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Sammanfattning  
Denna studie har som utgångspunkt att analysera läroböcker för nybörjare i franska för att se 
vilken kulturell bild som ges av franskhet och fransk identitet. Genom att använda en kritisk 
diskursanalys som metod, kan man upptäcka de representationer som ges av olika kulturella 
företeelser. Emellertid är begreppet kultur komplext att definiera och sammanfatta; det handlar 
om en dynamisk alltjämt pågående process som är nära sammanlänkad med identitet, nationalitet 
och lärande. Därför är det relevant att studera läroböckernas definitionsramar för att undersöka 
hur tankegångar kring uppdelningen av ”vi-och-dem” ser ut. I detta fall uppdelningen mellan vad 
som anses vara franskt, genom det som anses vara svenskt, då läroböckerna riktar in sig på elever 
i den svenska skolan. De analysperspektiv som valts ut i enlighet med denna uppsats syfte består 
av tre tematiska delar. Dessa består av att se hur kunskap förmedlas i kulturell vardagspraktik, hur 
kulturella artefakter samspelar med identitetsformering, samt hur de kulturella representationerna 
bygger upp en bild av verkligheten. Arbetet strävar efter att tydliggöra och problematisera de 
kulturella värderingar och representationer som finns i språket och i bilderna, och hur de 
samspelar med varandra för att dels bygga upp en avkodning av verkligheten, dels en tolkning av 
verkligheten. Detta för att möjliggöra elevernas egna kulturella identitetsskapande. Då 
språkundervisningen traditionellt och historiskt sett till stora delar vilar på det innehåll som ges i 
läroböckerna, är det viktigt att se vilka bilder som ges och hur mångskiftande de är.  
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1. Inledning: Läroböcker och förmedlingen av kultur 

Kultur är ett problematiskt begrepp att ringa in. Det innefattar en rad olika definitioner och är en 
del av en ständigt pågående process som har att göra med identitet, nationalitet och lärande1. 
Denna studie tar sin utgångspunkt i skolans språkundervisning, där kultur ingår som en del av 
lärandet av ett nytt språk. Eleverna ska inte bara lära sig språkets struktur, utan även tillägna sig 
information om hur människor lever i målspråksländerna, på detta sätt kan man bygga början till 
en kommunikation på förståelse hur ”de andra” lever. Det handlar med andra ord inte om att 
enbart behärska grammatiska regler för att kunna kommunicera, utan att även kunna tillgodogöra 
sig en annan kulturell identitet. Eleverna ska med andra ord bygga upp sin kunskapsbank, inte 
bara via reella språkkunskaper utan även genom att ta del av de kulturella betingelser och 
vardagliga händelser som anses följa ett visst språk. I denna studie vill jag undersöka hur 
läromedel i franska understryker eller ifrågasätter den kulturella bild som ges av franskhet och vad 
det innebär att ha en fransk identitet2.  
     I vårt mångfacetterade samhälle av idag möter vi ständigt nya förväntningar från olika håll, 
och i skolan ska eleverna få möjlighet att utveckla färdigheter, redo att möta samhället och olika 
kulturer. Och genom att ta tillvara de resurser som finns hos eleverna och hos lärarna kan skolan 
ha möjlighet att möta de utmaningar som den moderna undervisningen kräver. Det är viktigt att 
ha i åtanke att kultur inte är något fast och fixerat hos alla människor, utan snarare en dynamisk, 
social konstruktion som upprätthålls med hjälp av vissa föreställningar och förväntningar3. 
Läromedlen har å sin sida genom historien, inte sällan valt att spegla andra kulturer på ett 
liknande sätt, det vill säga genom att ta avstamp i det som gör vissa människor annorlunda, 
beroende på deras etniska och geografiska bakgrund. Tolkningsföreträdet hamnar hos 
majoriteten (de med makt); och beroende på kontext kan alltså de egenskaper som differentierar 
människor delvis se olika ut. I det moderna samhället pågår en slags objektifiering av vissa 
kulturer, som gör att de framstår som opåverkade av den globaliseringsprocess som alltjämt 
pågår4. I detta kan det finnas en risk, enligt Ulrika Tornberg (vars avhandling vi återkommer till 
senare i detta arbete) eftersom det uttrycks explicit i läroplaner att eleverna ska främja en 
förståelse och en medvetenhet för den andra kulturen. Men, det som erbjuds eleverna av ”den 
andra kulturen” är inte en nyansrik, problematiserande eller ifrågasättande bild. Perspektivet blir 
mer endimensionellt, och risken blir då att det främmande blir ännu mer mystifierat och 
objektifierat5. Läroböckerna är därför en betydande faktor i elevernas uppfattning av andra 
kulturer, för med hjälp av olika valmöjligheter kan man spegla verkligheten på ett mer varierat 
sätt samt betona svårigheten i att förenkla. Frågan är i vilken utsträckning det sker. 
     Samtidigt är det viktigt att inse komplexiteten i detta ämne och att läromedlens roll inte 
behöver ses som något oföränderligt, eller något som skulle vara omöjligt att kritisera eller 
diskutera kring tillsammans i undervisningssammanhang6. Tvärtom, kan det eventuellt fördjupa 
förståelsen ytterligare och ge upphov till en annan sorts kulturell medvetenhet än den som kanske 
var tänkt från början beroende på vilka perspektiv man väljer att använda. Men i och med med 
att förståelsen för andra kulturer ska ingå som en naturlig del av språkundervisningens 

                                                 
1 För en vidare definition av kulturbegreppet, se Magnus Öhlander, ”Inledning” I Magnus Öhlander (red.), 

Bruket av kultur, hur kultur används och görs socialt verksamt, 2005, s. 20. Se även i samma antologi: Oscar Pripp, 

”Den segregerande välviljan – kultur som makt”, s. 80 
2 Här syftar jag på den hela fransktalande världen och inte endast Frankrike.  
3 Ulrika Tornberg, Om språkundervisning i mellanrummet – och talet om ”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och 

läromedel från 1962 till 2000, 2000, Acta universitatis Upsaliensis: Stockholm s. 270 
4 Se vidare i Tornberg, 2000, s. 63-64 
5 A. a. s. 71 
6 Se vidare i Eva Gagnestam, Kultur i språkundervisning, 2005, s. 142-143. 
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kursplaner, samtidigt som läroböckernas innehåll är det dominerande under lektionstid, går det 
att problematisera den bild som eleverna får med sig av de länder där respektive språk talas.  
     Därför är det relevant att studera läroböckernas innehåll och kulturella värderingar, vad det 
gäller det som anses vara franskhet och hur eleverna ska kunna tillgodogöra sig detta. Då skolan 
och samhället i stort präglas alltmer av den globaliserade värld som vi nu lever i, är det viktigt att 
problematisera de enformiga skildringar som kan finnas. Särskilt då verkligheten alltjämt är 
komplex och dynamisk. I denna uppsats kommer jag därför att analysera de kulturella 
vardagspraktikerna och kulturella artefakterna samt den kulturella geografi som läroböckerna 
beskriver eller skildrar.  
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2. Bakgrund: Kulturbegreppet i styrdokumenten 

2.1 Läroplanen för grundskolan, Lgr11 

Skolans styrdokument styr inte endast innehållet i den undervisning som lärarna planerar och 
genomför, utan även läroböckers förhållningssätt och framställning av det undervisningen ska 
behandla. Därför är det relevant att här ge en kort översikt över vad läroplanerna för grundskolan 
säger vad det gäller kulturbegreppet. Den alltmer globaliserade värld vi lever i idag, innebär även 
att förmågan att sätta sig in i andra människors livssituationer betonas mer än tidigare. Skolans 
undervisning ska även främja elevernas förmåga att medvetet arbeta efter att alla människor ska 
vara lika mycket värda och vara jämlika i samhället. Utifrån det svenska samhällets perspektiv, bör 
skolan sträva efter att utbilda eleverna till att kunna ta del av en internationell tillvaro: och 
dessutom se nyttan i att kunna kommunicera över landsgränser. I följande citat ur läroplanen för 
grundskolan ses kulturbegreppet starkt kopplat till nationalitet; eftersom den internationaliserade 
vardag vi nu lever i innebär att människor rör sig över nationsgränser i allt större utsträckning, 
och då blandas olika kulturella tillhörigheter i samma takt.  
 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på 
människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna 
och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar7. 
 
Skolverket preciserar vidare att människors kulturella tillhörighet fungerar som en viktig del i 
identitetsskapandet; denna ska även fungera som en sorts garant för att kunna leva sig in i andras 
situation. Inlevelseförmågan är alltjämt av stor vikt att ta hänsyn till; det innebär att man måste 
arbeta efter att medvetandegöra eleverna om de förutsättningar som människor lever i olika delar 
av världen. Det handlar om moralfrågor och vad som är etiskt försvarbart, för att kunna leva i en 
alltmer mångfacetterad värld krävs att man redan i skolan kan ta del av denna verklighet för att på 
så vis bygga upp dels sin egen identitet, dels en förståelse för andras olikheter.  
 
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa 
internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser. Det 

internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet8. 

 
Skolan ska förbereda eleverna på den globaliserade verklighet som finns genom att låta detta bli 
en naturlig del av undervisningen. En intressant aspekt är just betoningen av att ha en egen 
kulturell tillhörighet och identitet, för att på så sätt kunna leva sig in i andras livssituation. Detta 
anses vara nödvändigt eftersom man då kan öka sin empatiska förmåga för andra människor som 
söker en kulturell tillhörighet. Emellertid finns en stor tilltro till detta kulturbegrepp; det rymmer 
många olika nyanser av en identitet som är vanskliga att förenkla och förmedla kortfattat. Snarare 
är det viktigt att även poängtera att en kulturell identitet inte är något fast och fixerat, utan en 
dynamisk process som hela tiden kan omvandlas och omprövas. Faran med att presentera kultur 
som något med tydliga, kulturella skillnader är att dessa kan cementeras i ett kollektivt 
medvetande som någonting oföränderligt och samtidigt som en del av en nationell härkomst.  
      

                                                 
7 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Edita: Västerås, 2011, s. 7 
8 A. a. s. 9-10 



7 

 

2.2 Kursplanen i moderna språk åk 4-9 

Eftersom språkundervisning till viss del handlar om detta att lära känna en annan kultur är 
läroböckernas roll viktig, då de till stor del är det material som man använder sig av för att få ta 
del av ”den andres” kultur. Skolan ska medverka till att elevernas förhållningssätt till andra 
kulturer vidgas; genom att dels förstå sin egen bakgrund och verklighet, dels genom att ta del av 
andras livsvillkor och vardagliga händelser. I språkundervisning fungerar detta som en del av det 
centrala innehållet, och detta innebär att man regelbundet arbetar för att kunna brygga kunskap 
från den ena sidan till den andra. I kursplanen i moderna språk betonas vikten av att bli medveten 
om vilka kulturella betingelser som sker på en viss geografisk plats i en viss miljö.  
 
I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till 
egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper 
om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och sammanhang där språket 
används. […] Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av 
språkkunskaper. […] Samt att eleverna ska få ta del av [min anm.] Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, 

aktiviteter och händelser.9 

  
Det handlar om att dels förstå sig själv, dels att förstå sin omvärld. Samtidigt som man kan få 
intrycket av att det kulturella innehållet i språkundervisningen är stort, blir utrymmet för detta 
desto tunnare i kursplanen. Då det kulturella perspektivet i stort sett endast innehåller de exempel 
jag visat ovan. Dock bör det framhållas att man betonar flera företeelser i sammanhang och 
områden där språket talas. Här försöker man arbeta runt det ensidiga perspektivet genom att väva 
samman de olika delarna till att bli mer mångfacetterade och breda i sin betydelse. Många av 
begreppen som Skolverket använder sig av är dock godtyckliga och det är möjligt att tolka in flera 
olika aspekter i dessa; vilket i sig inte behöver vara ett hinder, men som erbjuder olika 
föreställningar om hur detta kan ta sig uttryck i undervisningen. Detta kan emellertid innebära att 
variationen blir större, då man kan välja utifrån dessa delvis spretiga direktiv. Återigen hamnar 
dock ansvaret på läraren och hur denne väljer att tolka in de olika delarna i undervisningen. 
     Detta jämförandeperspektiv som jag nämnde ovan, kan fungera motverkande till det ensidiga 
perspektivet genom att man ska få ta del av olika livsvillkor och intressen. Detta kan vara ett 
betydande steg för att motverka cementerandet av stereotyper: genom att se till olika människors 
intressen och livsvillkor, och då kan perspektivet breddas under förutsättning att man arbetar 
medvetet och väljer material från olika delar av världen och från olika människor. Som en palett 
av möjligheter går det att se dessa direktiv – hur de samspelar för att kunna skapa 
undervisningssituationer där flera olika plan alltjämt samverkar. Genom att även bli medveten om 
den egna kulturella identiteten kan eleverna sätta innehållet i relation till sig själva. Därmed bygger 
man upp en kontrastiv bild av hur kulturerna förhåller sig till varandra; hur är man olik ”den 
andre” och på vilka sätt är man lika varandra?  Läroböckernas roll i detta är att kunna fungera 
som ett slags redskap, eller tolk mellan den ena kulturen till den andra. En produkt som kan 
hjälpa främst den ena sidan att förstå hur den andra världen är uppbyggd och hur den fungerar. 
Emellertid bör hela undervisningssammanhanget sträva efter ett inkluderande arbetssätt; där 
kulturerna kan mötas utan att särskiljas eller bli till en slags dikotomi.  

                                                 
9 A. a. s. 76-79 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Läroböckernas roll i språkundervisningen 

Genom att betona vikten av att elever lär sig och tar del av målspråkskulturen, ställs också krav 
på hur den presenteras och representeras för eleverna. Många har kanske inte varit i kontakt med 
språket tidigare, varken i länder där språket talas eller med talare av språket.  Läraren och 
läroboken blir därmed viktiga attribut och viktiga medel för elevernas förståelse och 
inlärningsprocess. Läraren fungerar även som ett slags substitut för en modersmålstalare10. Även 
när det gäller variationen i undervisningsupplägget har läraren en viktig roll. Enligt Skolverkets 
nationella rapport Läromedlens roll i skolan från 2006, väljer många som undervisar i språk att 
använda läroboken i stort sett varje lektion. I ämnet engelska, till exempel, är läroböckerna 
fortfarande dominerande för undervisningens upplägg och genomförande11. Emellertid har 
språkundervisningen traditionellt sett varit mer beroende av läromedel både i planeringsstadiet 
och under lektionerna12. De utgör med andra ord en sorts trygghet för lärarna att falla tillbaka på, 
i vetskap om att man följt innehållet i läroplanen och kursplanen till fullo. Dessutom har 
läroböckerna, inte minst historiskt sett, även varit en viktig styrfaktor för den likvärdiga skolan13. 
Rapporten påvisar vidare att lärare som arbetat längre än tre år har större tilltro till läroböckernas 
förmåga att tillgodose elevers olikheter, än nyutexaminerade lärare14.     
     Tidigare forskning med fokus på hur olika kulturella identiteter målas upp i läroböcker är 
därför relevant att ta del av för denna studies upplägg och syfte. Ann-Kari Sundberg har i sin 
avhandling, valt att fördjupa sig i problematiken kring franskhet och vad som ingår i den (snäva) 
definitionen kring identitet och kultur15. Sundberg har haft det sociokulturella perspektivet som 
utgångspunkt för sin studie, vilket innebär att interaktionen mellan människor bärs upp av språk 
och kultur. Då dessa två aspekter hör samman, eftersom kunskapen i ett språk också förutsätter 
att man kan passa in i den givna miljön. Detta, menar Sundberg, är en pragmatisk men samtidigt 
komplex dimension av undervisningen, då det kräver att man är beredd att relativisera den egna 
kulturella bakgrunden för att kunna ta del av andras16. Den teoretiska ramen som Sundberg 
använder sig av inbegriper även en postkolonial teori om hur de sociala strukturerna ser ut i 
samhället. Hon menar vidare att det är kopplat till ett maktperspektiv; kunskap och makt hänger 
nära samman när det handlar om skildringen av det som är annorlunda. Det vill säga; tolkningen 
av ”den andre” kan generaliseras och stereotypiseras i stor utsträckning av den med makt. På så 
vis skapar man en ensidig bild av en viss kultur då den sällan får komma till tals på egen hand17.    
     Sundberg diskuterar även den sociokulturella lärandeprocessen under franskalektioner i sin 
avhandling. Eleverna fick läsa en text om fransmän respektive kanadensare och hur de uppfattas, 
samt se skillnaderna dem emellan. Med hjälp av texten, samt lärarens instruktioner och 

                                                 
10 Denna problematik diskuteras vidare i Michael Byrams bok: Investigating Cultural Studies in Foreign Language 

Teaching, 1991, s. 10 
11 Skolverket, 2006, s. 65 
12 Boel Englund, ”Vad gör läroböcker?” I Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och 

praktik, 2011, s. 281 Samma problematik diskuteras även i Byram, 1991, s. 173ff  
13 Se Skolverket, 2006, s. 13  
14 A. a. s. 78 
15 Ann-Kari Sundberg, Le poids de la tradition: la gestion professorale de l'altérité linguistique et culturelle en classe de FLE, Växjö 

universitet, 2009, (Observera att förkortningen « FLE » som Sundberg använder, står för « français langue étrangère” 

det vill säga: franska som andra- eller tredjespråk).  
16 Sundberg, 2009, s. 10 
17 A. a. s. 25 
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uppbackning, kunde eleverna se vad som skiljer dessa åt på olika punkter. Sundberg har kunnat 
visa att det material som eleverna fick är, tillsammans med läraren, den källa de använder sig av 
för att förklara och problematisera hur fransmän uppfattas. I diskussionen som uppstår kring de 
påståenden som ges, refererar eleverna alltjämt till texten och dess budskap. Det betyder att 
eleverna själva inte ifrågasätter den bild som ges av fransmän, då de refererar till det som texten 
säger. Texten består av påståenden som: ”En France, c’est strict, les Français sont nerveux, ils 
sont nerveux et difficiles peut-être à cause de la guerre18”. Sundbergs perspektiv blir då här att 
både studera hur undervisningen tar form i klassrummet och hur den uppfattas av eleverna; även 
deras egna perspektiv kommer till tals då det är i samspel eleverna och läraren emellan som 
lärande sker, och så även lärande om vad som anses vara franskhet och fransk identitet19.  
     Louise Damen problematiserar och förklarar nödvändigheten i att lära sig de kulturella 
fenomenen i samband med att man lär sig ett andra-, eller tredjespråk20. Hon menar att man bör 
sträva efter att medvetandegöra eleverna om normer och värderingar, inte bara för att få en större 
förståelse för andra människor, men för att kunna bedöma och utveckla sin egen värderingsram. 
Louise Damen kallar detta för interkulturell medvetenhet21. Vidare beskriver Damen begreppet 
”cross-cultural awareness”22 vilket innebär att eleverna ska bygga upp sina olika tvärkulturella 
identiteter genom att arbeta på olika nivåer. Det handlar om att gradvis kunna anpassa sig efter 
var man befinner sig och i vilket kulturellt sammanhang där det passar in. Läraren kan där staka 
ut vägen för eleverna, det är sedan upp till dem, menar Damen, att landa i sina olika kulturella 
identiteter23. 
     Läroböcker som är anpassade till en svensk kontext och en svensk läroplan, är utarbetade för 
att fungera kontrastivt; det vill säga att man kontrasterar den kultur som anses fransk genom den 
som anses svensk. Definitionerna blir problematiska eftersom även den egna kulturen görs tydlig 
såtillvida att man definierar vad som i detta fall inte är franskt, och därmed vad som anses vara 
svenskt. Det handlar med andra ord inte bara om vad ”den andre” är, utan även vad ”vi” är. 
Kulturforskaren Frank-Michael Kirsch menar att förståelsen för andra kulturer ”[…] förutsätter 
hemvisten i en egen (nationell eller regional) kultur. Utan egen kulturell identitet blir 
interkulturalitet en färglös och ansiktslös klyscha.”24 

3.2 Uppdelningen mellan ”vi-och-dem”  

De nationalistiska tankegångar som började växa fram i Europa under 1800-talet utgör en del av 
den problematik som skapar dikotomier mellan olika nationsgränser. Som ett resultat av detta 
blev länder och landsgränser viktigare att upprätthålla. Ett land representerades som en nation 
med ett folk, även om dessa sågs som en anonym massa. Detta skapar ett ”vi-och-dem”-tänkande 
som istället för att bejaka likheter människor emellan, fokuserar på i vilken utsträckning man inte 
är som de andra25. Problemet växer då det finns en maktdimension i själva 
differentieringsprocessen: dock dras skillnader alltjämt utifrån ett sådant perspektiv, menar 

                                                 
18 Här följer min översättning av påståendena: I Frankrike är det strikt, Fransmän är oroliga/nervösa, De är 

kanske svåra och nervösa på grund av kriget (Här åsyftas andra världskriget). Se Sundberg, 2009, s. 135 
19 Se även en presentation av Sundbergs arbete på svenska: Bilden av det franska – i teori och praktik, I Eva 

Larsson Ringqvist och Ingela Valfridsson (red.), Forskning om undervisning i främmande språk: rapport från workshop 

i Växjö 10-11 juni 2004, Växjö university Press, 2005, s. 200-209 
20 Louise Damen, Culture Learning: The Fifth Dimension in the Language Classroom, Addison-Wesley publishing 

company: USA, 1987, s. 279 
21 A. a. s. 280 
22 A. a. s. 141 
23 A. a.  
24 Frank-Michael Kirsch, ”Språk och läroböcker i språk – nyckel till andra kulturer” I Pirjo Lahdenperä, 

Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 2004, s 139 
25 Stuart Hall, Representation: cultural representations and signifying practices, 1997, s. 235  
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kulturteoretikern Stuart Hall26. Därför blir åtskillnaden mellan olika kulturer svår att göra jämlik, 
eftersom grundtanken bygger på ett motsatsförhållande där man i takt med differentieringen 
bygger in olika (kulturella) värderingar27. Idag finns en annan grundgemenskap i Europa, inte 
minst genom Europeiska unionen som ska främja samarbete och kunskapsutbyte länderna 
emellan. Ändå lever vissa av de nationalistiska tankegångarna kvar, även om diskursen är 
annorlunda.  
     Ulrika Tornbergs avhandling Om språkundervisning i mellanrummet – och talet om ”kommunikation” 
och ”kultur” i kursplaner och läromedel från 1962 till 2000 belyser flera viktiga och relevanta aspekter 
av detta forskningsområde. Då Tornberg tar sin utgångspunkt i grundskolans tidigare läroplaner 
och kursplaner, får vi ett historiskt perspektiv på språkundervisningens arbete för kulturell 
medvetenhet28. Avhandlingen innehåller flera tankegångar och aspekter som är intressanta för 
min studie, däribland problematiseringen kring ett ”vi-och-dem”-perspektiv i 
språkundervisningen. Detta, menar Tornberg, kan motarbeta undervisningens egentliga syfte då 
man istället för att bygga upp en förståelse för en annan kultur och för andra människors 
levnadssätt, polariserar och förstärker skillnader. Kultur kan därför ses som en färdig produkt, 
eller som ett fullbordat faktum, enligt Tornberg29. Därmed hamnar man i en objektifiering av ”de 
andra” och den kulturskapande processen som kunde föreligga, lämnas efterhand.  
     I Eva Gagnestams avhandling Kultur i språkundervisning30 problematiserar hon den 
interkulturella kompetens som elever på gymnasiet ska ha uppnått efter att ha läst engelska. I 
hennes material (intervjuer med blivande lärare i engelska) kommer hon fram till att synen på 
språkets funktion innehåller flera aspekter, bland annat att kunna delta i olika kulturella kontexter 
och kunna kommunicera med människor från olika miljöer. Detta, menar Gagnestam, kräver att 
man har en öppenhet, en förståelse och en flexibilitet i sitt handlingssätt, så att kommunikationen 
kan bli till31. Det handlar till viss del om att förstå sitt eget handlande och sin egen kultur, på så 
sätt förstår man bättre andras. Vi når då en gemensam kulturell bas där människor kan mötas, en 
plats som inte tillhör någon, utan som uppstår i mötet med den Andre, något unikt för den 
situationen där människors förståelse för varandra är det centrala. Eller, som Tornberg benämner 
det: ett flerstämmigt meningsskapande32.       

                                                 
26 A. a. s. 235 
27 A. a.  
28 Tornberg, 2000, s. 70-71 
29 A. a. 
30 Eva Gagnestam, Kultur i språkundervisning, Karlstad Universitet, 2003, s. 137. 
31 A.a.  
32 Tornberg, 2000, s. 72 



11 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten för detta arbete är ett socialt konstruktivistiskt perspektiv på 
meningsskapande. Där Norman Faircloughs teori om språk och verkligheter är utgångspunkten. 
Fairclough menar att språk och tänkande är oskiljaktiga från varandra och att språket därmed styr 
hur människan agerar utifrån sina tankar. Genom att se verkligheten som konstruerad utifrån 
dessa socialkonstruktivistiska termer, kan man se hur språket bygger upp och bygger vidare på 
våra föreställningar om både meningsskapande och meningsskapandet i sig. Arbetets 
metodologiska del kommer till stor del att hämtas från Faircloughs tredimensionella modell (se 
metodkapitlet 3.1), men en viss avgränsning kommer ändå att gälla: då jag inte kommer att 
analysera elevernas (det vill säga mottagarnas) uppfattning om texterna. Modellen kommer med 
andra ord inte att ingå i sin helhet i analysen.  
     Vidare är det relevant att här ge en definition på hur begreppen ”kultur” och ”representation” 
ska tolkas för innehållet i detta arbete eftersom det är termer som återkommer i analysen. 
”Representation” har emellertid att göra med diskurs; hur något i språket representerar tankarna 
om det och uttolkar mening. Språket bidrar på detta sätt till att skapa verkligheten, då det är en 
del av uppfattningen om verkligheten i talet om den33. I förhållande till denna uppsats kan man 
säga att representationen är hur olika fenomen, abstrakta (traditioner t. ex) och konkreta (föremål 
t. ex) uppfattas och tolkas. För att tydliggöra på vilka sätt väljer jag här att presentera arbetets tre 
tematiska delar samt de begrepp som kan kopplas till dem.  

4.1 Kulturell vardagspraktik 

Att lära sig ett språk innebär också att lära sig att kommunicera på ett adekvat sätt med talare av 
språket. Eftersom det ofta hänger ihop med kulturella värderingar och sociala regler, blir även 
dessa relevanta i denna studie. Det handlar om en särskild typ av meningsskapande som finns i 
dessa ritualer, och som eleverna kan ta del av för att bättre lära sig att uppträda korrekt i den 
angivna kontexten. I läroböckerna behandlas vardagliga händelser och ritualer närmast som en 
typ av avkodning. Allt för att tydliggöra beteenden och fraser som de i sin tur sedan kan 
efterlikna, och på så sätt bli en del av den andra kulturen. I detta arbete blir artighetsaspekten en 
del i analysen om kultur som vardaglig praktik. Det vill säga, hur artigheten betonas och förklaras 
för att uppmärksamma eleverna om dess betydelse i det franska samhället. 
     Över tid behövs dock en djupare förståelse och en annan kunskapsnivå för att kunna 
tillgodogöra sig dessa sociala regler på ett annat plan.  Det kan sägas vara en annan typ av 
kulturell medvetenhet, och denna motsvaras av de olika stegen i inlärningen av ett språk och en 
kultur. Louise Damen använder begreppet ”cross-cultural awareness” för att precisera vad det är 
läromedelsförfattarna vill åstadkomma34. Dock, menar Damen, måste inläraren även vara 
medveten om den egna kulturen för att kunna se andras. Hon menar att det finns tre olika stadier 
i den kulturella förståelsen och dessa kan ses som en del av en inlärningsprocess. Det första 
stadiet handlar om att bli medveten om stereotyper, det vill säga ytliga, väl synliga kulturella 
fenomen. I det andra stadiet använder man en mer kontrastiv syn mellan den egna kulturen och 
den som anses som främmande, eller okänd. Slutligen presenterar Damen det tredje stadiet; där 
man kan leva sig in i en annan kultur för att förstå andra människors tankar och levnadssätt, även 
om den skiljer sig från den egna35. Det hela resulterar i skapandet av en kulturell identitet som 
man kan använda sig av i flera olika kontexter. 

                                                 
33 Stuart Hall, 1997, s. 25 
34 Damen, 1987, s. 141 
35 A. a. 
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4.2 Kulturella artefakter 

Den bagerikultur som förekommer i läroböcker i franska utgörs av representationer av baguetter 
och croissanter, som tolkar den franska verkligheten utifrån en svensk kontext. Förekomsten av 
dessa kan visa hur man ser på brödkonsumerandet i dessa sammanhang. Eftersom det vita brödet 
är vanligt förekommande i skildringen av franskhet, kan det även vara en slags identitetsmarkör. 
Istället för att enbart representera brödet i sig, kan det sägas bära på egna värden och egna 
meningar, nästan som en självständig entitet. Stuart Hall, som är forskare inom ett socialt 
konstruktivistiskt fält, menar att språkets mening skapas i dessa sociala sammanhang, det vill säga 
att i interaktion med andra människor representeras ting på ett visst sätt genom språket. Dessa 
innehåller även begrepp för att tolka och förstå världen utifrån dessa synsätt36. 
 
The constructionist approach recognizes this public, social character of language. It acknowledges that neither things 
in themselves nor the individual users of language can fix meaning in language. Things don’t mean: we construct 

meaning, using representational systems – concepts and signs.37 

 
Människor konstruerar med andra ord mening med hjälp av sitt språk, menar Hall, och därför blir 
representationen betydelsefull inte bara för att påvisa brödet i sig, utan snarare dess plats och 
sammanhang som en del av det som anses vara franskhet, ur ett utifrånperspektiv.  
     Liksom Hall diskuterar även Pirjo Lahdenperä denna problematik kring hur språket styr de 
kulturella värderingarna. Att det är diskursen som konstruerar tankesättet kring olika kulturella 
företeelser eller skeenden. I förhållande till detta handlar Lahdenperäs resonemang om hur de 
avbildas och därefter knyts till olika identitetstillhörigheter38. Utifrån detta perspektiv kommer 
arbetet att försöka tydliggöra hur de kulturella artefakterna, här baguetter och croissanter, kan 
användas för att påvisa en karaktärs identitet och nationstillhörighet. 
 

4.3 Kulturell geografi 

I sin avhandling preciserar Sundberg hur man, via ett forskningsfält med postkoloniala teorier 
som utgångspunkt, kan man upptäcka hur kunskap är tätt sammanlänkad med makt. Den som 
har makten anses också besitta kunskapen att tolka den andres värld via olika redskap och 
verktyg. De tidigare förenklingarna och ”sanningarna” som många stereotyper bestått av kan 
således motsägas. Forskare med en postkolonial ansats i sina diskursanalyser, kan dekonstruera de 
stereotyper och förenklingar som gjorts genom åren hävdar Sundberg. På så sätt tillåts man att till 
slut se bortom dessa och istället se till verkligheten. Detta är relevant även i denna uppsats, då jag 
eftersträvar att se vilka stereotyper och kulturella fenomen läroböckerna skriver om för att skapa 
en bild av vad en fransk identitet innebär39. Konstruktionen kring vetande och kunskap är med 
andra ord uppbyggd kring makt. Och liksom det etnocentriska perspektivets snäva definitionsram 
vad det gäller förståelsen av andra kulturer, hamnar ”den andres” egna tolkning av den egna 
kulturen i skymundan, eftersom dess makt är mindre.  
     Följande citat är hämtat från en artikel skriven av Edward W. Said40, där han diskuterar och 
problematiserar frågor kring Orienten och Västerlandet samt de föreställningar som finns kring 
dessa. 
 

                                                 
36 Hall, 1997, s. 15-29 
37 A. a. s. 25 
38 Pirjo Lahdenperä, “Interkulturell pedagogik – vad, hur och varför?” I Pirjo Lahdenperä (red.), Interkulturell 

pedagogik i teori och praktik, 2004, s. 13 
39 Sundberg, 2009, s. 25 
40 Edward W. Said, ”Orientalism reconsidered”, Cultural Critique, No. 1, 1985, s. 90   
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[…] it is a fact of human production, which I have called imaginative geography. This is, however, neither to say that 
the division between Orient and Occident is unchanging nor is it to say that it is simply fictional. It is to say - 
emphatically - that as with all aspects of what Vico calls the world of nations, the Orient and the Occident are facts 
produced by human beings and as such must be studied as integral components of the social, and not the divine or 

natural, world41. 

 
En viktig faktor är just det socialt konstruktivistiska tänkandet, som inkluderar samspelet och 
tankegångarna i den mänskliga interaktionen. Said är kritisk till den syn som råder inom den 
antropologiska forskningen där skillnaderna mellan de olika världsdelarna målar upp en 
dikotomi42. Samt där tolkningsföreträdet skapar en enhetlig kultur av dessa.  
     Sett ur detta arbetes perspektiv, kommer den geografiska aspekten av kultur att innebära att 
analysen koncentreras till att se variationen och frekvensen av de fransktalande länder och städer 
som nämns i texterna. Kort sagt i vilken utsträckning de förekommer och i vilka sammanhang.  

                                                 
41 A. a.  
42 A. a. s. 91 
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5. Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning läromedel fokuserar kontrastivt på 
olika språkområden; emellertid inte för att jämföra språkens uppbyggnad, utan för att analysera 
hur språkets kulturella kontexter gestaltas. Undersökningen syftar därför till att se till 
läroböckernas uppbyggnad och vilka färdigheter som står i fokus. Genom att studera läromedel 
för nybörjare, kan man tänka sig att det viktigaste primärt inte är att tala korrekt, utan snarare 
förmedlingen av hur man uppträder korrekt för att passa in i den givna kontexten. Då 
språkundervisning i huvudsak ska behandla följande fyra färdigheter: lyssna och uppfatta talat och 
skrivet språk (hör- och läsförståelse), samt att själv kunna producera (skriva och tala), kan den 
kulturella färdigheten ses som en slags femte aspekt att träna in43 (även om den emellertid inte 
uttrycks lika explicit som de övriga inför eleverna). Frågeställningar som ligger till grund för 
denna studie är: 
 

- Hur representeras franskhet och fransk identitet i läroböckerna?  

- Vilka maktförhållanden ligger till grund för denna representation? 
 
Analysverktyget består av en kvantitativ analys, som syftar till att komplettera den kvalitativa 
delen, på så sätt kan vi både se förekomsten av de geografiska platser som nämns samt 
representationen av dessa. Som jag nämnde ovan, bygger detta arbete på hur man i läroböcker 
kontrasterar det svenska mot det franska och på vilka punkter dessa skiljer sig åt. Samt, hur man 
accentuerar det senare för att kunna göra det möjligt för elever att differentiera svenskt från 
franskt, och tvärtom. Detta för att kunna bli medveten om sin kulturella identitet i takt med sina 
övriga språkkunskaper.  

                                                 
43 Denna femte färdighet nämns särskilt i Louise Damens bok, se s. 279 
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6. Metod och material 

6.1 Analysmetod 

Denna studie bygger på användandet av en kritisk diskursanalys. Det innebär att arbetet kommer 
att fokusera på hur språket kan påvisa vilka underliggande meningar som det bär på, för att 
försöka upptäcka hur sociala identiteter och fenomen skapas. Den brittiske forskaren Norman 
Fairclough är en av förgrundsgestalterna inom den kritiska diskursanalysen. Han menar att 
språket i allra högsta grad är en social aktivitet som konstituerar identiteter, relationer och 
trosuppfattningar44. Därför är den kritiska diskursanalysens syfte att belysa de sociala processer 
som skapas i relation till texter och bilder, både i produktionen och i förståelsen av dessa45. I en 
diskursanalytikers ögon är det med andra ord språket som formar verkligheten, och inte 
tvärtom46. Fairclough representerar den kritiska diskursanalysen med sin tredimensionella modell 
och visar därmed hur man kan lyfta en diskurs till att omfatta hela samhällssystem47. Modellen 
bygger på att en viss text eller bild står i centrum för den diskursiva praktiken (det vill säga hur 
den specifika texten tolkas och produceras), och detta mynnar vidare ut i en särskild social praktik 
med ett givet handlingsutrymme48. Faircloughs perspektiv handlar alltså om sociala strukturer 
som har att göra med maktrelationer som hela tiden omvandlas och omformuleras efter en viss 
diskurs49. Varje social praktik har en enskild diskurs menar Fairclough, och detta innebär att det 
inom varje diskurs finns regler och strukturer för hur uttalanden ska tolkas och produceras: 
diskursen styr hur språket används i en viss situation och i en viss kontext. Detta kallar 
Fairclough för en genre50. En genre innebär alltså en diskurs, en viss social kontext, åtskild från 
andra. Därför kan dessa genrer sägas skapa ett visst handlingsutrymme åt en individ, samtidigt 
som det avgränsar ett annat: maktperspektivet blir till därför att de sociala strukturerna styrs av 
språket och ett konstruktivistiskt synsätt51.  
     I denna undersökning kommer Faircloughs teorier att utgöra grunden; eftersom läroböcker i 
detta fall kan anses vara just en sådan genre som innefattar en rad olika sociala värderingar och 
handlingar genom språket. Eftersom denna studie syftar till att belysa innehållet i läromedel i 
franska, kommer den tredimensionella modellen delvis att passa in. En viss avgränsning finns 
emellertid i användandet av denna modell. Nämligen att jag inte kommer att studera hur texterna 
och bilderna uppfattas av de som läser dem. Jag kommer däremot att använda mig av de andra 
två dimensionerna: nämligen studerandet av texten i sig samt den sociala praktik som regleras av 
språket.  
     Bildanalysen utgör en av de två grundläggande aspekterna av denna studie, då bilder kan 
uppfattas som en mer eller mindre direkt avspegling eller avmålning av verkligheten. Jag kommer 
att använda mig av bildanalys för att tydligare påvisa hur text och bild samspelar. Bildanalysen 
kommer därför fungera som ett komplement till textanalysen52. 

                                                 
44 Norman Fairclough, Discourse and Social Change, Polity Press: Cornwall, 1992, s.64 (se även Bergstöm och 

Boréus, 2005, s. 326) 
45 A. a. s. 3 
46 A. a. s. 63 
47 A. a. s. 74 
48 A. a. s. 76 
49 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 71 
50 A. a. s. 73 
51 Bergström och Boréus, 2005, s. 322 
52 A. a. s. 357 
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     Den diskursanalytiska delen kommer underbyggas av både en kvalitativ och en kvantitativ 
undersökning för att kunna utgöra en bas av materialet. I den kvantitativa delen kommer jag att 
presentera förekomsten av olika abstrakta och konkreta föremål som ligger till grund för en viss 
typ av identitetskonstruktion av franskhet. Här avses de förklaringar och företeelser som speglas 
av det franska samhället; artighetsaspekten och bagerikulturen, till exempel. Den kvalitativa 
analysen handlar mer om att arbeta efter systematik och kritisk granskning av materialet; det vill 
säga att analysera idéerna bakom texten53. Hur byggs en bild av en viss kulturell identitet upp och 
hur kan man bli en del av den54? 
     Att studera läromedel på detta sätt kan ge en bild av att de är allomfattande och alltjämt helt 
utan kritisk granskning i undervisningen. Detta behöver naturligtvis inte vara fallet. Inte desto 
mindre kan deras utformning och framtoning ge sken av att en förmedla en viss kulturell bild via 
en viss kontext då de olika berättarperspektiven och samhällsspeglingarna kan vara få.  
 

6.2 Läroböckerna i studien 

Materialet jag kommer att använda mig av är läromedel i franska som vänder sig till nybörjare på 
högstadiet (det vill säga språkinlärare motsvarande steg 1 på gymnasiet). Anledningen till att jag 
valt dessa läroböcker är just nybörjarperspektivet på språket och kulturen, ur elevernas perspektiv 
fungerar dessa som en slags första kontakt med de länder där språket talas. Samt att den bild som 
ges av vad franskhet skulle kunna vara förmedlas redan tidigt i inlärningen. Jag har valt ut fyra 
läroböcker som alla är skrivna mellan 2001-2012. På så sätt kan studien sägas angripa den 
moderna språkundervisningens litteratur. Jag har valt att avgränsa de analyserade sidorna då alla 
läroböcker mot slutet endast innehåller ordlistor och grammatikövningar som jag inte velat 
inkludera i studien. Däremot kommer studien att belysa innehållet i böckerna, både vad avser 
textavsnitten men även de illustrationer som författarna använder sig av.  
     Flera av böckerna har skrivits om och uppdaterats för att kunna motsvara den nya läroplanens 
mål. Böckerna som tas upp i denna studie är följande: 
 

     
 
Då de läroböcker som här analyseras vänder sig till nybörjare i franska, kan de aspekter som visar 
hur man passar in i en fransktalande kontext initialt bli viktigare än själva grammatikinnehållet. 
Realian bidrar dessutom till att öka motivationen hos eleverna. Istället för att fungera abstrakt blir 
undervisningen här desto mer konkret och fattbar. Skildringen av vardagen blir viktig eftersom 

                                                 
53 Definitioner från Peter Esaiasson, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] 

uppl., 2012, s. 210 
54 Jfr till exempel i Génial 1, 2011, s. 19, där följande exempel ges vid översättningen av ’enchanté(e)’: ”trevligt 

att träffas ([sägs, min anm.] mellan vuxna, eller en vuxen och en ung person)”. Detta betonar alltså 

artighetsaspekten mellan yngre/äldre, och att det finns en tydlig skillnad mellan ungdomsspråk och mer eller 

mindre formella relationer mellan unga och vuxna. 

Läroböckerna 
i studien 

Författare År Förlag Analyserade 
sidor 

Chez Nous 1 Wilhelmsson, Hirsch, 
Hermansson 

2010 Bonnier 
Utbildning 

S. 4-105 

Escalade 1  Tillman m.fl. 2001 Almqvist & 
Wiksell 

S. 6-70 

Escalade 1  
 

Tillman m.fl. 2012 Liber S. 6-72 

Génial 1 
 

Sanner och Wennberg 2011 Natur & Kultur S. 12-191 
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den fyller flera funktioner där språkinlärningen är en sida, och den andra är att lära sig de 
kulturella företeelserna och därmed få en bild av samhället i övrigt. Eftersom övriga medel för att 
uppnå kulturell medvetenhet, så som resor och kontakt med modersmålstalare av språket, kan 
vara något begränsad, blir böckernas redogörelser och innehåll viktigt.  
     Analysen är uppdelad i tre tematiska partier, vilka kommer att behandla tre aspekter av dessa 
fyra läroböckers innehåll. Dessa är i turordning: artighetsaspekten, (vitt) bröd som en del av ett 
identitetsskapande och slutligen den geografiska variationen55. Alla dessa tillsammans ses (ur 
läroboksförfattarnas perspektiv) som en slags representation, eller skildring av verkligheten och 
utgör därför grunden till min analys. Då de fungerar som återkommande faktorer i alla böcker i 
min undersökning, kan de sägas vara centrala i inlärningen av franska för nybörjare och därför 
blir de även centrala som en del av det kulturella innehållet. Då de accentueras och förstärks 
regelbundet i de olika läroböckerna snävas definitionerna in då det gäller vad franskhet innebär. 
Frågan om vad det skulle kunna innebära är mer sällsynt.  

6.3 Etiska aspekter 

Då detta arbete i första hand syftar till att studera läromedel och att sedan analysera dessa utifrån 
ett antal frågeställningar och teoretiska riktlinjer, är inte enskilda människor de som bär upp 
studiens material. Således är inte etiska aspekter alltigenom applicerbara på denna typ av 
analysmetod, eftersom enskilda individers ståndpunkter och tankar inte står i centrum. 
Läroböckerna är utgivna av bokförlag och är skyddade genom dessa. Inte desto mindre är 
texterna författade av människor, och i rollen som forskare bör man förhålla sig till detta.  

6.4 Validitet och reliabilitet 

Då denna undersökning syftar till att analysera och fördjupa de frågeställningar som existerar 
kring det som anses vara en fransk identitet, kan diskursanalysen vara ett sådant verktyg som 
belyser och framhäver de sociala konstruktioner som finns. Det betyder att även om jag förhåller 
mig objektiv och neutral till materialet, kommer inte resultatet att vara detsamma som om någon 
annan hade genomfört arbetet. Detta innebär inte att min subjektiva uppfattning kommer att vara 
gällande, men de teoretiska perspektiv som är studiens utgångspunkt styr trots allt resultatet. Men 
genom att tydligt redogöra för mitt val av metod kan arbetsprocessen bli mer transparent, vilket i 
sin tur gör att giltigheten och trovärdigheten ökar. Vidare bör tydligheten prägla hela uppsatsens 
struktur och innehåll, eftersom ämnet ska vara förståeligt även för de som inte kan franska, eller 
känner till dessa läromedel. Därför har jag valt att översätta de textexempel som bearbetas. Dessa 
väljs ut för att motsvara de frågeställningar och det syfte som jag skrivit för hela arbetet. 
Samtidigt innebär deras placering att jag anser att de är relevanta för innehållet i denna uppsats, 
utifrån den arbetsprocess som finns. Eftersom även bilderna ingår i analysmaterialet, beskriver jag 
de relevanta delarna i detalj, då de specifika läroböckerna inte alltid finns till hands för läsaren. 
Och genom att arbeta utefter en transparent process, där stegen redovisas och klargörs, kan min 
tolkning av resultatet bli relevant och trovärdigt.  
 

                                                 
55 Dessa kommer att utgöras av en kvantitativ och kvalitativ studie. Redovisningen av den kvantitativa delen 

presenteras i tabellform. Tabellerna utgör inte en del av brödtexten utan jag hänvisar istället till 

appendixavsnitten (1-4) i slutet av denna uppsats.  
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7. Analys  

I denna analys kommer jag att behandla de aktuella sidorna i läroböckerna (se tabellen under 
Metod och material i kapitel 6). Analysen kommer främst att belysa de olika vardagssituationer som 
böckerna behandlar i sitt innehåll och hur dessa skildras för eleverna, som en del av ett 
undervisningssammanhang. I min studie är det vardagssituationerna som utgör själva ramverket 
för de kulturella företeelserna. Studien kommer med andra ord att behandla de delar av texten 
som är kopplade till realiainnehållet. Skildringen av detta kommer att vara i fokus – hur texter och 
bilder samspelar för att kunna vara en del av kulturen som anses vara fransk. 
     Böckernas mål tycks ibland vara att svara mot hur eleverna utan större svårigheter kan bli en 
del av en fransktalande kontext. Samt hur eleverna kan förstå den fransktalande verkligheten 
utifrån en kontrastiv svensk kulturell bakgrund. Analysen är därför uppbyggd kring läroböckernas 
olika aspekter och fokus; den ena med fokus på elevens deltagande och den andra på representationen 
av verkligheten. Där den förra använder kodade kulturella uttryck som en del i meningsskapandet 
för att kunna representera en kulturellt viktig handling som eleverna bör lära sig för att kunna 
kommunicera i den angivna kontexten. Den senare visar snarare på hur den franska verkligheten 
ser ut, ur ett utifrånperspektiv. Samspelet dessa aspekter emellan blir till en slags avkodning som 
presenteras i läroböckerna. Detta gör även att kontrastiviteten mellan det svenska och det franska 
framhålls. På så vis betonas kommunikationsfrämjandet i läroböckerna; elementen som avkodas 
ur det som anses franskt är till för att eleverna ska kunna bli en del av den fransktalande 
kontexten. Ett exempel på detta är artighet, som jag kommer att analysera nedan. 
     Vidare kommer analysen att behandla det vita brödets ställning när det gäller att skapa en 
fransk identitet. Som en slags kulturell artefakt kan dessa (i synnerhet baguetter och croissanter) 
fungera både som en slags kuliss och därmed representation av verkligheten, och 
identitetsmarkör. Här kommer analysen att behandla hur brödet representeras dels i text, dels i 
bilder.  
     Slutligen behandlar analysen den geografiska variationen i läroböckerna. Deras fokus på 
fransktalande städer och länder fungerar också som en slags representation av verkligheten. Var 
franska talas är nära knutet till de olika franska kulturella identiteter som man (eventuellt) 
presenteras för. Eftersom det är den kontakt man får (via läroböckerna) med personer som är 
modersmålstalare.  
 

7.1 Att bli en del av meningsskapandet: Artighetsaspekten  

Här ska jag gå närmare in på det första kapitlet i varje lärobok för att studera hur man väljer att 
presentera de vanligaste hälsningsfraserna i ett sammanhang, samt hur man hanterar frågan kring 
att säga du eller ni till personer man träffar. Då läroböckerna främst arbetar för att kontrastera det 
svenska mot det franska, hamnar artighetsaspekten tidigt i ljuset. Särskilt viktigheten i att alltid 
använda ett Ni-tilltal till personer som man inte känner betonas. För en språkinlärare med annan 
kulturell bakgrund där artigheten inte spelar en lika stor roll kan detta upplevas som ansträngande 
och oviktigt; kort sagt en stilnivå som kräver mer än den anses ge.  
     Läroböckernas upplägg fungerar som en slags avkodning av det sociala franska livet, och om 
man följer de sociala reglerna kan man lättare kommunicera med andra människor med en annan 
kulturell bakgrund. En av de texter som finns i läroboken Escalade 1 (2001) visar fyra korta 
sekvenser av vardagslivet i ett fransktalande land, läsaren möter tecknade bilder av människor i en 
trappuppgång56. I en av dessa dialoger möter vi två kvinnor, den ena innehar rollen som ”la 

                                                 
56 Tillman, m.fl., Escalade 1, 2001, s. 6 
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gardienne”57 i huset medan den andra är en av de boende. Dialogen är mycket kort och handlar 
om att ”la gardienne” ska överlämna ett brev till ”mademoiselle Durand”.58 Under denna korta 
dialog använder personerna både Ni-tilltal och varandras titlar i varje mening: 
 
La gardienne: Här är ett brev till Er, fröken Durand. Voici une lettre pour vous, mademoiselle Durand 
Mlle Durand: Åh, tack fru Laval.  Ah, merci madame Laval. 
La gardienne: Hej då, fröken Durand.  Au revoir, mademoiselle Durand. 

Mlle Durand: Hej då, fru Laval, ha en trevlig kväll.59 Au revoir, madame Laval, bonne soirée. 

 
Det handlar om att bekanta sig med de artighetsuttryck som är vanligt förekommande i en 
fransktalande kontext; något som är mer obekant i det svenska samhället. Det är alltså i det 
kontrastiva fransk/svenska-mellanrummet som läroböckerna ser till sin uppgift att fylla ut i 
realiainnehållet. Eftersom det anses oartigt att säga ”du” till personer som man inte känner i en 
fransk kontext betonas detta tydligt för att eleverna ska göras uppmärksamma på de kulturella 
skillnader som kan uppstå. Läroböckerna kan i bästa fall sägas arbeta efter att vara 
kommunikationsfrämjande; det vill säga att de, genom att presentera följande dialoger och deras 
avspeglingar av det franska samhället i övrigt, vill förbereda elever för hur de ska uppföra sig för 
att på bästa sätt kunna kommunicera med fransktalande människor. I det första kapitlet i Escalade 
1 (2001) finns även ett annat exempel med en liknande dialog som den ovan: 
 
M. Pivot God kväll fröken Martin.  Bon soir mademoiselle Martin. 
Mlle Martin God kväll herr Pivot, och trevlig helg. Bon soir monsieur Pivot, et bon week-end. 

M. Pivot Detsamma till Er, vi ses på måndag.60 A vous aussi, et à lundi. 

 
Att karaktärerna upprepar varandras titlar och namn, som att de känner varandra, ger också en 
bild av att man har olika bekanta olika nära. Kort sagt, språket och stilnivån gör skillnad på nära 
vänner och ytligt bekanta, så som grannar till exempel (vilket motsvarar de exempel vi sett ovan). 
I den nyare upplagan av Escalade 1 (2012) har man behållit samma kapitel som i den föregående. 
Alla teckningar som fanns tidigare är nu ersatta med foton. Dialogerna är mer avskalade och 
artighetsaspekten finns förvisso kvar, men har mildrats något. Då de tidigare upprepade 
varandras titlar och namn, sägs de nu bara en gång och uttrycken för att säga artighetsfraser 
varieras i större utsträckning än tidigare.  
 
 
M. Armel: Trevlig resa, fröken Martin!  Bon voyage, mademoiselle Martin ! 
Mlle Martin: Tack, vi ses snart igen!  Merci, à la prochaine ! 

M. Armel: Hej då61.   Au revoir. 
 

Läroböckerna preciserar ett flertal gånger när och hur man ska använda ett Ni-tilltal, i vilka 
sammanhang det anses korrekt eller till och med förväntas. Det har ofta att göra med åldern på 
den man pratar med, om det är en ungdom och en äldre person förväntas den äldre bli tilltalad 
med Ni, medan den yngre kan bli tilltalad med Du. Det finns, med andra ord, många olika 
nyanser i språket som bär upp dessa sociala regler för människorna som talar det. Många av dessa 

                                                 
57 Direktöversättningen är ”vakt” (men här i femininum). Titeln anspelar på en person som innehar rollen 

som vaktmästare i ett hyreshus. 
58 Fröken Durand [min övers.] ”mademoiselle” används vanligtvis som titel till (ogifta) unga kvinnor. 
59 Tillman, m.fl., Escalade 1, 2001, s. 6 [min övers.] 
60 Tillman m.fl., 2001, s. 7 [min övers.] 
61 Tillman m.fl., 2012, s. 9 [min övers.] 
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nyanser är svåra att upptäcka om det inte är ens modersmål. Majoriteten av eleverna i skolan läser 
trots allt franska som ett tredjespråk62.  
     Génial 1 tar i många fall ungdomarnas perspektiv i de kapitel som boken består av. Det är i 
första hand ungdomar som boken vänder sig till och som den handlar om. Man använder sig 
troligtvis av ett sådant upplägg för att främja motivationen hos eleverna. Därför förekommer 
oftare dialoger med ett du-tilltal, eftersom talet sker mellan vänner. Dialogerna är även kortare då 
de inte använder sig av ett tilltal där man upprepar varandras titlar och namn. Istället visar de en 
modernare och ungdomligare sida av det fransktalande samhället.  
 
Eric: Hej Elodie, hur är det?  Salut Elodie, ça va ? 
Elodie: Hej Eric, det är bra. Och du?  Salut Eric, ça va. Et toi ? 
Eric: Det är bra, tack.   Ça va bien, merci. 
Elodie: Hej då, Eric.   Au revoir, Eric. 

Eric: Hej då, Elodie63.   Au revoir, Elodie. 

 
Denna dialog kompletteras dock med en mellan personer som niar varandra. De är dock ytligt 
bekanta trots allt eftersom de kan varandras namn och frågar hur den andra mår, och så vidare64. 
Chez Nous 1 har ett övergripande perspektiv på hälsningsfraser, då de väljer en vy över en gata 
som miljö för sina dialoger. Det finns flera sociala sammanhang som pågår parallellt, med andra 
ord. Det är en tecknad bild med pratbubblor mellan personerna som pratar med varandra. Alla 
vuxna nämner varandra med titel och efternamn, medan de unga duar sinsemellan men niar 
vuxna. Jag kan exemplifiera med en dialog mellan unga och en mellan vuxna: 
 
 
Karim:  Hej Clara.   Salut Clara. 
Clara:  Hej Karim, hur mår du?  Salut Karim, ça va ? 

Karim:  Jag mår bra, tack65.  Ça va bien, merci. 
 

De här ungdomarna använder sig av korta hälsningsfraser som ett socialt viktigt medel för att 
bygga upp en relation. Vid sidan av artighetsaspekten, kan man här även se uttryck för olika 
kulturella tillhörigheter med hjälp av karaktärernas namn (både i föregående och följande 
exempel). Detta innebär att denna lärobok arbetar med att differentiera och bredda begreppet 
franskhet och vad det innebär. Emellertid är det artigheten fortfarande det som är i fokus för 
denna studie: 
 
Mme Hussein:  God dag, herr Bonpain.  Bonjour, monsieur Bonpain. 

M Bonpain: God dag, fru Hussein66.  Bonjour, madame Hussein. 

 
Det finns med andra ord vissa skillnader i hur man väljer att spegla dessa artighetsfraser; men 
särskilt viktigt är att göra skillnad mellan olika bekanta. Det går även att se en skillnad i 
läroböckernas upplägg vad gäller detta, som vi har sett använder den äldre upplagan av Escalade 1 
(2001) titlar och personnamn i dialogerna, som en del av kunskapen kring artighet och hur man 
ska tilltala varandra. Medan den senare upplagan samt de övriga läroböckerna, innehåller mindre 
av detta. Alla böcker använder dock liknande strategier för att förmedla artighetsaspekten till 
eleverna. Genom relativt enkla vardagliga fraser kan de själva helt och hållet kopiera karaktärernas 

                                                 
62 Det är dock viktigt att poängtera är att alla elever inte har svenska som modersmål, och att dessa elever kanske 

inte känner igen sig i den kulturella bild som förmedlas av Sverige, eftersom den speglas genom den man uppfattar 

som fransk.   
63 Sanner och Wennberg, 2011 s. 14 
64 A. a. s. 14 
65 Wilhelmsson, Hirsch och Hermansson, 2010, s. 6 
66 A. a. s. 6 
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repliker, beroende på den kontext de befinner sig i. Man gör också eleverna uppmärksamma på 
att nyansera sitt språkbruk, detta som en slags förberedelse för att kunna passa in i en 
fransktalande miljö. Även bilderna visar hur franskhet kan se ut genom att visa upp franska 
kulturella företeelser som inte finns i Sverige, som karaktären ”la gardienne” till exempel.  
     I Sundbergs avhandling återkommer denna bild som läroböckerna ofta ger av Frankrike: 
nämligen att fransmän är artiga för att de lever i ett strikt land, med strikta sociala regler. Vilket de 
exemplen på artighet har visat ovan. Vidare, menar Sundberg att den bild som läroböcker ger av 
det franska samhället ofta blir den ensamt rådande i undervisningen. Inte heller framkommer de 
egna tankegångarna hos eleverna vad det gäller uppfattningen av fransmän eller det egna 
förhållningssättet. På så sätt menar Sundberg att man förlorar den möjlighet som fanns att 
diskutera spänningarna mellan den egna verkligheten och den som anses vara fransk67. Hon 
menar att det finns en potentiell möjlighet att använda sig av ett interkulturellt arbetssätt i dessa 
situationer68. Då läraren är den som styr hur dessa möjligheter används, är det även läraren som 
innehar makten att både förändra och att cementera vissa åsikter eller tankegångar som absoluta 
sanningar69.  
 

7.2 Identitetskonstruktion genom kulturella artefakter  

Om den förra avdelningen handlar om hur eleven kan bli en del av meningsskapandet är fokus 
nu att se till hur meningsskapandet skildras som helhet och hur det bidrar till att måla upp en bild 
av den kulturella identiteten. I en artikel diskuterar Pirjo Lahdenperä användandet av kulturella 
artefakter för att påvisa en viss identitetstillhörighet. Lahdenperä menar att kultur och 
kulturbundenhet kan studeras utifrån en sådan angreppspunkt70. Detta föremål införlivar vissa 
företeelser och egenskaper endast genom att bli representerad på liknande sätt. Dess egenskaper 
och betydelser kan då, i sin tur, överföras och ständigt återskapas. Lahdenperä menar vidare att 
det kan handla om olika sorts avbildningar av till exempel mat, konst och byggnader eller 
praktiska sådana som dans och musik71.  
     När det gäller läroböcker i franska finns det flera återkommande kulturella artefakter som kan 
passa in i Lahdenperäs resonemang: en av dessa är bagerikulturen. Det vita brödet så som 
baguetter och croissanter har ett visst kulturellt värde, inte bara i sig utan även som en symbol för 
en viss tillhörighet. Bagerikulturen (eller bageridiskursen) med baguetter och croissanter är något 
som ofta starkt förknippas med den stereotypa bild som finns av den franska identiteten i den 
andres ögon. Begreppet kultur i den meningen, har då till viss del frigjort sig från den 
ursprungliga kontexten och bär en betydelse i sig själv, den kan då till och med upplevas som en 
självständig entitet72. En baguette blir en del av en större identitetsprocess i läroboksdiskursen, 
därför att representationen av denna gör att man ofta förknippar den med ett visst sammanhang, 
en viss miljö. Tas den ur ett sammanhang går det att koppla ihop den med olika tankeprocesser 
som delvis innefattar ideologier och idéer. Man kan säga att kultur då görs socialt verksamt och 
dessutom konkret genom en sådan införlivning. Detta avsnitt kommer därför att behandla dessa 
livsmedelsartefakter som en del av en kvantitativ studie av kulturellt identitetsskapande. Alla 
läroböcker i denna studie har dock det gemensamt, att de avbildar brödinköp eller bagerier som 
en vardaglig händelse. Dock i olika stor utsträckning, vilket kommer att påvisas nedan. 

                                                 
67 A. a. s. 137 
68 A. a. s. 138 
69 A. a. s. 139-140 
70 Lahdenperä, 2004, s. 13 
71 A. a.  
72 Öhlander, 2005, s. 15 
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7.2.1 Det vita brödet i kulturellt identitetsskapande 

I läroboken Chez Nous 173 behandlar de första kapitlen vardagliga händelser ute på gatan, kort sagt 
ser man tecknade bilder av människor som rör sig på trottoarerna. I bokens tre första kapitel74 
befinner sig de olika karaktärerna ute på en gata, som verkar vara densamma hos alla, men 
perspektivet blir annorlunda då man förflyttar sig på trottoaren75. En av de butiker som 
återkommer på alla bilder (som alltså syns från den plats där karaktärerna står i de olika kapitlen) 
är bageriet. Det är dock endast i ett av dessa kapitel som en person befinner sig därinne och 
dialogen handlar om att hon vill köpa bröd76. När brödet omskrivs i läroboken Chez Nous 1 har 
det inte med måltider eller mat att göra, utan det är just representationen av bagerier som 
fokuseras. Kanske kan brödet sägas fungera som en slags kuliss eller rekvisita. Brödet blir en 
spegling av vardagen i ett fransktalande land, och särskilt bagerierna kan visa sig ha en viktig 
funktion i att försöka konstruera en fransk kontext. Brödet förekommer även i de 
grammatikövningar och exempel som författarna tar upp, som en förlängning av det man har 
arbetat med i dialogerna. Karaktärerna i boken talar sällan om att de äter bröd, utan när det 
förekommer i texten handlar det mer om att beställa det i bageriet. De talar om hur många 
baguetter eller croissanter som de vill köpa och därefter tackar de och önskar expediten en trevlig 
dag.  
     I den senare upplagan av Escalade 177 är brödets plats i texten hämtat som exempel på ett 
vardagligt liv i ett fransktalande land. Brödets representeras ofta i liknande sammanhang där det 
utgör en del av dialogen, som till exempel på en marknad eller för att beskriva vanliga maträtter. 
Jämfört med Chez Nous 1 förekommer brödet mer sällan som kuliss, det vill säga att det inte 
existerar okommenterat i bakgrunden. Förvisso finns det likheter då texterna handlar om att 
någon vill köpa bröd, men det är inte själva konsumtionen eller maträtterna som betonas. Även i 
den tidigare upplagan av Escalade 178 fokuserar texterna på vardagliga händelser, men brödets 
plats är inte lika central som i den nyare upplagan.  
     Génial 179 använder brödet på liknande sätt som de övriga läroböckerna, men de sätts i ett 
sammanhang med specifika måltider, som frukost till exempel. I boken ges olika förslag på vad 
man brukar äta till frukost i Frankrike80. Författarna visar och berättar vad som är vanligt att äta 
och vilka tillbehör man använder och så vidare. Brödet förekommer även som en del i en dialog 
om picknick, där det är ett av tillbehören. Nedan följer en tabell över hur ofta ord som har med 
bröd att göra, dyker upp i texten. 
 
Bröd i text Chez Nous 1 Escalade 1 

(2012) 
Escalade 1 
(2001) 

Génial 1 

Bagerier 4 0 0 0 

Baguetter 3 2 1 2 

Croissanter 6 3 2 2 

                                                 
73 Wilhelmsson, Hirsch och Hermansson, 2010 
74 A. a. se s. 6-7, 18-19, 32-33. (För övrigt är dessa också de enda kapitel där personerna vistas ute i en stad). 
75 Läroboksförfattarna nämner ingenting om att det är samma stad, eller samma gata, och det gör heller ingen 

skillnad för hur dialogerna uppfattas eftersom läsaren förflyttas till olika personers perspektiv, men de 

befinner sig hela tiden i samma miljö. (Det är inte helt tydligt från början att det är en och samma stad, men 

vid en närmare granskning av den tecknade bilden upptäcker man detta).  
76 A. a. se s. 19 
77 Tillman, m.fl., 2012 
78 Tillman, m.fl., 2001 
79 Sanner och Wennberg, 2011 
80 Endast Frankrike som nämns.  
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Allmänt 

Bröd81 

0 0 0 3 

 

Variationen mellan läroböckerna är, sett till denna kvantitativa analys, inte alltför betydande. Alla 
har liknande upplägg; förutom Chez Nous 1 som mer fokuserar på bagerier och stadsbilden i 
övrigt. Detta gör att brödet oftare förekommer i bakgrunden och inte är en del av dialoger alla 
gånger de omnämns.  
     Som vi kommer att se i följande tabell, förekommer bröd oftare i bilder än i text. Detta kan 
bero på att man vill visa autentiska bilder där bröd kan ingå som en naturlig del i vardagen för 
många. Oundvikligen blir detta till en tolkning av det franska samhället, eller snarare fransmännens 
brödkonsumerande, eftersom man utifrån en svensk kontext ser en skillnad gentemot den egna 
konsumtionen, till exempel. I alla läroböcker ökar brödets representation i antal bilder markant, 
jämfört med antalet i textform. Här kan vi återknyta till Pirjo Lahdenperäs resonemang ovan; 
nämligen att artefakten (här brödet) blir studerad som en del av en kulturbundenhet82. Det vill 
säga något som är en del av en vardaglig händelse och därmed blir en del av ett upprepat 
beteendemönster, därför speglas den som något okomplicerat och normaliserat. Men då den 
kulturella tillhörigheten samtidigt tillskrivs en viss identitetskonstruktion och nationstillhörighet 
blir betydelsen bredare och mer maktorienterad då den kommer att omfatta fler människor inom 
den givna kulturella ramen. Det innebär att läroböckernas perspektiv strävar efter att representera 
en slags avspegling av ett franskt stadsliv, där bröd och bagerier verkar utgöra en betydande del. 
Inte desto mindre är det i förhållande till detta som samhällsbilderna vi ser uppfattas vara 
synonyma med franskhet och en fransk identitet. 
 
Bröd i bild Chez Nous 1 Escalade 1 

(2012) 
Escalade 1 
(2001) 

Génial 1 

Bagerier 3 0 1 0 

Baguetter 2 2483 1 7 

Croissanter 15 2 2 9 

Allmänt 

Bröd84 

19 0 0 17 

 
Brödet passerar med andra ord inte alltid obemärkt men finns ändå oftare i bakgrunden till de 
historier och dialoger som utspelar sig. Läroböckerna representerar och reproducerar med andra 
ord en egen diskurs, där brödet är en viktig del i identitetsmarkeringen. Som en del av en 
identitetskonstruktion fungerar alltså dessa kulturella artefakter. Denna koncentration av kultur 
kan sägas leda till en uppbyggnad av en stereotyp, eftersom man förenklar verkligheten och 
därmed blir det en ensidig uppfattning. Få livsmedel har samma osvikliga plats i läromedlen som 
dessa brödsorter.  
     Stereotyper som används på detta sätt innehåller flera särskilt intressanta aspekter, enligt 
Stuart Hall85. En av dessa är exkludering samt konstruktion av det som anses vara udda. Det vill 
säga att bilden av okända miljöer och kulturer nästan obehindrat kan konstrueras enligt 
definitioner ur ett utifrånperspektiv. Detta på grund av att kontakten mellan ”vi-och-dem” är 
liten, och det ensidiga perspektivet kan därför kvarstå. Det handlar till stor del om makt menar 
Hall, och därmed om vem som uttalar stereotyperna86. En kulturreproduktion utifrån dessa 

                                                 
81 Annat bröd än baguetter och croissanter. 
82 Lahdenperä, 2004, s. 13 
83 Märk dock att dessa baguetter figurerar på en och samma bild.  
84 Annat bröd än baguetter och croissanter.  
85 Hall, 1997, s. 257 
86 A. a.  
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utgångspunkter blir därför mer ensidig. Perspektivet av ”den andre” blir tillrättalagt av de som 
befinner sig utanför den beskrivna kontexten, och det är en av anledningarna till att den 
romantiserande bilden av de fransktalande länderna fortsätter att reproduceras. Enligt Hall kan 
dikotomin mellan oss och de andra bli större då man tillvaratar och förstärker de stereotyper som 
finns. Läroböckerna i denna studie är skrivna utifrån en svensk kontext, eftersom de vänder sig 
till elever som följer den svenska skolans system. Det innebär att samhällsklimatet i Frankrike blir 
speglat utifrån det svenska. Vi konstruerar alltså mening utifrån de symboler och det språk som vi 
använder. Och eftersom maktförhållandet sällan blir motsagt, kvarstår dessa karikatyrer och blir 
än mer mytomspunna. Brödets representation i bilderna kan sägas vara ett sådant inslag då det 
ofta blir skildrat i familjesammanhang och under vardagliga former, så naturligt att det inte alltid 
behöver omskrivas.   
     Enligt Halls resonemang bär brödet som konkret symbol i sig inte på någon mening, utan det 
är konstruktionen kring symbolen som utgör brödets representation och betydelse. Ett exempel 
på detta finns i det första kapitlet i Escalade 1 (2001). En av dialogerna visar en ung kvinna och en 
man i medelåldern som möts i en trappuppgång. I denna (tecknade) bild finns flera föremål som 
är starkt kopplade till en kulturell bild av fransktalande kontexter (båda karaktärerna har 
odefinierbar/icke-explicit bakgrund, vi vet således inte med säkerhet vilket geografiskt område de 
alla representerar, dock kan vi ana att det i första hand är Frankrike87). Mannen på bilden är 
iklädd svart jacka eller rock samt svart basker, han har mörkt hår och mustasch, och sist men inte 
minst så har han en baguette under armen88. Denna typ av representation där brödet inte nämns 
någonstans i texten, men syns tydligt på bilden, skulle kunna sägas fungera som en kulturell 
artefakt. Det vill säga, ett medel för att (ytterligare) tydliggöra och befästa mannens identitet som 
fransk. Det handlar om att bygga upp en kollektiv trosföreställning om ”den andre”, och därmed 
införliva ett meningssystem med egen värdegrund89. Eftersom tyngdpunkten ligger på att 
accentuera brödets roll i den franska vardagen blir den svenska kontrastiviteten motsatt, eller 
motsagd.     
     Genom att reproducera bröd som en del av ett franskt vardagsliv, fortsätter konstruktionerna 
att bära samma meningsgrund. Precis som Fairclough menar Hall, att den sociala aspekten inte 
går att koppla bort från vårt språk. Det betyder att reproduceringen av brödet ständigt omskapas 
och benämns på samma sätt i ett franskt identitetsskapande. En baguette är inte bara en baguette, 
utan det representerar en hel diskurs: nämligen sådant som vi är vana att associera med detta 
bröd. Det handlar om de kontexter och meningar vi tillsammans skapar kring de kulturella 
artefakterna. Genom att reproducera baguetter i samma kontexter visar man alltjämt samma bild 
av den så kallade verkligheten. Förväntan på hur, var och när brödet existerar infrias gång efter 
annan, därför att det är den bild man ger.   
     Det är emellertid de upprepade beteendemönstren som gör att en identitet blir till, när något 
omskapas alltjämt, utan att vara problematiserande eller ifrågasättande. De stereotypa bilder som 
man använder sig av gör att verkligheten ser enkelspårig och lättförståelig ut. Man förenklar 
istället för att visa komplexitet. Vilket resulterar i att man använder sig av ett etnocentriskt 
perspektiv. Detta gör att den egna kulturella verkligheten ses som bredare och mer komplex än 
”den andres”, vilket också bidrar till den snäva kulturella bild som målas upp. Detta härstammar 
från en slags postkolonial ansats i att se på världen, vilket Sundberg diskuterar i sin avhandling90.  

                                                 
87 Vad det gäller övriga karaktärer i detta första kapitel kan vi endast veta två (av totalt åtta) personers 

hemvist och bakgrund, dessa två som nämns är Marseille och Uppsala. 
88 En intressant aspekt angående just baguettens plats i franska läromedel är att i den nya utgåvan av Escalade 

1 från 2012( se s. 8-9) innehåller i princip exakt samma dialoger och fraser (i detta första kapitel) förutom en 

ny version av en scen på marknaden där en kvinna vill köpa baguetter. De tecknade bilderna från versionen 

som gavs ut 2001 är nu ersatta med foton.  
89 Lahdenperä, 2004, s. 13 
90 Sundberg, 2009, s. 25 
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7.3 Den geografiska aspekten 

En av huvudfrågeställningarna i denna studie är att studera hur den geografiska variationen och 
förekomsten av olika platser i texterna ser ut, samt hur de representeras och används som en del 
av innehållet i läroböckerna91. De läroböcker som ingår i denna studie har alla olika 
förhållningssätt till det geografiska urvalet och arbetar efter olika utgångspunkter, vilket jag även 
kommer att diskutera nedan92. Analysen är uppdelad efter två huvudinriktningar, nämligen 
franska städer och fransktalande länder. Resultatet presenteras i tabellform, som en del i den 
kvantitativa analysen. Det handlar om att belysa vilka städer och vilka länder som nämns i text 
och i bild, samt se till deras frekvens. Det gäller både den representation som synliggörs i texten 
och det som är en del av grammatikövningarna. Tabellerna visar alla de städer som nämns i alla 
böcker, medan siffrorna anger det totala antalet gånger som de nämns i texten (detta gäller i både 
grammatikövningar och textkorpusen). 

7.3.1 Franska städer: Paris i centrum 

Man kan utan svårigheter konstatera att Paris nämns överlägset flest gånger i förhållande till de 
andra städerna. I egenskap av Frankrikes största stad, tillika huvudstad, har Paris naturligtvis en 
given plats i läroböckerna. Det är en viktig stad med många viktiga institutioner. Dessutom är det 
en stad som många elever i den svenska skolan kan ha lätt att känna igen. Förekomsten av Paris 
är dock märkbart högre i alla de läroböcker som ingår i den här analysen. Inte bara när det gäller 
att nämna städer vid namn, utan även i bilder, så är huvudstaden nära den enda som visas93. Utan 
att denna studie på något sätt kan ha möjlighet att vara heltäckande, kan man trots allt ana vissa 
tendenser när det gäller frekvensen av de franska storstäder som ingår i innehållet. Nämligen att 
läroböckerna presenterar dessa städer på ett sätt som påminner om upplägget i en 
turistbroschyr94. Då de ord som ofta beskriver Paris har att göra med de byggnader och 
företeelser som är intressanta för turister som besöker staden för första gången. Ofta beskrivs 
dessa med positiva ord; att det är en sevärdhet med hög status. Detta märks till exempel i Génial 
1: 
 
På torget framför byggnaden [Centre Pompidou, min anm.] pågår en ständig folkfest med spontana uppträdanden av 
skådespelare, musiker, jonglörer etc. […] Louvren är ett av världens mest kända museer. Den berömda tavlan Mona-
Lisa, eller La Joconde som hon heter på franska, kan beundras där. […] La Défense byggdes i slutet av 80-talet, men 

arkitekturen ger fortfarande ett ultramodernt intryck. […] Och Eiffeltornet, det är ett måste95. 
 

Och även i Escalade 1 återkommer de positiva yttringarna om Paris: ”Men det är ju fantastiskt! 
Det finns verkligen allt; biografer, teatrar, nattklubbar, museum […]”96. I Chez Nous 1 berättas att 

                                                 
91 Det bör även påpekas att ett flertal dialoger och kapiteltexter inte preciserat sin geografiska utgångspunkt, 

det innebär att man inte med säkerhet kan veta vilken plats de befinner sig på, om detta inte klargörs i varken 

text eller bilder. Dessa platser har inte räknats med i tabellerna, utan jag har endast valt att fokusera på de 

städer och länder som nämns explicit i antingen bild eller textkorpusen. 
92 I Escalade 1 (2001) klargör författarna inledningsvis att de väljer att endast använda texter relaterade till 

Frankrike: ” […] Textboken består av 20 kapitel som tillsammans ger en mångfacetterad bild av dagens 

Frankrike – övriga fransktalande länder tas upp i Escalade 2.” Emellertid är upplagan från 2012 annorlunda, 

där påpekar författarna att de i boken kommer att se till flera fransktalande länder: ”[…] 20 kapitel som 

tillsammans ger en mångfacetterad bild av dagens Frankrike och en inblick i ett par andra fransktalande 

länder”. 
93 Se Appendix 1 och 2.  
94 Se Appendix 1 i denna uppsats. 
95 Sanner och Wennberg, 2011, s. 146-147, 153 
96 Tillman, m.fl, 2001, s. 53[min övers.] 
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”Triumfbågen är magnifik”97. Dessa läroböcker98 behandlar med andra ord Paris som en stad 
med ett slags romantiskt skimmer över sig. Då de målar upp en bild av flärd och storslagenhet, 
som kan skapa en viss skillnad mot verklighetens Paris.  
     Eftersom de städer med högst frekvens (områden kring Rivieran och Alperna99) också är de 
som är de största eller mest kända städerna att besöka i Frankrike, är turistperspektivet i många 
fall det ensamt rådande. Parisregionen100 (och innerstaden i synnerhet) finns däremot, med viss 
regelbundenhet, i centrum för uppgifter och innehåll i läroböckerna. Mycket få franska städer 
verkar ha samma eller ens liknande plats i det kollektiva medvetandet som turistmagneterna. Och 
sett till läroböckernas bredd och innehåll när det gäller andra städer i Frankrike, blir innehållet 
istället relativt avskalat och smalt. Eftersom man sällan går in på djupet hamnar man snarare i ett 
utifrånperspektiv på de karaktärer man följer i läroböckerna.    
     Att många läroböcker väljer ett turistperspektiv menar Tornberg delvis kan handla om att man 
vill förmedla en kompetens för framtiden. Denna kompetenes innefattar något som eleverna ska 
lära sig för att kunna klara sig i målspråkslandet även om språkkunskaperna inte räcker till fullt ut, 
det vill säga för att trots allt kunna kommunicera med ”den andre”101. Det fungerar därför, till 
viss del, förberedande för upplevelsen av att befinna sig i en fransk kontext, då läroböckernas 
upplägg i många fall syftar till att öva elevernas handlingsberedskap för att kunna passa in102. Till 
exempel genom att man visar och instruerar hur tunnelbanesystemet i Paris fungerar103.  
     De städer som nämns utöver de större, mer välkända, figurerar vanligtvis som platser där 
någon bor, i en presentation av en person till exempel. Eller som ett exempel från en historisk 
händelse. Det vill säga i korta inslag, med ett vardagsnära kommunikativt innehåll. Det är sällan 
som mer okända städer blir presenterade i de läroböcker som ingår i denna studie. Kanske kan 
det bero på ett nybörjarperspektiv; att man vill fånga in eleverna genom att studera sådant som de 
känner igen sedan tidigare.  
     Även när det gäller förmedlingen av bilder av nämnda städer, förekommer de i mindre 
utsträckning när det gäller städer utanför det turistperspektiv som känns igen från textaspekten.  

7.3.2 Fransktalande länder 

Frekvensen av andra fransktalande länder, särskilt de forna kolonierna, är varierande i de olika 
läroböckerna. Ofta är Frankrike utgångspunkten och därifrån görs sedan utblickar till de olika 
fransktalande länderna runtom i världen. Inte sällan fungerar karaktärerna här som vänner till en 
person i Frankrike. I denna undersökning är det framförallt två av de fyra böckerna som tar upp 
andra länder i sitt innehåll. Beroende på de forna koloniernas status och allmänkännedom idag, 
kan deras förekomst variera. Man bör dock göra sig uppmärksam på den kontrastivitet gentemot 
svenskhet och Sverige som skulle kunna föreligga. Det vill säga; om länder med franska som 
modersmål ligger inom Europa, är sannolikheten eventuellt större att de nämns. På så vis arbetar 
man utifrån en kontext som är välkänd för eleverna, men man tillför inte mycket som är helt nytt 
eller oväntat. Undantaget i detta sammanhang skulle kunna vara Kanada, som nämns i stort sett 
lika ofta som fransktalande länder i Europa104. Ett liknande resonemang eller orsakssamband kan 

                                                 
97 Wilhelmsson, Hirsch, Hermansson, 2010, s. 25 [min övers.] 
98 I Escalade 1, 2012, förekommer inga skildringar av Paris, annat än i en presentation av Frankrike.   
99 Här avses följande städer: Aix-en-Provence, Avignon, Biarritz, Cannes, Chamonix, Courmayeur, Marseille, 

Nice och St. Tropez.  
100 Versailles är den enda stad som nämns i Parisregionen.  
101 Tornberg, 2000, s. 77. Se även Skolverket, Kursplan i moderna språk, 2011, s. 1  
102 Se även Fredrik Johansson, Therése Ballin, Kulturella representationer i läroböcker i franska och spanska för 

gymnasiet, 2010, s. 38 
103 Se Sanner och Wennberg, 2011, s. 160-161   
104 Se Appendix 3 i denna uppsats. 
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emellertid finnas här; att de länder som är välkänt fransktalande nämns oftare om de kan bygga 
på den kunskap som eleverna redan har.  
     Som jag redan påpekat ovan, väljer författarna till Escalade 1 (2001) att bredda perspektiven i 
de senare böckerna i samma serie. Detsamma gäller för Chez Nous 1 (2010) som enbart arbetar 
utifrån Frankrike. Författarna till dessa läroböcker har därmed gjort ett aktivt val, liksom Escalade 
1 (2012) och Génial 1 (2011) att på olika sätt arbeta kring de forna koloniernas status. I vissa fall 
har man delat upp innehållet till de olika böckerna i samma serie. I andra fall har man inkluderat 
dem redan i den första boken.  
     Perspektivet kan anses vara etnocentriskt då man i stora delar av de studerade läroböckerna, 
uteslutande eller delvis, utgår från den fransktalande kontexten i just Frankrike. Då flera av de 
fransktalande länderna tidigare varit franska kolonier, lever därmed detta maktförhållande till viss 
del kvar genom de kulturella skildringar som görs; eftersom de sällan visar en bredare bild eller 
ger djupare kunskap om ett visst land eller en viss kontext. I Escalade 1 (2012) nämns till exempel 
många fransktalande länder; men utan ett större sammanhang. Ofta representeras dessa som 
exempel på franskans status som världsspråk som talas av många människor. Men 
huvudperspektivet i kapiteltexterna är ändå Frankrike.   
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8. Sammanfattning och avslutning 

Som vi har sett, handlar språkundervisning om mer än att lära sig ett språks grammatik, eftersom 
det även inbegriper att man bör lära sig hur man kommunicerar i en given kontext. Det sociala 
sammanhanget blir viktigt att presentera för eleverna då de kan förberedas för att använda sina 
språkkunskaper i skarpt läge; ur denna studies perspektiv menas här i ett fransktalande land. De 
frågeställningar som jag har arbetat efter i denna studie har varit att se till läroböckernas 
förmedling och skildring av franskhet och fransk identitet. Å ena sidan för att göra eleverna 
medvetna om vilka sociala och kulturella regler som finns, å andra sidan för att avkoda det 
franska samhället för att påvisa de regler som eleverna kan efterhärma för att passa in i den givna 
kontexten. Dessa kan tillsammans ses som en slags femte färdighet att träna in utöver de övriga 
mer explicit uttalade kunskaperna; hör-, skriv- och läsförståelse samt muntlig framställning. 
Eftersom kommunikation bygger på att båda parter kan förstå varandra, även över kulturella 
gränser, är det viktigt att ifrågasätta den bild som läroböckerna ger av det franska samhället. Om 
den blir mer ensidig är det lätt att se på målspråksländerna i fråga som enskilda öar, opåverkade 
av globaliseringsprocesser och konflikter.  
     Studien har bestått av en kritisk diskursanalys med kvantitativa såväl som kvalitativa delar. 
Detta för att på ett bredare plan se hur det specifikt franska skildras. Att leva i en fransk kultur 
skildras till stor del på ett enformigt sätt i dessa läroböcker. När det gäller identitetsformering och 
tillhörighet till en viss kultur eller nation, är bagerikulturen viktig som ett exempel på hur 
identitetsskapandet formas och franskhet skildras. Baguetter och croissanter fungerar till viss del 
som identitetsmarkörer: avkodade i en tolkning gjord enligt ett ”vi-och-dem”-perspektiv av det 
franska samhället. Emellertid är det viktigt att påpeka att dessa kulturella artefakter kan 
representeras på olika sätt i läroböckerna. I vissa fall i sammanhang som har med mat och 
måltider att göra, medan det i andra skildras i bagerier som en naturlig och vardaglig del av 
(stor)stadsbilden. De stereotyper som byggs upp i dessa diskurser är en del av en 
förenklingsstrategi där man arbetar efter att skapa en bild av verkligheten som i sig blir 
generaliserande. Ofta är perspektivet nära knutet till ett maktförhållande; detta är viktigt att 
framhäva, då det är de med makt och tolkningsföreträde som kan göra sina röster hörda och 
därmed sina tankar framträdande. Flera av de forskare som jag har tagit upp i denna studie, har 
betonat detta. Bland annat Sundberg105; hon menar att maktperspektivet är viktigt för att förstå 
hur tolkningsföreträdet och makten hänger samman. I undervisningssammanhang omvandlas 
detta till att omfatta vilka källor man väljer att använda sig av på lektionerna; vilka personers 
perspektiv som kommer till tals och på vilket sätt man diskuterar och ifrågasätter dessa. 
     Även om det går att problematisera det inflytande som läroböcker har över undervisningens 
genomförande i den massmediala värld som vi lever i idag, är de fortfarande det legitimerande 
och dominerande undervisningsinslaget. Som vi såg inledningsvis i Skolverkets rapport från 2006, 
används läroböcker ännu till stor del i skolans språkundervisning, eftersom de anses vara skrivna 
för att följa läroplanen och kursplanen på ett objektivt och adekvat sätt. Lärarens roll blir därför 
viktig i dessa sammanhang, eftersom läraren styr i vilken mån undervisningen vilar på 
läroböckernas innehåll. Emellertid fungerar även läraren som ett substitut för en 
modersmålstalare, då möjlighet till kontakt med modersmålstalare av språket är varierad. Därför 
kan bilden av fransk identitet göras än mer generaliserbar via läromedlen då man har liten kontakt 
kulturer och människor emellan. De stereotyper och förenklingar som då skapas har med andra 
ord utrymme att finnas kvar längre. Det är dock viktigt att problematisera frågan hur lärarna 
väljer att använda läroböckerna, då det, precis som nämnts ovan, är något som trots allt är möjligt 
att diskutera kring tillsammans med eleverna. Många lärare kan också välja att använda läroböcker 

                                                 
105 Sundberg, 2009.  
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som en del av undervisningen och därmed inkludera annat material. De stereotyper som dock 
återkommer i läroböckerna kan därför ligga till grund för en djupare förståelse och problematik 
kring vad franskhet innebär, och på så vis kan böckerna fungera väl i undervisningen. Om de kan 
användas för vidare diskussioner och nyanseringar.  
     Som utgångspunkt för detta arbete har jag valt ut fyra läroböcker som alla vänder sig till 
nybörjare i franska. Min analys har försökt tydliggöra vilka aspekter som är återkommande i 
böckernas innehåll, både vad det gäller artighetsaspekten, identitetsskapande och den geografiska 
variationen. Vad det gäller artighet har studien strävat efter att diskutera i vilken mån eleverna 
görs medvetna om betydelsen av att vara artig, särskilt mot människor som man är obekant med, 
i en fransk kontext. Men det gäller också att se till nyanserna av språkbruket; nämligen hur och i 
vilka situationer som man kan ändra sitt tilltal och därmed sin stil. Detta specificeras i 
läroböckerna som ett franskt kulturellt fenomen som är viktigt att ta del av för att kunna passa in 
i den givna referensramen hos ”den andre”. Det skulle kunna vara en effekt av att läroböckerna i 
denna studie riktar sig till elever som kan vara präglade av ett samhälle där ett du-tilltal inte anses 
ohövligt106. När det gäller identitetsskapandet, handlar det om de kulturella artefakter som 
fungerar som identitetsmarkörer; i själva bildspråket finns få franska flaggor, inte heller några 
särskilda föremål med fransk text på eller liknande, men det finns ofta baguetter och croissanter. 
Dessa fungerar här som symboler, vilka ofta reproduceras för att påvisa en stereotypisk bild av 
hur det franska samhället, eller en fransman lever.  
     Den geografiska variationen är en annan del av analysen. Som vi har sett, handlar böckernas 
kapitel till stor del om personer som bor och lever i Frankrike. Detta land är med andra ord 
utgångspunkten för de historier som berättas. När man väljer att ta in andra länder i 
sammanhanget, handlar det ofta om att det är vänner till en person som finns i ett annat kapitel 
och som då samtidigt fungerar som den som överbryggar till den andra kulturen. Den geografiska 
variationen är liten, inte bara vad det gäller andra fransktalande länder utan även andra städer i 
Frankrike. Ofta är Paris i centrum för många handlingar, och texterna berättar om hur staden är 
uppbyggd, vad som finns att göra där. Kort sagt ges berättelser och beskrivningar som inte 
befinner sig långt från en turistbroschyr. I alla de läroböcker som ingår i denna analys, är Paris 
den stad som nämns flest gånger i förhållande till de andra städerna. Det skulle även kunna bero 
på att det är en stad som är välkänd för många elever, samt att det är en kulturellt och historiskt 
viktig stad där många händelser har utspelat sig.  
     Den kontrastivitet som byggs upp med svensk identitet gör även att den egna kulturella 
tillhörigheten förstärks, eller förminskas på olika plan, då den påverkas av hur fransmännen 
skildras. Och man riskerar inte bara att framställa den andra kulturen som endimensionell, utan 
även den egna blir förminskad och generaliserbar, som en effekt av detta. För att återknyta till 
inledningen, då Frank-Michael Kirsch menade att förståelsen av ”den andres” kultur förutsätter 
att man även har medvetenhet om sin egen, betyder det att interkulturaliteten måste bygga på 
insikt från båda håll. Kommunikation är ingen ensidig händelse, och det därför är det än viktigare 
att bygga den utifrån ett mångfacetterat perspektiv där förståelse för andra människor underbyggs 
av en medvetenhet av att det vi ser inte alltid är det representativa för verkligheten, utan att vi har 
desto mer att lära när vi väl är i kontakt med ”den andre”.  

                                                 
106 Återigen är det av yttersta vikt att påpeka att det med största sannolikhet finns elever som kanske inte 

känner igen sig i de kulturella speglingar och uppdelningar som görs mellan kulturerna.  
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Appendix 1 Franska städer i text 

Denna tabell visar frekvensen över de franska städer som nämns i text. Observera att städerna 

står i bokstavsordning. 

 

Franska städer i text  Chez Nous 1 Escalade 1 (2012) Escalade 1 (2001) Génial 1 

Annecy 1 0 0 1 

Aix-en-Provence 0 0 0 1 

Avignon 9107 0 0 5 

Beaujolais 0 0 0 1 

Beaune 0 0 1 0 

Belle île 0 1 1 0 

Besançon 0 0 0 1 

Biarritz 0 0 0 1 

Bordeaux 0 4 3 9 

Brest 1 0 0 4 

Caen 0 0 0 1 

Cannes 1 0 0 0 

Chamonix 4 0 0 4 

Courmayeur 1 0 0 0 

Dijon 0 0 0 1 

Evian 0 0 0 1 

Grasse 0 1 1 0 

Grenoble 0 0 0 1 

Jura 0 0 1 0 

La Rochelle 0 2 0 0 

Lille 0 1 1 4 

Lyon 0 3 2 12 

Marseille 1 3 2 9 

Nantes 0 0 1 2 

Neuville 0 0 1 0 

Nice 5 3 3 10 

Paris 9 6 5 70 

Pessac 0 1 1 0 

Pommard 0 0 1 0 

Puy 0 1 1 0 

Reims 0 0 1 0 

Rennes 0 0 1 0 

St. Malo 5 0 0 0 

Strasbourg 0 1 0 8 

St. Tropez 2 0 0 0 

                                                 
107 Märk dock att det är ett högt antal på grund av att jag även räknat antalet gånger som staden nämns i 

sången Sur le Pont d’Avignon (6 gånger). 
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Toulouse 2 2 1 1 

Valence 0 0 0 2 

Versailles 0 0 0 1 
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Appendix 2 Franska städer i bilder 

Denna tabell visar frekvensen över franska städer i bilder. Observera att städerna står i 

bokstavsordning. 

 

Franska städer i bilder  Chez Nous 1 Escalade 1 (2012) Escalade 1 (2001) Génial 1 

Annecy 1 0 0 0 

Aix-en-Provence 0 0 0 0 

Avignon 1 0 0 1 

Beaujolais 0 0 0 0 

Beaune 0 0 0 0 

Belle île 0 1 0 0 

Besançon 0 0 0 0 

Biarritz 0 0 0 0 

Bordeaux 0 1 0 0 

Brest 0 0 0 0 

Caen 0 0 0 0 

Cannes 1 0 0 0 

Chamonix 5 0 0 0 

Courmayeur 1 0 0 0 

Dijon 0 0 0 0 

Evian 0 0 0 0 

Grasse 0 0 0 0 

Grenoble 0 0 0 0 

Jura 0 0 0 0 

La Rochelle 0 2 0 0 

Lille 0 0 0 0 

Lyon 0 0 0 0 

Marseille 0 0 0 1 

Nantes 0 0 0 0 

Neuville 0 0 0 0 

Nice 1 1 1 1 

Paris 9 4 5 35 

Pessac 0 0 0 0 

Pommard 0 0 0 0 

Puy 0 1 0 0 

Reims 0 0 0 0 

Rennes 0 0 0 0 

St. Malo 6 0 0 0 

Strasbourg 0 0 0 0 

St. Tropez 0 0 0 0 

Toulouse 0 0 0 0 

Valence 0 0 0 0 

Versailles 0 0 0 0 
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Appendix 3 Fransktalande länder i text och bild 

Denna tabell visar frekvensen och förekomsten av andra fransktalande länder i text och i bild. 

Viktigt att poängtera när det gäller tabellen som följer, är att jag fokuserat på länderna som nämns 

i böckerna, det innebär att om en viss stad i ett land nämnts, så har jag räknat det till hela landet. 

Ofta, bör det dock tilläggas, är inte den geografiska spridningen betydande i de länder som ses i 

listan utan det är snarare en storstad (eller huvudstad) i landet. Här har jag även markerat länder i 

Europa i fet stil, för att påvisa eventuella skillnader med övriga.  

 

Fransktalande 

länder 

Escalade 1 Bilder Escalade 1 Text Génial 1 Bilder Génial 1 Text 

Algeriet 0 1 0 0 

Belgien 1 4 0 0 

Elfenbenskusten 0 1 0 0 

Franska Guyana 1 1 0 0 

Franska Polynesien 0 0 1 1 

Gabon 0 1 0 0 

Guadeloupe 0 1 2 1 

Haiti 1 3 0 0 

Kamerun 0 1 0 0 

Kanada 2 4 0 2 

Kongo 0 1 0 0 

Libanon 0 1 0 0 

Luxemburg 2 2 0 0 

Madagaskar 1 1 0 0 

Marocko 0 2 0 0 

Martinique 0 1 0 1 

Monaco 0 2 0 0 

Nya Kaledonien 0 1 0 0 

Senegal 0 1 0 0 

Seychellerna 0 1 0 0 

Schweiz 0 2 0 1 

Togo 0 1 0 0 

Tunisien 0 1 0 1 

Vietnam 1 2 0 0 
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Appendix 4 Beskrivningar av Paris  

 

 

 

 

 

Chez Nous 1 Escalade 1 (2012) Escalade 1 (2001) Génial 1 

Huvudstad Huvudstad Modehus Huvudstad 

Eiffeltornet Modehus Resa Resa 

Notre Dame Café Café Café 

Disneyland  Teater Presidenten 

Louvren  Nattklubb Dyrt 

Champs-Élysées Muséer Flygplan 

Restauranger  Bio Tåg 

Mona-Lisa   Mona-Lisa 

   L'île de la Cité 

   Arrondissement 

   Världsutställningen 1889 

   Okände soldatens grav 

   Louvren 

   Triumfbågen 

   Eiffeltornet 

   La Défense 

   Notre Dame 

   Sacré Coeur 

   Gare d'Orsay 

   Roland Garros 

   Montparnasse 

   Montmartre 

   Latinkvarteren 

   Le Pont Neuf 

   Le Pont Royal 

   Le Pont de la Concorde 

   Centre Pompidou 

   Les Halles 

   Hôtel 

   Cykel 

   Place des Vosges 

   Crêpe 

   Turister 

   Champs-Élysées 

   Metro 

   Regn 

   Katakomberna 

   Vin 


