv som
kränkande om betraktaren bara väljer att se på bilden. Bilden kan ge uppfattningen av en lat kvinna
eller flicka som behöver hjälp en man för att vakna som ser ned på henne ( Genau!2 2006, 26).
Detta stämmer överens med vad Yvonne Eriksson skriver i Bildens tysta budskap (2009) att en bild
från en lärobok kan ha olika betydelser beroende på vilken kontext bilden ses ur. Hon menar att
sammanhanget eleven befinner sig i när han läser boken spelar roll (Eriksson 2009, 26-27).

Sidan 66 i figur 5 är denotationen fem killar som står runt en man alla klädda i gröna
träningsoveraller. Mannen i bilden har på sig gråa träningskläder och håller upp den vänstra handen
lätt och har den andra handen i byxfikan. I texten under bilden ser läsaren att det handlar om pojkar
som frågar efter vägen till en pizzeria. Bildens konnotation kan tolkas fel om betraktaren inte läser
texten till bilden. I detta fall kunde bilden tolkas som ett fotbollslag, där mannen i den grå tröjan är
deras tränare som ger dem information. Bilden kan upplevas som missvisande på grund av att alla
pojkarna klär sig i samma kläder och att de står runt om mannen som han har större värde än de
andra som en tränare. Om det inte fanns så många i bilden och om de bar på olika kläder kanske
textens budskap hade varit tydligare (Genau!2 2006, 66). Detta är en bild som representerar dålig
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kvalité på grund av att bilden är svår att avläsa . Vilket kan resultera i att bildens egentliga budskap
inte kommer fram eller misstolkas då den inte är relevant med texten (Pettersson 1991, 163).

Sammanfattande om tyska läroboken Genau! 2 kan sägas att bilderna är fortfarande stereotyp.
Stereotyper bygger enligt Wallin Wictorin på personers fördomar till exempel pojkars och flickors
beteendemönster ska vara (Wallin Wictorin 2009, 123-125). Tjejerna har ljusa eller rosa kläder för
att läsaren ska förstå att det är en tjej och killarna har oftare mörka plagg. Bilderna i boken kan
misstolkas på grund av att de inte stämmer överens om vad som står i texten till bilden. Om läsaren
valde att bara se rubriken och bilden istället för att också läsa texten till bilden kan det också leda
till tolkningar som inte är ämnade för just denna bild. Detta kan göra läsaren av boken förvirrad och
gör att bildens sämre kvalité drar även ned textens budskap. Detta stämmer överens med Pettersson
(1991) som menar att bilder behöver texter för att de ska kunna tolkas på relevant sätt (Pettersson
1991, 163). Eriksson (2009) menar att det sker olika tolkningar av bilder beroende på vilket
sammanhang som personen i fråga är i. Båda författarna är därmed överens om att bilder är
tolkningsbara, men att det behöver en text till bilden för att få ut bildens avsedda budskap.

Allez Hop!

I franska läroboken Allez Hop! som är ett läromedel i nybörjarfranska för årskurs sju har det gjorts
en kvantitativ undersökning som visar att 62 kvinnor och 80 män är avbildade och antalet
namngivna män var 18 och kvinnor 23. Detta resultat avviker från Ohlanders (2010) granskning av
fyra historia böcker som alla visade att män var överrepresenterade i både text och bild( Ohlander,
2010:65-68)

I Figur 6 är bilden av framsidan på Allez Hop! som föreställer följande: En flickas huvud som
sticker upp vid vänstra hörnet. Hon har solglasögon och plutar med läpparna. I bakgrunden finns
Triumfbågen upplyst och bilder på människor som går. Framsidans konnotation kan ge upplevelsen
att boken riktar sig till turister eller personer som inte är i från Frankrike. Triumfbågen visar
symbolen av den franska kulturen och att det verkar vara ett ställe för tjejer att umgås på. Det ger ett
välkomnande intryck för flickor att läsa boken. Detta stämmer överens om hur Pettersson beskriver
den svenska skolan ”Den bild vi får av andra länder har ofta sitt ursprung i skolans undervisning
och inte minst framställningarna i läroböckerna” (Pettersson, 1991:133).
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På sidan åtta till nio med överskriften Bonne Journée visas figur 7 en bildserie som Chrisitna
Alvner har tecknat av en tonårings vardag. Bildserien har valts ut för att den visar en stor del av den
franska kulturen och innehåller många människor av båda könen. Första bilden visar hur pojken i en
grå jacka med blåa jeans springer ut från sitt hus och sin mamma vinkande åt honom från fönstret. I
andra bilden åker han förbi ett franskt bageri med en moped och håller på att åka på en fransk dam
som tappar sina baguetter och utropar ”Attention!” I tredje bilden är tonåringen vid skolan och
kysser sin flickvän som är klädd i en röd tröja. I sista bilden går tonåringen bort från skolan och ser
en lärare i bakgrunden som håller på att prata med mindre skolbarn. Av skolbarnen springer
pojkarna runt och leker medan flickorna tittar lugnt på läraren iklädd klänningar eller kjolar.
Bilderna kan tolkas som den typiska kultur som vi svenskar upplever Frankrike. Det inger
betraktaren uppfattningen att franska tonåringar är romantiska och äter baguetter och att barnen har
en traditionell klädsel för att visa att de är pojkar och flickor. Till bilderna finns en bild text i form
av en dialog med tonåringen och människor som han mötte. I en vanlig bok vore bildtexten
överflödig, men eftersom detta är skrivet i en lärobok i franska språket kan de ha som syfte att visa
hur franska ord kan sättas till berättelse i bild ( Allez Hop! 2002, 8-9).

I kapitel två med huvudrubriken La Plage finns figur 8, en stor tecknad bild på en badstrand som
täcker två sidor ur boken, även här är tecknaren Chrisitna Alvner. Bilden har valts ut för att den
innehåller ett stort antal människor som visar stereotypa skildringar av olika beteendemönster hos
det kvinnliga och manliga könet. I förgrunden på badstranden kan betraktaren se en pizzeriavagn till
vänster, där en kraftigt överviktig man håller i två pizzor i varsin hand medan han frågar hur mycket
han ska betala. Intill den överviktiga mannen finns en muskulös kille i tighta röda badbyxor som
tränar armhävningar och har en tränare som räknar åt honom. I bakgrunden centralt i bilden spelar
en tjej och en kille volleyboll, och flickan utropar: J’ai gagné som betyder Jag har vunnit! Till
vänster om volleybollplanen finns ett ungt par, kvinnan är klädd i en liten gul bikini, mannen är
klädd i tighta svarta badbyxor och lägger sin arm runt om henne. Längst ned till höger i bilden finns
ett äldre bastant par. Bilden målar upp en tolkning av stereotypa framställningar av män och
kvinnor om hur de beter sig på badstranden. ( Allez Hop! 2002:12-13)

Exempel på manligt betingat är den klassiska medelålders mannen som är överviktig och äter mat
och den excentriska killen som tränar i tighta badbyxor på stranden. Schablonen av hur en kvinna
ska vara stämmer också överens med dagens stereotyper där kvinnor med smala kroppar poserar
sexigt intill sin pojkvän. Flickan i den röda bikini följer dock inte den stereotypa normen utan tar
plats i bilden genom att vinna över en kille i volleyboll och visa sin glädje. Texterna som fanns i
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bilden var pratbubblor som beskriver olika fraser som personer kan yttra på stranden. Detta gör att
betraktare som inte har någon eller lite kunskap om språket innan, får helt förlita sig på bilderna (
Allez Hop! 2002, 12-13).

Bilder kan lätt misstolkas menar Eriksson som menar att dagens elever inte har samma kunskap om
hur bilder ska hanteras eftersom de ofta använder bilder tagna från internet, utan koppling till
förklarande sammanhang. Detta gör att eleverna inte tränat sig på att tolka bilder i relation till ett
sammanhang, och därför inte gör kopplingar till en betydelse som stämmer överens med vad boken
vill förmedla (Eriksson 2009, 26-27). Eriksson menar även att forskning visar att elever har svårt att
se relationen till bilder och text om inte eleven har någon kunskap om bokens innehåll (Eriksson
2009, 49).

På sidan 20 finns figur 9 ett stort foto på en flicka som sitter och antecknar i en bok som har som
omslag med Monalisa på. Detta motiv finns upprepade gånger i bilden, på flickans hårspänne,
pennan hon skriver med och på t-shirten hon har på sig. Det finns även en stor affisch i bakgrunden
som visar Monalisa. Huvudtiteln till bilden heter ”Info France 2” som betyder information om
Frankrike. Till bilden finns en undertext som informerar om Leonado da Vincis verk Monalisa.
Grundbetydelsen i bilden är att visa en överrepresentation av Monalisa för att förstå att
informationen om målningen är om Monalisa ( Allez Hop! 2002, 20). Rune Petterssons menar att
om bilden speglar och förstärker informationen som texten till bilden ger är bilden av god kvalité
(Pettersson 1991, 163).

Bilden kan upplevas som kvinnligt betingad eftersom en flicka ska representera intresse för
Monalisa eller intresse för konst i allmänhet, vilket kan göra att konstintresset anses begränsat till
kvinnor stället för öppet för alla människor ( Allez Hop! 2002, 20).

I kapitel sju med överskriften Match Nul finns figur 10 på sidorna 26 till 29 foton på män som
spelar fotboll och manliga fotbolls lag som poserar. Grundbetydelsen för bilden är att informera om
fotbollens historia i Franrike. Dock kan mer betydelsen för en kvinnlig läsare kännas kränkande och
väcka starka känslor eftersom de inte alls har några foton på kvinnliga lag. Detta ger uppfattningen
att det bara är män som spelar fotboll i Frankrike (Allez Hop! 2002, 26-29).
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Sammanfattande om franska läroboken Allez Hop! ; är att den är illustrerad med teckningar och
foton som ska visa hur det är att leva i Frankrike. Dock kan läsaren uppleva att boken har gjorts
efter svenskars värderingar av vad som anses vara fransk. Blandning av genusschabloner och
schabloner om etnicitet återkommer i fransk kultur hela tiden som kind pussar och baguetter.
Flickor visas i boken som söta flickor med klänningar som är snälla och lydiga eller som sexiga
tjejer som poserar intill pojkvännen. Även denna lärobock visar exempel på stereotyper för hur
beteendemönstret ska vara hos pojkar och flickor (Jämför med Wallin Wictorin 2009, 123-125).
Schablonen av hur en man ska vara stämmer överens med de stereotyper som finns i Sverige. Killar
är atletiska som idrottar och spelar fotboll som charmar tjejer medan medelålders män är
överviktiga och lever på skräpmat. Personen som har tecknat många av bilderna i boken är från
Sverige och där av gör att Frankrike bara ses från ett svenskt perspektiv. Många av bilderna
behövde inte text utan var överrepresenterade och hade pratbubblor i bilden. Betraktaren som såg
bilderna förstod ibland vad det skulle handla om och ibland var texten under överflödig.

4. Analys och tolkning av resultatet

Genau!

Bildmaterialet från tyska läroboken Genau! visade att mycket av bilderna är könskategoriserade och
visar isärhållande mellan flickor och pojkar. Det gäller exempelvis personernas klädsel där
flickorna var klädda i ljusa färger och ofta hade rosa plagg på sig, medan pojkarna hade mörka
kläder. Detta kunde betraktaren se kontinuerligt i läroboken. Alltså stödjer lärobokens bilder de
stereotypiska kategoriseringar som finns i dag. Detta stämmer överens med Hedlins beskrivning i
Lilla Genushäftet (2004) om hur genus och kön används till samma saker även om de har olika
betydelser. Hedlin menar att genus syftar till föreställningar om vad som anses vara kvinnligt och
manligt. Kön visar däremot vad som biologiskt betraktas som manligt och kvinnligt. Hon menar
även att fasta, stereotypa, föreställningar om genus kan leda till konsekvenser för betraktaren som
får en bild av en man eller kvinna som inte är sann. (Hedlin, 2004:1) Detta stämmer även in på
Raewyn Connell (2009) som menar att genus syftar till skillnader som skapar kategoriseringar av
kön och språk som är relativt genusfria men som ändå kan konstruera åsikter om genus. Detta kan
ses i Genau!2 som ska vara utformad som en neutral bok, men som kan upplevas som
ställningstagande om genus. ( Connell, 2009: 22-23)
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I Genau! 2 har betraktaren kunnat se på bilder som stämmer överens med Yvonne Hirdmans teori
som bygger på två logiker, isärhållande mellan manligt och kvinnligt och hierarki där mannen är
normen. En av bilderna i kapitel 1 har titlen Endlich wieder Schule! Som betyder Äntligen tillbaka
till skolan! Bildens grundbetydelse är en tecknad bild av tre pojkar och två flickor på en skolgård.
På bilden kan man se pojkarnas ansikten tydligt medan flickorna har blicken vänd bort eller bara
kan se bakhuvudet. Detta bekräftar Hirdmans teori om att det manliga könet anses viktigast och är
normen. Det utgör också ett exempel på Hirdmans grundformel om isärhållande, som betecknas Aicke A . I detta fall är A:et pojkarna som är normen och flickorna är som en skugga bakom
pojkarna och blir då icke A. Bilden kan inge en negativ syn hos betraktaren beroende på åsikt och
kultur som gör att grundbetydelsen i bilden och dess riktiga kunskap inte blir lika tydlig. (Hirdman
2003, 28). Detta poängterar även Hedlin (2004) som har använt sig av samma teori och menar att
män överlag anses ha högre rang än kvinnor och att mäns åsikter hamnar i centrum (Hedlin, 2004,
12).

De bilder jag studerat i denna bok pekar på att representationen av genus fortfarande kan vara
stereotypisk av genus i läromedel och att det fortfarande görs skillnader mellan flickor och pojkar.
Både på hur personerna klär sig och hur de beter sig. Representationen i Genau! av flickor och
pojkar kan anses som kränkande, vilket stämmer överens med Britt-Marie Berge (2011) analys av
böcker, som ansågs vara neutrala men som resulterade i att de ändå innehöll diskriminerande bilder
på flickor. Berge menar att dåligt representerande bilder kan leda till fel budskap och kan förstärka
den stereotypiska ställning som råder (Berge 2011, 162-174). Detta bekräftar även Hirdmans (2003)
teori om den isärhållande logiken, den normativa en av sina tre logiker om isärhållanden, den
normativa formel som bygger på mannens och kvinnans olika motsatser och skillnader som
betecknas som A för mannen och B för kvinnan (Hirdman 2003, 35-36).

Margareta Wallin Wictorin gjorde en analys i den lokala tidningen Smålandsposten för att
problematisera frågan hur genusperspektivet såg ut i den lokala tidningen. Samma typ av analys
har genomförts över boken Genau! vilket resulterade att det fanns bilder på 35 flickor och 55
pojkar och 28st namngivna flickor och 40 st pojkar. I Wallin Wictorin undersökning var det
övervägande män som som syntes på bilderna. Detta resultat stämmer även överens med tyska
läroboken (Wallin Wictorin 2009, 126-130). Enda gången som kvinnor var överrepresenterade var
ett foto på sidan sju i Genau! Som föreställde en bild av en badstrand med människor som solade.
(Genau! 2006, 6).
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Allez Hop!

Bilderna i franska läroboken Allez Hop! ( 2002) framställde tonårstjejer i smala tighta kläder som
poserar sexigt intill sina pojkvänner. Tonårskillarna framställdes som spontana, sportiga och
atletiska med sportiga kläder. Små flickor bar klänningar eller kjolar och var snälla och lydiga,
medan pojkarna hade långbyxor eller shorts och var bångstyriga. Detta stämmer överens med
Maria Hedlins (2004) text som beskriver att människan har vissa förväntningar på sig beroende på
kön och att detta sker omedvetet. Exempelvis att flickor tränas i klassrummen till att vara lydiga och
”stötdämpare” för pojkarna om de bråkade för mycket. (Hedlin, 2004:11-12) Angered Eilards
(2011) teori om att pappor gestaltas som mjuka och känsliga i böcker stämde inte in i denna bok. I
Allez Hop!framställdes män som överaktiva och medelålders män som lata och med bukfetma. Men
det stämmer fortfarande att pojkarna illustreras som klassiskt pojkaktiga som har sysselsättningar
som fotboll. (Eilard, 2011:86-87) Detta kunde betraktaren se tydligt i bilderna i kapitel sju med
överskriften Match Nul. På sidorna 26-29 visas foton på fotbollsspelare och fotbollslag där alla var
män. (Allez Hop! 2002:26-29)

Allez Hop! visar att det finns bilder som betraktas som isärhållanden mellan könen och även tecken
på hierarki som Hirdman visar med jämförelse formeln som är en av de tre formlerna från
isärhållande logiken. Formeln betecknas som A-a, där det stora A:et är mannen och det lilla a:et är
kvinnan som sågs som den lilla mannen. Mannen i denna formel ansågs som perfekt och kvinnan
var en defekt av mannen som inte var fullkomlig.(Hirdman, 2003:28-31) Exempel på isärhållanden
kan ses i kapitel två med huvudrubriken La Plage, där det finns en stor tecknad bild på en badstrand
som täcker på två sidor. På bilden finns det tio män och tre kvinnor, som redan där visar hur
olikställt det är i bilden. Kvinnorna i bilden är inte aktiva förutom en av dom som hoppar av glädje
som gör att kvinnor överlag framställdes som svaga och sköra. Männen på badstranden tog mer
plats och var mer aktiva och utförde sporter, tränade och pratade mer med varandra vilket gör att
männen kan uppfattas som mer viktiga i bilden än kvinnorna ( Allez Hop! 2002:12-13). Detta
stämmer överens med Wallin Wictorin som diskuterar pressbilder i ett genusperspektiv ur En bok
om genus : nyfikenhet, nytänkande, nytta (2009) som tar upp exempel från en lokaltidning i
Värmland som gestaltade kvinnor som unga, svaga och sköra medan männen var starka, aktiva och
modiga. Detta menar Wallin Wictorin ger en bild som utifrån ett genusperspektiv kan förstärka den
stereotypiska synen på kvinnor och män. (Wallin Wictorin, 2009:123-124)
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I Allez Hop! Avbildades sammanlagt 62 kvinnor och 80 män och 23 namngivna kvinnor och 18
namngivna män. Detta resultat avviker ifrån den granskning som Ohlander (2010) gjorde i fyra
läroböcker i historia där männen var överrepresenterade i både bilder och i text. Dock stämmer
hennes teori att det finns en föråldrad inställning till kvinnor i hur de avbildas i bilder och text.
Detta kan ses i läroboken där alla små flickor avbildas i kjolar, klänningar och är lydiga medan
pojkarna klär sig i shorts eller långbyxor och springer runt. I texterna i läroboken beskrivs männen
som intresserade av att bygga upp sin kropp, vara intresserad av sport eller skräpmat. Tonårskillar
beskrivs som charmiga, aktiva, logiska och gillar att flirta med blyga tjejer. Flickorna beskrivs som
blyga, lydiga och snälla. Tonårsflickan beskrivs som slarvig, ivrig och gillar att vara med sin
pojkvän. Ohlander menar också att kvinnan i läroböckerna lätt ses som ett objekt på grund av att
texterna och bilderna inte är gjorda efter en kvinnas synvinkel. Vilket inte borde stämma med Allez
Hop! eftersom många av texterna var skrivna av en kvinnlig författare och många av bilderna där
kvinnor avbildas är gjorda av kvinnliga tecknare. ( Ohlander, 2010:65-68)

5. Sammanfattning
Bilderna som har studerats i läroboken, Genau!2 visar att avbildningen av genus i läromedel kan
vara stereotyp och att det fortfarande sker isärhållning mellan flickor och pojkar exempelvis hur de
klär och beter sig. Den avbildning som har gjorts i Genau! av flickor och pojkar kan uppfattas
kränkande. Detta stämmer överens med Britt-Marie Berge (2011) som har gjort en analys av böcker,
som visades inte vara neutrala utan hade innehåll av diskriminerande bilder på flickor. Berge
poängterar att bilder som är dåligt representerande kan misstolkas och leda till fel information ges
och kan även förstärka den stereotypiska syn som råder (Berge 2011, 162-174). Detta stämmer även
in på Hirdmans (2003) teori om den normativa formel som visar skillnader och motsatser som
kvinnor och män har till varandra. Mannen betecknas som A och och kvinnan för B (Hirdman 2003,
35-36).

Franskaboken Allez Hop! visar en denotation av kulturen och hur fint och vackert det är i Frankrike
och hur befolkningen är i det landet. Konnotationen i bilderna får betraktaren att uppleva läroboken
mer av en resebroschyr som gör reklam för Frankrike. Bilderna visar den stereotypiska livstilen så
som vi svenskar ser den med kindpussar och baguetter. Flickorna avbildas som snälla och söta med
kjolar eller klänningar. Tonårstjejen framställs som small med tighta kläder och glatt poserande
intill sin ”häftiga” pojkvän. Pojkarna visades som framfusiga, ivriga och var klädda i jeans och
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kortbyxor, tonårskillarna skulle vara vältränade och utöva sporter. Personen som har tecknat dessa
bilder är också svensk som vilket gör att det visas tydligare att bilderna är utformade efter svenskas
värderingar och normer. Rune Petterssons (1991) teori om att bilder alltid behöver texter stämde
inte i Allez Hop! där bilderna var överrepresenterande och där betraktaren ändå förstod vad det
handlade om. Dock hade de bilder som inte var bra representationer behövt mer texter för att kunna
förstå sammanhanget. Yvonne Eriksson (2009) menar att detta kan bli ett problem för dagens
ungdomar som inte har samma kunskap om att analysera och tolka bilder, villket kan leda till
feltolkningar och kan utlösa frustration och ilska. Detta menar även Pettersson (1991) att bilder kan
väcka starka känslor om inte bilderna hanteras på rätt sätt.

Båda böckerna visar bilder på könskategorisering om hur pojkar och flickor ska klä sig och vara.
Både Maria Hedlin (2004) och Raewyn Connell (2009) menar att genus bygger på värderingar och
normer som syftar till att göra skillnader. Dessa skillnader stämmer överens med Yvonne Hirdmans
( 2003) teori som delar upp skillnaderna i två logiker som hon kallar isärhållanden och mannen
som normen, Maria Hedlin (2004) har även använt sig av Hirdmans teori. Britt-Marie Berges
(2011) teori om att böcker som anses vara neutrala kan ha genusrelaterade värderingar stämmer här
in på läroböckerna som kan lätt tolkas som diskriminerande. Margareta Wallin Wictorin (2009) och
Ann-Sofie Ohlander (2010) har båda gjort liknande analyser där syftet var att problematisera
genusperspektivet. Båda deras analyser visade en överrepresentation av män både i bilder och text .
Detta stämmer även här in i tyska och franska läroböckerna, det enda ställe där kvinnor var
överrepresenterade i boken Genau!2 var ett foto på en badstrand med människor som solade.
(Genau! 2006, 6) I Allez Hop! var mer kvinnor namngivna i text än män och är där med mer
representerade i text men inte i bild. Angered Eilard (2011) teori om att pappor gestaltas som mjuka
myspappor stämmer inte in i någon av böckerna. Dock stämmer det som Eilard skriver att pojkar
avbildas som klassiska pojkaktiga som har till sysselsättning att spela fotboll.
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6. Slutdiskussion
Resultatet från bildanalysen var för mig delvis väntat. Att det fanns en stereotyp syn på genus i
läromedel är inte så konstigt. Detta med tanke på att läroböcker är skrivna eller tecknade av
personer som också bär på åsikter och känslor. Dock var jag ändå förvånad att utvecklingen inte
hade kommit längre att de fortfarande framställer tjejer i rosa och killar i mörka färger på 2000-talet
då alla pratar varmt om jämställdhet och ungdomar har större möjlighet än tidigare att vara sig
själva. Enligt bilderna i dessa böcker skall Killar tydligen fortfarande vara helt galna i fotboll, men
vem säger att tjejer inte kan vara det med? Och skulle det vara konstigt att avbilda en kille med
ljusa färger och kanske med intresse för hästar? Det skrämmer mig att vi inte har kommit längre och
jag tycker också det är synd att bilderna inte utnyttjas på bättre sätt när de egentligen kan föra fram
så många viktiga budskap. Jag är rädd för att elever som ska använda sig av dessa läroböcker kan få
en helt fel uppfattning av sig själva och hur de ska vara. Dock kan jag bara prata för min egen del,
det kanske finns dom som finner en viss trygghet i en genuskategoriserad ordning att passa in i och
som gillar hur stereotypt uppställt allt är. Eller så kan det vara så att jag överanalyserar och
överreagerar för att jag har ett visst ställningstagande till bilder som väcker starka känslor hos mig.

Jag gillade hur de hade utformat franska läroboken Allez Hop! Bilderna är mer aktiva och har en
större roll som var lätt att förstå vilket gjorde att bilderna ibland inte behövde text. Det får mig att
tänka på Rune Pettersson (1991) som menar att bilder behöver text för att kunna förmedla rätt
budskap. Jag tycker att det är ett vågat påstående som bara delvis stämmer beroende på vad det är
för bild och i vilket sammanhang den presenteras för betraktare. Exempelvis stämde hans teori i
tyskaboken Genau!2 bara för att bilden var så dåligt representerad att personen behöver texten
under för att förstå vad det handlar om.

Jag tycker personligen att bilden ska få ta mer plats i läroböcker och att det ska användas på ett
kvalitativt sätt och inte bara vara i boken som utsmyckning. Som jag sa tidigare i min inledning
lever vi i en visuell kultur som består av bilder. Därför är det så viktigt att ta tillvara bildens
förmåga att förmedla budskap och information. Vi människor använder bilder för att kommunicera
och förstå världen bättre.
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Som förslag på fortsatt forskning vill jag spinna vidare på hur vi ska göra för att skapa böcker som
har mer trovärdiga bilder. Hur vi ska göra för att skapa läroböcker som har bilder som inte
representerar specifika genusnormer om hur flickor och pojkar ska vara. Inte heller skapa bilder
som är baserade på svenska normer och värderingar om det är tänkt att representera en annan kultur.
Om det ska utformas en ny franskabok bör informationen vara representativ för människor som
lever i kulturen.
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8. Bildförteckning
Figur 1 Ewa Lewitas, Exactform, Omslag, 2006, Foto, Genau! Textboken 2
Figur 2 Petter Leyman, Endlich wieder Schule!, 2006, illustration, Genau! Textboken 2 s.6
Figur 3 Petter Leyman, Leon ist neu, 2006, illustration, Genau! Textboken 2 s. 10
Figur 4 Petter Leyman, Der Tag beginnt, 2006, illustration, Genau! Textboken 2 s.
Figur 5 Petter Leyman, Utan titel, 2006, illustration, Genau! Textboken 2 s. 66

Figur 6 Matton, Omslag, 2002, Collage, Allez Hop! Textbok
Figur 7 Chrisitna Alvner, Bonne Journée, 2002, teckningar, Allez Hop! Textbok s.8-9
Figur 8 Christina Alvner, La Plage, 2002, teckningar, Allez Hop! Textbok s.12-13
Figur 9 Maria Varnier, Info France 2, 2002, foto, Allez Hop! Textbok s.20
Figur 10 Överst till vänster: Gamma Press Images/IBL; mitten: Eric Draper/Press Bild; nederst:
Rick Bowmer/Pressens Bild, Info France 3, 2002, foto, Allez Hop! Textbok s. 29
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9. Bild bilaga

Figur 1 Ewa Lewitas, Exactform, Omslag, 2006, Foto, Genau! Textboken 2

Figur 2 Petter Leyman, Endlich wieder Schule!, 2006, illustration, Genau! Textboken 2 s.6
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Figur 3 Petter Leyman, Leon ist neu, 2006, illustration, Genau! Textboken 2 s. 10

Figur 4 Petter Leyman, Der Tag beginnt, 2006, illustration, Genau! Textboken 2 s.
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Figur 5 Petter Leyman, Utan titel, 2006, illustration, Genau! Textboken 2 s. 66

Figur 6 Matton, Omslag, 2002, Collage, Allez Hop! Textbok
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Figur 7 Chrisitna Alvner, Bonne Journée, 2002, teckningar, Allez Hop! Textbok s.8-9

36

Figur 8 Christina Alvner, La Plage, 2002, teckningar, Allez Hop! Textbok s.12-13
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Figur 9 Maria Varnier, Info France 2, 2002, foto, Allez Hop! Textbok s.20

Figur 10 Överst till vänster: Gamma Press Images/IBL; mitten: Eric Draper/Press Bild; nederst:
Rick Bowmer/Pressens Bild, Info France 3, 2002, foto, Allez Hop! Textbok s. 29
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Termin: VT 14
Ämne: Bilddidaktik
Nivå: A1N
Kurskod: GO2394

ABSTRACT

Annie Karlsson

Genuskonstruktioner i Bilder

Bilder i läroböcker i franska och tyska för högstadiet.

Gender Constructions in Pictures

Pictures in French and German textsbooks.
Antal sidor: 28

Syftet med denna uppsats är att studera hur genus framställs i bildmaterial i läroböcker i franska och
tyska för årskurs 7 på gymnasiet. Studien bygger på en kvantitativ samt en kvalitativ analys av hur
bilder används och kan tolkas i en franskabok och en tyskabok ur ett genusperspektiv. Resultaten av
analysen visar att i båda dessa böcker är bilderna stereotypt orienterade. Flickorna har ljusa eller
rosa kläder och bär klänningar eller kjolar för läsaren skall förstå att det är en flicka, och killarna
har oftast blå eller mörkt sportiga kläder. Bilderna i boken är ibland vilseledande och matchar inte
vad som står i texten till bilden. Om läsaren väljer att fokusera på rubriken och bilden istället för att
läsa texten till bilden, kan det leda till många betydelser som inte egentligen är relevanta för just
denna bild.

Sökord: genus, läroböcker, bilder, könsroller, bilddidaktik, stereotyp
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