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Abstract: 
 
Denna studie syftar till att med stöd av en genusteoretisk referensram undersöka hur 

flickor och kvinnor respektive pojkar och män porträtteras i en lärobok avsedd för 

SO- undervisning i årskurs 1-3. Resultatet av bildanalysen är att pojkar och män är 

både kvantitativt och kvalitativt överrepresenterade. Således fortlever ett 

genussystem med pojkar och män som norm, vilket inte är förenligt varken med vad 

som skrivs fram i styrdokument rörande skolans jämställdhetsuppdrag eller vad som 

formuleras i kursplanerna för SO- ämnena. Studien påvisar värdet av att lärare 

innehar en didaktisk kompetens som gör det möjligt att bemöta läroboksinnehåll för 

att undervisningen i SO- ämnena ska avspegla vad som formuleras i styrdokumenten 

om jämställdhet. 
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1. Inledning 
 

Svenska barn och ungdomar spenderar en stor del av sin uppväxt i skolan. Skolan 

som institution innehar en särställning bland de arenor där barn vistas eftersom den 

under nio år är obligatorisk (SFS, 2010:800). I skolan ska barnen både tillgodogöra 

sig ämneskunskaper såväl som värderingar, detta uttrycks inledningsvis i Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 20111 med orden att 

”…utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden” (2011:7). De värden som åsyftas preciseras vidare som 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

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

utsatta…” (Lgr 11, 2011:7). Med andra ord skall alltså all aktivitet inom skolan 

genomsyras av dessa värden, och om det uppkommer situationer eller aktiviteter 

som inte speglar detta är det skolpersonalens ansvar att ”aktivt motverka 

diskriminering och kränkande behandling av individer och grupper” (Lgr 11, 2011, 

s.12). 

 

De läroböcker som används i undervisningen bör ses som mer än 

kunskapsförmedlare, de förkroppsligar samtidigt samhällets kollektiva sociala 

minne. Detta minne innefattar förklaringar och fakta på vilka det kulturella 

systemet vilar (SOU 2003:15, 2002, s.184). Läroböcker kan ses som förmedlare av 

rådande samhälleliga normer, samtidigt som de ska fungera som resurser i 

utvecklingen av ämneskunskaper (Englund, 1997, s.139I och med att läroböcker 

brukas inom ett obligatoriskt institutionellt ramverk ifrågasätts de sällan, de läses 

istället ofta i en apolitisk common sense-anda (Eilard, 2008, s.25). En kritisk 

läsning som inkluderar analyser av läroboksbilder skulle kunna leda till upptäckter 

av eventuella oönskade agendasättande värden och kunskaper. Då det i dagens 

Sverige inte finns någon lagstyrd myndighet som granskar huruvida de läromedel 

som erbjuds skolpersonal speglar läroplanen faller det således på lärares lott att 

göra detta. Kunskaper inom det genusanalytiska området framstår därmed som en 

didaktisk kompetens lärare rimligtvis bör inneha. ”Bilder talar inte sitt tydliga 

språk – de bär på ett tyst budskap”, menar Yvonne Eriksson, professor i 

informationsdesign vid Mälardalens Högskola (Eriksson, 2009). Dessa budskap 

kan framträda när bildinnehållet verbaliseras genom bildanalyser, vilket i sin tur 

kan leda till att implicit formulerade normer upptäcks. Om bilder tillåts existera 

okommenterade innebär det alltså en risk att oavsedda normer och värderingar 

tillåts fortleva.  

 

2006 genomförde Skolverket en granskning av hur innehållet i läroböcker avsedda 

för bland annat samhällskunskap, historia och religionskunskap stämde överens 

med de värden som dåvarande läroplan skrev fram. De aspekter som analyserades 

var kön, religion, sexuell läggning, etnicitet och funktionshinder. Granskningen 

rörande kön och jämställdhet visade att pojkar och män var kraftigt 

överrepresenterade, både i texten men framför allt i bilderna (Skolverket, 2006, 

s.30). ). I kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena skrivs det fram att 

genom SO- undervisningen ska eleverna ”utveckla förståelse för … betydelsen av 

                                                           
1 Refereras till som Lgr 11 i resterande text. 
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jämställdhet” (Lgr 11, 2011, s.200), vilket betyder att eleverna ska tillägna sig 

faktakunskaper om jämställdhetsbegreppet och könsroller. Läroböckerna som 

används ska i sin tur utformas jämställt, både sett till text- och bildinnehåll (von 

Wright, 1999, s.15). Således bör bilder i SO- böcker för att stödja elevernas 

förståelse av jämställdhetsbegreppet vara jämställda. 

 

 

1.1 Disposition 
 

Inledningsvis ges en bakgrund var denna studie sätts i relation till gällande 

styrdokument. Lärobokens normförmedlande position tas upp samt vilken roll 

bilder spelar i läroböcker. Därefter följer en överblick över tidigare forskning som, 

i enlighet med denna undersöknings syfte, fokuserar på jämställdhet och genus i 

läroboksillustrationer. Sedan följer en beskrivning över detta arbetes teoretiska 

utgångspunkter, det vill säga normkritisk genusteori. Därefter redogörs för 

undersökningens metodologiska ansats samt den analysmetod som använts. I 

efterföljande stycken behandlas de analytiska resultat som framkommit i 

förhållande till arbetets teoretiska referensram. Sedan diskuteras de eventuella 

styrkor och svagheter metoden har, och efter det diskuteras resultatet mot 

bakgrund av den tidigare forskning som redogjorts för. Arbetet avslutas med en 

sammanfattande slutsats. 
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2. Bakgrund 
 

 

Föreliggande studie utgår från ett genusteoretiskt perspektiv, var genus som en 

social konstruktion är fundamental. I kommande stycken behandlas vad som skrivs 

fram i styrdokument om detta, samt hur jämställdhet skall förstås mot en sådan 

kontext.  

 

 
2.1 Jämställdhet i svensk skola 
 
Redan i det första stycket i Lgr 11 (2011, s.7) möts läsaren av formuleringar om 

skolans grundläggande värderingar, på vilka all undervisning och aktivitet skolan 

ska vila. Dessa värden är bland annat alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män och grundläggande demokratiska värderingar. 

Inom skolans institutionella ram ska traditionella könsmönster motverkas, vilket 

ska ske genom att eleverna, oberoende av om de är pojke eller flicka, får leva ut 

sina intressen och prova nya aktiviteter (Lgr 11, 2011, s.8). Det skrivs även särskilt 

fram som en riktlinje för samtlig personal i skolan att se till att ”elevens studie- 

och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund” (Lgr 

11, 2011, s.17). Detta ska alltså genomsyra all aktivitet i skolan, det är dock 

undervisningen i samhällskunskap som specifikt syftar till att utveckla elevernas 

förståelse för könsroller och jämställdhet (Lgr 11, 2011, s.199).  

 

Det är för detta arbete av vikt att nämna kvalitativ respektive kvantitativ 

jämställdhet, vilket är två olika sätt att definiera jämställdhet. Statistiska 

centralbyrån har sedan 1984 årligen utkommit med publikationen På tal om 

jämställdhet (SCB, 2016, s.2). I denna skrift rapporteras statistik kring 

jämställdhet i Sverige inom olika områden, exempelvis obetalt hemarbete, brott 

och löner inom olika sektorer. De siffror som redovisas avser kvantitativa värden, 

det vill säga sådant som går att mäta i antal. Kvantitativ jämställdhet innebär en 

jämn fördelning mellan män och kvinnor, vilket anses vara uppnått inom spannet 

40- 60 procent. Med andra ord, är det mer än 60 procent män inom en viss grupp 

anses den vara mansdominerad och vice versa för kvinnor som kategori. Kvalitativ 

jämställdhet avser å andra sidan att en persons erfarenheter och kunskaper tas 

tillvara och tillåts påverka samhällsutvecklingen oavsett kön. Detta kan kopplas till 

historieprofessor Yvonne Hirdmans teori om genussystemet (1988). Hon menar att 

en systematisering av genus kan möjliggöra en problematisering av detsamma 

(Hirdman, 1988, s.51). Inbyggt i detta föränderliga system finns fenomen, 

förväntningar och processer kopplade till genus. De två grundläggande 

förutsättningar eller logiker som systemet vilar på är dikotomi, det vill säga 

isärhållande av manligt och kvinnligt samt den andra logiken som innebär att 

mannen är norm och kvinnan som det andra (Hirdman, 1988, s.54). Dikotomin i 

sig legitimerar hierarkin, genom de förställningar och normer den tar sig uttryck i. 

En ökad kvantitativ jämställdhet kan ses som en åtgärd för att minska isärhållande 

av genuskategorierna män och kvinnor. Detta beror på att en jämnare fördelning 

kan sägas minska en observerbar dikotomi. En kvalitativ jämställdhet är å sin sida 

en fråga om att rasera genusbaserade hierarkier för att jämna ut maktförhållanden. 

När en underlägsen grupp tillåts inträde på arenor och sammanhang och där ges 
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utrymme att påverka och förändra möjliggörs förändringar av hierarkiska 

relationer.  

2.2 Läroboken som normförmedlare 
 

Elever möter sällan Lgr 11 på det sätt som lärare gör, det vill säga genom att själva 

läsa den, de upplever istället konsekvenserna av den i form av till exempel 

läroböcker och undervisningsinnehåll (Englund, 2005, s.136; Johansson Harrie, 

2009, s.17). Idag granskas inte läroböcker centralt, vilket kan medföra att personen 

som skrivit läroboken, eller förlaget som gett ut den, färgar innehållet, lay-outen 

eller bildvalet. Fram tills 1992 granskade en lagstyrd myndighet alla läromedel 

som skolpersonal erbjöds välja mellan (Reichenberg, 2014, s.72). Fokusområden 

var till exempel att kunskapsinnehållet i läroböckerna överensstämde med 

innehållet i läroplanen, att dispositionen var pedagogisk och att språket var 

korrekt. I och med att läroböcker brukas i en obligatorisk kontext besitter de en 

legitimerande status. De påverkansfaktorer som omedvetet kommuniceras i 

pedagogiska texter såväl som vid situationer inom skolan kallas för immanent 

pedagogik (Englund, 1999, s.337). Den immanenta pedagogiken lägger grund för 

en dold inlärning av sådant som oreflekterat formuleras, ett fenomen kallat 

kryptoinlärning. Innehållet för denna sorts innehåll rör exempelvis de normer2 

läroboken framhåller och reproducerar; vem ses som norm och vilket 

kunskapsinnehåll är norm. För att förebygga att normer som går stick i stäv mot 

vad som formuleras i läroplanen förmedlas föreslår Englund (2005, s.132) att de 

som väljer läromedel analyserar desamma samt att de förhåller sig kritiska. Även 

Selander (2011, s.83) framhåller vikten av att kritiskt reflektera över hur 

läroböcker är utformade och vad det medför i form av ideal och aktiviteter som 

uppmuntras.  

Så vilka normer rörande jämställdhet är det då som förmedlas i Lgr 11 (2011)? 

Samtidigt som det skrivs fram att ”det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 

bedöms i skolan, (…), bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt” (Lgr 11, 2011, s.8), formuleras det vidare att ”skolan har ett 

ansvar att motverka traditionella könsmönster”(Lgr 11, 2011, s.8). Här uppstår det 

en problematik eftersom formuleringarna implicit påstår att skolpersonal ska 

bemöta elever olika beroende på om de är flickor eller pojkar. Det dualistiska 

synsätt på genusidentitet som uttrycks, flickor/ kvinnor och pojkar/ män, speglar 

inte den mer komplexa verkligheten där genusvariationen är större än så. De som 

faller utanför läroplanens formuleringar om flickor och pojkar är till exempel 

personer med en icke-binär genusidentitet. Icke-binär kan ses som ett 

paraplybegrepp för de genusidentiteter som faller utom tvåkönsnormen (RFSL). 

Då det åligger alla som arbetar i skolan att ”aktivt motverka diskriminering och 

kränkande behandling av individer eller grupper” (Lgr 11, 2011, s.12) kan ett 

normkritiskt förhållningssätt inför styrdokument och de material som används i 

skolan vara ett gott stöd. Genom normkritiska analyser kan de normer som 

förmedlas, exempelvis tvåkönsnormen, identifieras och problematiseras för att 

                                                           
2 Normer är outtalat godtagbara beteenden och ageranden inom ett socialt sammanhang (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, 2016). Detta avser flera aspekter, exempelvis utseende, livsstil, 

handlingar med mera. Oftast ger det fördelar i form av makt och privilegier att falla inom normen, 

medan det motsatta råder för de som inte passar in i normen. 



 

5 

skapa en inkluderande miljö. Berge (2011, s.162) framhåller vikten av att 

empiriskt visa exempel på hur människor historiskt sett arrangerat sig socialt, 

kulturellt och sexuellt för att ge elever förståelse för normers icke-statiska 

karaktär. Parallellt med detta bör de föreställningar elever har om kön blottläggas 

för att därmed skapa utgångspunkt för vidare diskussioner om vad som formar 

dessa föreställningar (Berge, 2011, s.162, Kalmus, 2005, s.161).   

Normkritiska bildanalyser med genus i fokus kan leda till ett flerdimensionellt 

synliggörande av vilka genuspositioneringar som förmedlas i läroböcker (Taylor, 

2003, s.301). De bilder som förekommer i läroböcker produceras och anpassas för 

att syfta mot vissa undervisningsmål, som i sin tur är formulerade i enlighet med 

styrdokument. Läroböckerna kan således ses som konkretiseringar av desamma. 

Detta innebär dock inte att de automatiskt kan ses som neutrala, såväl 

produktionen som tolkningen av dem är plats- och traditionsbundna (Selander och 

Kress, 2010, s.52). Selander och Kress (2010, s.51) redogör för en slutsats var det 

råder konsensus bland flertalet forskare inom läromedelsforskningen (Bezmer & 

Kress 2008, Selander & Skjelbred 2004, Selander 2010): ” … läromedel [erbjuder] 

vissa möjligheter och underlättar vissa aktiviteter men försvårar andra”. Således är 

det av vikt att de som väljer vilka läroböcker som ska användas i undervisningen 

är medvetna om vad som eventuellt förmedlas implicit i dem. 

2.3 Bilder i läroböcker 

De läroböcker som används i svenska skolor idag har, jämfört med de som 

användes i början på 1900-talet, fler illustrationer och bilder (Skolverket, 2015). 

Denna textkomprimering har medfört att texterna i läroböckerna är mer 

faktaspäckade medan bilderna har en mer berättande karaktär, ett motsatt 

förhållande mot det som rådde mellan text och bild på 1950- talet (Selander, 2011, 

s.70). Selander (2002, s.192) skriver om språket som betydelsebärare, hur det kan 

anses vara den viktigaste delen i en kommunikation. Språkande kan möjliggöra till 

exempel vetenskapliga teorier, sociala relationer och ideologiska ståndpunkter. 

Användandet av nyans-ord och synonymer medför utrymme för utveckling av 

dessa områden. Multimodala betydelsebärare som bilder bör ses som en egen 

kommunikationsform. De kan öppna upp för andra möjligheter, ibland parallella 

sådana, som exempelvis känsloaspekter av ett fenomen som dessutom fungerar 

instruerande, analytiskt eller berättande. Med andra ord; även om en bild kan säga 

mer än tusen ord, behövs ändå orden för att beskriva bilden (SOU 2003:15, 2002, 

s.15). 

I en lexivisuell representation, det vill säga en sammanställning av bild och skriven 

text, är det avgörande att de båda kommunicerar samma budskap (Pettersson, 

1991, s.36). När relationen mellan text och bild är enhetlig ökar chansen att det 

avsedda lärandet sker. Då undervisningen i de samhällsorienterade ämnena för 

årskurs 1-3 ska behandla jämställdhet och könsroller är det således av vikt att de 

bilder som finns i de läroböcker som används avspeglar kunskapsinnehållet.  
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2.4 Tidigare forskning 
 

Läromedelsforskning med fokus på hur genus konstrueras i bilder i läroböcker för 

samhällskunskapsundervisning är ett tämligen obeforskat område. Bilder i 

läroböcker för andra ämnen finns det dock desto mer forskning som berör, de som 

är relevanta för detta arbete och kommer att redogöras för här. 

I en omfattande Nya Zeeländsk undersökning där syftet var att finna hur 

genuskonstruktioner förmedlats och förändrats under 50 år undersöktes 100 

läsläror (Jackson & Gee, 2005). De slutsatser som drogs av den omfattande 

undersökningen var att manifesteringen av manligt/pojkigt och kvinnligt/flickigt 

genom läroboksbilderna i princip inte ändrats alls mellan åren 1950 och 2000 

(Jackson & Gee, 2005, s.127). Kvinnor har porträtterats som omhändertagare, båda 

av hem och familj, medan män befunnit sig utomhus eller på arbetsplatser. Den 

aktiva mannen var ett genomgående tema i de undersökta läseböckerna. Parallellt 

med dessa porträtteringar har också en obligatorisk heterosexualitet förmedlats, 

inga alternativ har getts i läseböckerna. Det konsekventa mönstret upprepade sig 

för pojkarna och flickorna. Pojkar har konsekvent avbildats som aktiva; idrottare 

eller upptäckare. Porträtteringen av flickor följer dock inte den av kvinnorna, i de 

senare utgivna läseböckerna blir flickorna mer och mer aktiva, det vill säga att de 

tillåts kliva in på pojkarnas arena. Detta rör dock endast den aktivitet de utför eller 

deltar i, inte deras utseende. Flickor har konsekvent illustrerats med långt hår, ett 

könsspecifikt kroppsspråk och med särskilda klädesplagg. Jackson och Gee (2005) 

undersökte genus som kategori, där kategorierna grundade sig på personernas 

utseende, precis som jag gjort i föreliggande arbete. De undersökte också hur olika 

aktiviteter kunde kopplas till kön i läroboksbilderna, vilket gör deras studie 

relevant för denna undersökning då jag också letade efter tecken på detta. 

Som en uppföljning på Jackson och Gees (2005) studie gjordes en intervjubaserad 

undersökning av hur elever uppfattade genuskonstruktionerna i läroboksbilderna 

(Jackson, 2007). Den första slutsatsen som drogs av studien var att kvinnor i nyare 

läroböcker tillåtits träda in på arenor där endast män befunnit sig tidigare, 

exempelvis i garaget (Jackson, 2007, s.75). Detta kan ur ett 

jämställdhetsperspektiv ses som positivt, men tyvärr innefattar detta inte en 

kvalitativ jämställdhet. Till syvende och sist är det trots allt mannen som agerar 

tekniskt kunnig beslutsfattare och kvinnan som hantlangare då de samtidigt 

porträtteras i garaget. Den andra slutsats som drogs av analysresultatet och 

intervjuerna var att barn genom att kombinera information om fysisk position och 

positionering samt de verktyg en porträtterad person har tillgång till medför 

logiska konsekvenser rörande personens förmågor (Jackson, 2007, s.75). 

Påfallande ofta porträtterades kvinnor som den mindre kompetenta i ett 

sammanhang, i motsats till den kvalificerade mannen.  

Motsvarande forskning i svensk kontext visar liknande slutsatser. I Angerd Eilards 

(2008) omfattande diskursiva3 studie undersöks läseböcker använda i svenska 

skolor under andra halvan av 1900-talet med syftet att synliggöra hur genus och 

                                                           
3 Diskursiv ska förstås som inom ramen för en specifik historisk kontext, där språket och sättet att 

beskriva olika fenomen speglar de associationer dessa fenomen ger (Eilard, 2008, s.50). 
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etnicitet framställts. Detta analyseras, till skillnad från Gee och Jackson (2005), i 

relation till de värderingar som den för tiden aktuella läroplanen skulle förmedla, 

vilket gör denna avhandling relevant för detta arbetes syfte. Eilard (2008, s.242) 

utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att de undersökta 

läroböckerna ses som budbärare av rådande ideal och samhälleliga normer. 

Resultatet redovisas linjärt, decennium för decennium. De slutsatser som dras 

rörande hur genus har skapats i läroboksbilder är flera, men klart är att det 

hierarkiska genussystemet (Hirdman, 1988, s.51) är ett bärande ramverk. 

Genomgående över alla undersökta epoker är mannen/ pojken norm och kvinnan/ 

flickan det andra; den som förhåller sig till normen på något sätt.  

Bilden av män och pojkar är i stort sett oförändrad över tid, medan porträtteringen 

av flickor förändrats något; de har blivit mer lika pojkarna. Pojkar har konsekvent 

porträtterats som aktiva utomhuspersoner, medan flickorna istället befunnit sig 

inomhus ägnande sig åt lugna aktiviteter, med en viss förskjutning i de senast 

utgivna läseböckerna. Två flickideal rörande utseende framkommer också, den 

första är en ljus, söt och glad flicka och den andra är mörk och tuffare. Om en 

flicka däremot porträtteras alltför långt från flicknormen, om hon exempelvis är 

överviktig, alltför självständig eller hyperfeminin, kommer hon att förlöjligas och 

förtryckas (Eilard, 2008, s.428). Eilard (2008, s.419) finner dock, till skillnad från 

Jackson och Gee (2005), en tendens att normen för hur pojkar framställs eventuellt 

är på väg att förändras. I en av de nyaste böckerna framställs protagonisten, som 

visserligen precis som i tidigare utgivna läseböcker är en pojke, som ”en 

pojkvariant av det nya maskulinitetsidealet” (Eilard, 2008, s.419). Han är en 

representant för en sorts känsligare grabbighet; tuff men samtidigt mjuk.  

Slutsatsen om att genussystemet med mannen som norm genomsyrar svenska 

läroböcker, vilket stämmer såväl nu som i ett historiskt perspektiv, legitimeras av 

ytterligare forskning (Graeske, 2010). Männen i läroböckerna beskrivs som 

handlingskraftiga och nytänkande äventyrare, medan kvinnorna porträtteras som 

deras motsatser. Kvinnorna beskrivs som både fysiskt och psykiskt sköra och 

därmed avvikande från normen (Graeske, 2010, s.122).  

Jag har här ovan redovisat ett urval av både internationell och nationell 

läroboksforskning där bildanalyser med genus i fokus är den gemensamma 

nämnaren. Eilard (2008) och Graeske (2010) är relevanta för detta arbete eftersom 

de kopplar respektive empiriska undersökningar rörande genus i läroböcker till 

styrdokument. Även i föreliggande studie kopplas analysresultatet till vad som 

skrivs fram i styrdokument om det undersökta. Det är i kursplanerna för de 

samhällsorienterade ämnena som det formuleras att eleverna ska utveckla 

förståelse för betydelsen av jämställdhet, vilket är anledningen till att jag valt att 

analysera bilderna i en SO- bok (Lgr 11, 2011, s.199).  
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att synliggöra hur bilder i en lärobok för SO- 

undervisning i årskurs 1-3 gestaltar det i kursplanerna framskrivna 

jämställdhetsuppdrag skolan har. 

 

För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

 

 Hur ser den kvantitativa representationen av flickor/ kvinnor respektive 

pojkar/ män ut i läroboksbilderna? 

 Vilka genusbundna mönster förmedlas i läroboksbilderna? 
 

4. Teoretisk referensram 
 

 

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i att genus är socialt, kulturellt och 

historiskt konstruerat. Genusbegreppet, vars syfte var att sätta ord på kulturella 

föreställningar om könsskillnader, tog sin plats i svenska språket under 1980-talet 

(Ambjörnsson, 2003, s.11). När det biologiska könet separerades från kulturen 

medförde det att skillnader könen mellan kunde beskrivas som något sprunget ur 

den sociala och kulturella kontexten (Hirdman, 1988, s. 50). En sådan 

konstruktionistisk syn på genus möjliggör analyser om hur femininet och 

maskulinitet skapas och reproduceras (Knudsen, 2005, s.73). För att förstå detta 

formande av genusidentiteter är det fundamentalt att sätta maskulinitet och 

femininitet i relation till varandra för att därigenom upptäcka vilken genusordning 

som är aktuell (Hirdman, 2001, s.13). I föreliggande studie används både 

begreppen kön och genus. Med kön avses i detta arbete en biologisk definition av 

vad som är en pojke eller flicka. Genus å sin sida avser de konstruktioner som 

skapas utifrån samtal som tar utgångspunkt i sociala aspekter, till exempel att 

ikläda sig kulturella markörer för att sedan ”bli” en avsedd genusidentitet. Detta 

arbetes genusteoretiska referensram utgår från att mannen i dagens samhälle är 

norm i ett hierarkiskt genussystem, vilket gör den till en lämplig teori för att 

besvara de frågeställningar jag ställt.  

 

 

4.1 Genussystemet 

Hirdman (1988, s.51) menar att en systematisering av genus är nödvändig för att 

synliggöra och möjliggöra problematisering av detsamma. Genussystemet ska ses 

som en föränderlig struktur som innefattar samverkande fenomen, förväntningar 

och processer. Detta nätverk av självreproducerande faktorer är grunden på vilka 

andra samhälleliga hierarkier vilar. Genussystemet bärs upp av två grundläggande 

förutsättningar, vilka Hirdman (1988, s.51) kallar för genussystemets logiker. 

De två bärande logikerna av genussystemet är (Hirdman, 1988, s.54): 

1) Dikotomi. Isärhållandet av manligt och kvinnligt. Detta avser både platser, 

aktiviteter och egenskaper, vilket upprätthåller maktordningar genom avskiljningar 
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på flera plan.  

2) Hierarki. Mannen är norm och referenspunkt. Kvinnan är det andra, det 

avvikande.  

Dikotomin i sig, genom de uttryck den tar sig i exempelvis föreställningar och 

normer, legitimerar hierarkin (Hirdman, 1988, s.52). 

Genuskontrakt bör tolkas som oskrivna lagar, inte som kontrakt utfärdade mellan 

två jämbördiga parter (Hirdman, 1988, s.54). Kontrakten avser konkreta 

uppfattningar om hur en man och en kvinna är; vem som arbetar var, vem som 

beter sig ett visst sätt, vem som klär sig på ett visst sätt och så vidare ner på 

detaljnivå. Varje samhälle och tid har sina unika kontrakt och de låter sig inte 

skrivas om lättvindigt, de ärvs från generation till generation.  

Ovan framskrivna genusteoretiska referensram har fungerat som utgångspunkt för 

konstruerandet av en metod som avser synliggöra genom bildanalys hur genus 

gestaltas i läroboksbilder. Centralt för bildanalysen är att finna genusbundna 

mönster, vilket återspeglas i detta arbetes andra forskningsfråga. Genusbundna 

mönster kan kopplas till genussystemets första logik, det vill säga dikotomi. Jag 

letar i denna studie inte specifikt efter tecken på den andra logiken eftersom 

hierarki inte visar sig genom en renodlad bildanalys. 

5. Metod 
 

I detta avsnitt redovisas det empiriska urvalet, vidare redogörs för val av metod 

samt på vilket sätt databearbetning och analysenheter valts, och slutligen 

diskuteras denna studies reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  
 

5.1 Empiriskt urval och metod 

 
Jag avsåg undersöka hur bilder i en lärobok för SO- undervisning i årskurs 1-3 

gestaltar det i kursplanerna framskrivna jämställdhetsuppdrag skolan har, vilket 

medförde att ett urvalskriterium för analysen var att det empiriska materialet 

specifikt skulle syfta mot kunskapsinnehållet i den aktuella läroplanen. Den 

lärobok jag analyserat är Boken om SO 1-3 (2013), skriven av Annica Hedin och 

Elisabeth Ivansson, utgiven av förlaget Liber. Ursprungligen var min tanke att 

analysera flera läroböcker, men jag var tvungen att avgränsa mig till en lärobok på 

grund av tidsramarna som var satta för detta arbete. Jag är medveten om att ett så 

litet urval som det jag gjort medför att generaliserbarheten av de resultat som 

framkommer minskar. I föreliggande arbete har jag avgränsat analysen till att 

enbart innefatta bilderna i läroboken, ej texterna eller bildtexterna. Detta val har 

jag gjort eftersom jag är intresserad av en renodlad bildanalys. Hirdman (2001, s. 

25) påpekar att bildanalysen i vissa sammanhang ses som mer godtycklig än 

textanalysen. För att förekomma en eventuell vaghet har jag därför varit noga med 

att tydligt redogöra utefter vilka analyskriterier jag tolkat bilderna.  

 

I den inledande bildanalysen var genus som kategori i fokus (Knudsen, 2005, 

s.85). Fördelen med denna typ av kategorisering är att genuspositioneringar blir 
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synliga. När detta sker möjliggörs samtal om vem som syns och inte, vilka 

barriärer som finns och har funnits, och hur revolter mot dessa skett. Nackdelen 

med denna syn på genuskategorier är att ett essentialistiskt synsätt där genus 

likställs med kön cementeras, och fokus hamnar på ett dikotomiskt förhållande 

mellan maskulint och feminint. I denna studie kategoriseras och analyseras endast 

pojkar/ män och flickor/ kvinnor då det är de definitioner som används i läroplanen 

då det handlar om jämställdhet (Lgr 11, 2011, s.8). Jag vill dock framhålla att jag 

ser genus som en konstruktion sprungen ur kultur och socialisering, inte som en på 

förhand given position.  

 

När den första kategoriseringen genomförts övergick jag till att genom en 

kvantitativ metod räkna kvalitativa egenskaper. Jag gjorde detta med både de 

bilder där enskilda personer porträtterats och de där grupper av människor 

förekom. Först försökte jag analysera och kategorisera inomgruppsliga relationer 

och positioneringar, men övergav detta då det visade sig växa för stort och 

komplext för detta arbete och dess syfte. Istället letade jag efter genushomogena 

grupperingar, för att undersöka i vilken grad detta förekom.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur bilderna i en lärobok för SO- 

undervisning gestaltar det i läroplanen framskrivna jämställdhetsuppdrag skolan 

har. Jag valde att analysera bilderna i en SO- bok för att det är undervisningen i 

samhällskunskap som specifikt ska behandla könsroller och jämställdhet (Lgr 11, 

2011, s.200). För att uppfylla syftet har jag, med stöd i Bryman (2011, s.538), valt 

att kombinera kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Jag finner inte 

någon poäng i att skilja dessa forskningsmetoder åt med tanke på detta arbetes 

syfte. Istället har det varit ett stöd att kunna kvantifiera de resultat jag erhållit i de 

kvalitativa analyserna i olika tabeller. Resultaten har då framträtt tydligt, i exakta 

siffror och procentsatser, vilket lett till att en så kallad ”kvasikvantifiering” 

(Bryman, 2011, s.551) genom värdeord som ”många”, ”flera” och ”några” kunnat 

undvikas. 

 

5.2 Databearbetning och analysenheter 
 

Bildanalysen inleddes med att jag kategoriserande de personer som finns med i 

läroboken. Arbetet utgick från kön som kategori. Jag gjorde en genomläsning av 

läroboken och varje bild som föreställde en person kategoriserade som jag sedan 

som pojke/ man eller flicka/ kvinna. Kategoriseringarna grundade jag enbart på 

personernas utseende, till exempel frisyr, kläder, ansiktsbehåring och kroppsform. 

De personer som inte lät sig kategoriseras utefter utseendekriterierna 

kategoriserades som ”obestämbart kön”. 

 

Vissa av de bilder som analyserats illustrerar större sammanhang med många 

människor, exempelvis publik vid en fotbollsmatch, vilket gjort det omöjligt att 

räkna och kategorisera varenda individ. Jag kategoriserade i dessa fall endast de 

personer som tydligt framträdde eller var i fokus. Således ska antalet individer inte 

ses som absolut, även om ett högst sannolikt värde indikeras. 

 

Jag har under genomläsningen av läroboken fört noggranna anteckningar, så 

kallade memos, om vad jag ser och tänker, för att finna mönster eller aspekter i 

bilderna som uppdagats (Thornberg & Frykedal, 2007, s.57, Bryman, 2011, s.521). 
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Dessa spontana tankar och idéer har jag jämfört och relaterat till varandra under 

hela processen, vilket i sin tur haft betydelse för urskiljandet av mönster som jag 

inte förutsett. När jag analyserade olika sinnesstämningar och miljöer var mina 

memos ett gott stöd. Jag visste inte på förhand vilka sinnesstämningar som skulle 

visa sig vara återkommande, så genom att anteckna varje identifierad persons kön 

och humör fann jag att endast vissa sinnesstämningar var återkommande. Det 

samma gällde när analysenheten var miljö, det utkristalliserades vissa 

återkommande omgivningar. När jag letade efter personer som höll i någon typ av 

verktyg fann jag inget sätt att kategorisera verktygen, på grund av att det rörde sig 

om många olika typer av verktyg. Således räknade jag i detta fall endast flickor/ 

kvinnor och pojkar/män som höll i något verktyg, men inte vilket.  

 

Vid bildanalyser finns det alltid flera faktorer som påverkar framväxten av ett 

analysresultat (Eriksson & Göthlund, 2012, s.22). Bilders struktur är, till skillnad 

mot det linjära skriftspråket, simultant genom en spatial uppbyggnad. Hur den som 

analyserar bilden närmar sig den beror till exempel på tidigare erfarenheter, syfte 

med analysen och konventioner rörande läsriktning. Min utgångspunkt för 

bildanalysen är att i alla bilder går det att finna flera retoriska komponenter, vilka 

tillsammans ger läsaren information om hur bilden ska förstås. Nedan redovisas de 

begrepp som utgjort centrala analysenheter för arbetet. 

 

5.2.1 Närhet, distans och vinkel 
 

Det första sättet en bild kommunicerar med läsaren påverkas av är distansen eller 

närheten till läsaren (Hirdman, 2001, s.48). Hirdman (2001, s.48) skriver att ett 

vanligt förekommande sätt att dela in avstånd i bild på är långdistans, 

medeldistans, närbild och extrem närbild. En närbild erbjuder ett mer personligt 

tilltal än vad bilder framställda i lång- eller medeldistans gör, vilka istället har ett 

mer formellt tilltal. Kress & van Leeuwen (2001, s.130 ff) menar att distansen, 

”size of frame”, mellan objektet och läsaren speglar ett socialt avstånd. Detta 

medför, precis som Hirdman (2001, s.48) skriver, att närbilder underlättar för 

läsaren att identifiera sig med bilden. Även vinkeln något är avbildat ur förser 

läsaren med information. Är bilden tagen ur ett fågelperspektiv, det vill säga 

ovanifrån, uppfattas en person som liten (Lindberg, 2006, s.46, Danbolt, 2007, 

s.27). Det motsatta råder för bilder tagna nedifrån, ur grodperspektiv. Beroende på 

ur vilket perspektiv en bild är tagen skapas också en maktrelation mellan läsaren 

och den eller det som porträtteras. Ser läsaren bilden uppifrån, ur fågelperspektiv, 

innebär det en auktoritär position gentemot det avbildade. Det motsatta gäller för 

bilder tagna underifrån. Ett tredje alternativ finns också; parallellperspektivet. I 

detta placeras läsaren och bilden i en mer jämn nivå, vilket ger intrycket av en mer 

jämlik maktrelation.  

 

5.2.2 Kroppsretorik 
 

I bildanalyser är det utöver perspektiv betydelsefullt att analysera porträtterade 

personers kroppsretorik, det vill säga gester och poser (Hirdman, 2001, s.49). Med 

kroppsspråk kan mycket uttryckas, till exempel rädsla, lycka och upphetsning. 

Men även mer specifika kroppsrörelser, som handrörelser och leenden, kan visa 

sinnesstämningar. Ett leende hos en porträtterad person kan tolkas som ett tecken 

på välvillighet gentemot läsaren. Det invaggar dessutom betraktaren i en känsla av 
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trygghet och stabilitet i relationen. Traditionellt sett avbildas oftare kvinnor än 

män som leende, vilket således ger läsaren intrycket av att de är lättillgängliga och 

inte inbjuder till konflikt (Ambjörnsson, 2003, s.63). När en individ med låg status 

i en samhällshierarki uttrycker känslor tenderar de att ses som mindre viktiga än 

när en högstatusperson gör det (Ambjörnsson, 2003, s.319). Även blickriktningar 

hos porträtterade personer kan vara könsbundna (Hirdman, 2001, s.52). 

Traditionellt sett har män avbildats som talare eller ledare, vilka har blickat utåt, 

medan kvinnor istället avbildats som lyssnare eller följare. Kvinnor har i dessa 

bilder haft blicken vänd mot de ledande männen. Graden av självberöring är även 

det en genusbunden variabel (Hirdman, 2001, s.50). Att ta på sig själv avväpnar ett 

objekt genom att det upplevs som mindre hotfullt när händerna är placerade på den 

egna kroppen. 

 

5.2.3 Miljö 
 

Även kontexten är avgörande för hur en bild tolkas. Avbildas en person i en vild 

miljö indikerar det ofta att personen är djärv och inte räds något. Detsamma gäller 

andra aktiviteter som kräver fysiskt agerande, exempelvis idrottande eller vissa 

arbetens utförande. Det motsatta råder för sammanhang som kräver begränsad 

fysisk aktivitet. Personer porträtterade i sådana miljöer upplevs som lugna och 

samlade. Det kan till exempel vara inne i ett klassrum eller bibliotek, miljöer som 

associeras med stillhet och hänsynstagande.  

 

5.2.4 Homosocialisering 
 

Ett effektivt sätt att demonstrera makt i relation till kön är genom könshomogena 

gemenskaper (Hirdman, 2001, s.19 ff, Ambjörnsson, 2003, s. 320). Denna typ av 

gruppering definieras som homosocialisering, vilket innebär samkönade 

vänskapsband. I detta begrepp finns inbyggt en förväntad lojalitet och identifiering 

med gruppen, men det bör även betraktas som ett moraliskt system kopplat till 

vissa normer och förväntningar. Homosociala band mellan män kan ses som 

fundamentalt för det genussystem som Hirdman (1988, s.52) beskriver. Denna typ 

av grupperingar både bekräftar och reproducerar ett hierarkiskt system. Kvinnlig 

homosocialiserings status är lägre, den anses ofta svagare och mer flyktig 

(Ambjörnsson, 2003, s.321). Hirdman (2001, s.276) menar att starka manliga 

homosociala band i bilder förmedlar styrka och kraft, och även att de när den 

traditionella genushierarkin. Ju fler och starkare kvinnliga homosociala 

gemenskaper, desto mer destabiliseras genushierarkin. 

 

5.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 
Validiteten och reliabiliteten i en studie är relaterade till varandra genom att 

validitet förutsätter reliabilitet (Bryman, 2011, s.167). Reliabilitet innebär 

tillförlitlighet, att flera forskare kommer fram till samma resultat med samma 

metod utifrån ett visst material (Kihlström, 2007, s.164). Validitet innebär 

giltighet, det vill säga att det som avses undersökas också blir undersökt (Larsen, 

2009, s.41). Detta uppnås till exempel om de rätta frågorna ställs utifrån den 

problemformulering som gjorts, och om den data som samlas in är relevant för 

frågeställningarna. Jag har för att uppnå reliabilitet i denna studie tydligt redogjort 
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för hur analysen genomförts och de centrala begrepp kategoriseringarna grundar 

sig på.  

 

Utöver reliabilitet och validitet är generaliserbarhet ett centralt begrepp, vilket 

handlar om i vilken mån resultatet är giltigt utöver denna studie, om det kan 

generaliseras (Bryman, 2011, s.168). I och med att arbetet begränsats till studien 

av en lärobok gör resultatet inte anspråk på att vara generaliserbart för 

läroboksbilder i stort. Med detta sagt vill jag dock framhålla att för den grupp av 

elever som möter och använder den undersökta läroboken utgör bilderna ett 

centralt läromedelsmaterial av betydelse för deras möjlighet att utveckla en 

förståelse för jämställdhet. 

6. Resultat 
 

I denna del redovisas i både löpande text och tabeller de resultat som framkommit 

av bildanalyserna. Kapitlet inleds med resultatet från undersökningen av de 

kvantitativa genusrepresentationerna, därefter följer resultat avseende olika 

retoriska bildkomponenter. Avsnittet avslutas med en summering av resultaten. 

 

6.1 Kvantitativ genusrepresentation i läroboksbilderna 
 

Den första delen av den analys jag gjort av läroboksbilder rör den kvantitativa 

fördelningen av män och kvinnor. Som tidigare nämnt så anses kvantitativ 

jämställdhet vara uppnådd inom spannet av 40- 60% (SCB, 2016, s.2). Översatt till 

en lärobokskontext skulle det alltså innebära att en jämställd fördelning av 

avbildade män respektive kvinnor borde återfinnas inom de ramarna. 

Forskningsfrågan som ställts för att undersöka detta är hur den kvantitativa 

jämställdheten ser ut i läroboksbilderna.  

 

Resultatet av analyserna visar att antalet kvinnor i läroboksbilderna är mindre än 

antalet män. I de 90 illustrationer där det förekommer människor är alltså 70 % av 

dem pojkar eller män, och 29 % av dem flickor eller kvinnor. I denna kategori var 

det 1 % av personerna som jag kategoriserat som obestämbart kön. De personer 

som kategoriserats som obestämbart kön syns bakifrån eller döljs bakom 

skrymmande kläder. Resultatet av denna kvantitativa kategorisering, var pojkar 

och män representeras mer än dubbelt så ofta som flickor och kvinnor, kan förstås 

som en del av ett mönster i en genushierarki. En frekvent porträttering av pojkar 

och män legitimerar denna genuskategoris ställning inom genussystemet. 

 

Tabell 1: Genuskategorisering av personer i bilder 

 

Antal pojkar/ män i 

bilder 

235 st 70 % 

Antal flickor/ kvinnor i 

bilder 

99 st 29 % 

Antal personer av 

obestämbart kön i bilder 

5 st 1 % 
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Totalt antal analyserade 

personer i bilder 

338 st 100 % 

De bilder som analyserades i det första skedet användes därefter som underlag för 

en analys av genushomogena grupperingar. Ett antal av de pojkar/ män och flickor/ 

kvinnor som räknades i den första analysen porträtteras i gruppbilder. Jag fann tolv 

genushomogena grupper, och dessa gruppbilder är alltså underlag för det resultat 

som presenteras i Tabell 2. Av dessa var tio stycken grupper bestående av enbart 

pojkar eller män och en enbart flickor eller kvinnor. Även i denna kategorisering 

var pojkar och män klart överrepresenterade jämfört med flickor och kvinnor. 

Detta skulle kunna ge läsarna av läroboken intrycket att flickor och kvinnor inte 

har kraft eller intresse av att arrangera sig i grupper, vilket eventuellt skulle kunna 

utmana genussystemet så som Hirdman (1988, s.54) beskriver det. Pojkarna och 

männen å andra sidan framstår som organiserade och handlingskraftiga när de 

gång på gång visas i olika grupperingar. Exempel på när pojkar och män bildar 

genushomogena grupper är när de porträtteras som soldater, jägare och vikingar. I 

alla exemplen är de fysiskt aktiva och har ett mål, vilket gör att de kan uppfattas 

som välstrukturerade och aktiva. I den bild som visar flickor eller kvinnor i grupp 

visar den ena av dem en skolsituation där flickorna i gruppen verkar sjunga en 

ramsa med tillhörande handrörelser. En annan grupp av kvinnor föreställer fyra 

kvinnor som står i startposition inför ett sprintlopp. Denna grupp räknade jag inte 

som en homosocial kvinnogrupp eftersom de leds av en man. Tre av dem har 

blicken på en man som håller i en startpistol, och den fjärde skuttar med bakåtlutad 

hållning iväg med slutna ögon och ett leende på läpparna. Jag skriver ”skuttar” 

eftersom det är det mest exakta sätt jag kan beskriva hennes studsiga löpstil på. 

Detta kan jämföras med de män som i framkant på samma bild spelar fotboll. Det 

sätt på hur deras löpstil avbildas är mer framåtriktat, kroppen lutar framåt och de 

har blicken på det de springer mot. Resultatet av analysen av genushomogena 

grupperingar kan således sägas stödja den dikotomi som genussystemet vilar på. 

De kvinnliga homosociala grupperna är numerärt färre än de manliga, vilket kan 

ses som ett tecken på att genushierarkin i bilderna är stabil (Hirdman, 2001, s.276). 

 

 

Tabell 2: Genushomogena grupperingar i bilder 

 

Bilder med enbart 

pojkar/ män i grupp 

10 st 91 % 

Bilder med enbart 

flickor/ kvinnor i grupp 

1 st 9 % 

Totalt antal analyserade 

bilder med grupperingar 

11 st 100 % 

 

 

 

6.2 Sinnesstämningar 

 
Av de som uttrycker glädje i läroboken, genom skratt eller leenden, är 59 % pojkar 

eller män och 41 % flickor eller kvinnor. Med andra ord är fördelningen nästan 

jämställd. Alla barn på fotografier i halv- eller närbild ler. Dessa barn får karaktär 
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av att vara någon för läsaren att relatera till eftersom distansen som speglar det 

sociala avståndet mellan läsaren och objektet i dessa bilder är liten.  

 

De bekymrade karaktärerna är till 63 % pojkar eller män och 38 % flickor eller 

kvinnor. Denna sinnesstämning illustreras exempelvis genom att personen har lätt 

höjda ögonbryn och tittar neråt, eller står med fötterna inåt och har ett slutet 

kroppsspråk. Av de personer som uttrycker aggression är 100 % pojkar eller män, 

således fann jag inga flickor eller kvinnor som såg arga ut. Ett flertal av de arga 

personerna återfinns till exempel från en fotbollsmatch. Det råder kaos på planen 

och spelarna, det vill säga männen, är arga och upprörda. Den publik som syns 

runt om planen är målad på ett sådant vis att det inte går att urskilja ansiktsdrag, 

men det framgår att det är människor som sitter där. Två män i publiken är dock 

synliga, de är i framkanten av bilden. Den ena har buskiga ögonbryn och håller 

sina knutna nävar i luften, och ser väldigt arg ut. Den andra viftar med en kofot i 

luften och ser även han arg ut. Andra pojkar och män som porträtterats som 

aggressiva är soldater och asagudar. Av de totalt fem avbildade asagudarna är fyra 

av dem arga män, den femte en leende kvinna. Den onyanserade porträtteringen av 

vem som är arg och inte förmedlar implicit till läsaren att flickor och kvinnor inte 

är arga, vilket understryker vad som anses manligt och kvinnligt. Detta stödjer 

Hirdmans (1988, s.52) teori om den första logiken i genussystemet; dikotomin. I 

läroboksbilderna framkommer en tydlig koppling mellan kön och aggressivitet, då 

samtliga arga personer är pojkar eller män.  

 

 

Tabell 3: Sinnesstämningar hos personer i bilder  

 

Sinnesstämning Pojkar/ män Flickor/ kvinnor 

Glädje 55 st 59 % 41 st 41 % 

Oro, eftertänksamhet 10 st 63 % 6 st 37 % 

Aggression 22 st 100 % 0 st 0 % 

 

 

6.3 Miljö 

 
Jag fann fem återkommande miljöer i läroboken; Inomhus i hemmiljö, utomhus i 

naturen, utomhus i stadsmiljö, inomhus i skolmiljö och idrottssammanhang (se 

Tabell 4). De mest jämställda miljöerna fann jag vara i hemmen och i skolan där 

fördelningen var i princip 50 % pojkar eller män och 50 % flickor eller kvinnor. 

Exempel på skolmiljö är till exempel när ett klassråd illustreras av en grupp barn. 

Desto större skillnad var det dock i antal pojkar respektive flickor i 

idrottssammanhang och utomhus i naturen. I de bilder av idrottande som finns i 

boken så var 85 % pojkar eller män och 15 % flickor eller kvinnor. En stor del av 

de idrottande männen deltar i den fotbollsmatch som upptar ett uppslag. På denna 

bild, i bakgrunden, finns en löparbana där tre kvinnor står i startposition med 

blicken på en man hållande i en startpistol. En kvinna har tjuvstartat och springer 

leende med slutna ögon bort på banan. Således framstår inomhusmiljöer som 

jämställda, medan utomhusmiljöer är de var dikotomin mellan var pojkar/ män och 

flickor/ kvinnor förväntas befinna sig tydligast syns.  
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Tabell 4: Genusfördelning i olika miljöer 

 

Miljö Pojkar/ män Flickor/ kvinnor 

Utomhus i naturen 73 st 75 % 24 st 25 % 

Utomhus i stadsmiljö 35 st 88 % 5 st 12 % 

Inomhus i hemmiljö 8 st 50 % 8 st 50 % 

Inomhus i skolmiljö 25 st 53 % 22 st 47 % 

Idrottssammanhang 29 st 85 % 5 st 15 % 

 

 

6.4 Kroppsretorik och redskap 
 

På de bilder som visar utomhusnatur eller vilda miljöer var det 75 % pojkar eller 

män och 25 % flickor eller kvinnor (se Tabell 4). Ett exempel på en bild där både 

kvinnor och män befinner sig utomhus är det uppslag som inleder avsnittet om 

järnåldern. I centrum är ett stort hus, och runt detta finns människor och djur. De 

personer som går att identifiera som kvinnor står vid grönsakslandet och vid en 

stor kittel där de ser ut att färga garn. De har inga verktyg eller redskap, utöver de 

pinnar de rör i grytan med. De personer som ser ut att vara män har samtliga 

antingen en stav i handen, ett svärd fäst i bältet eller en pilbåge på ryggen. Männen 

är på väg bort från huset, ut i skogen eller på väg mot sjön, där man kan se att båtar 

ligger. I Tabell 5 redovisas för genusfördelningen rörande samtliga bilder där 

personer håller i ett redskap eller ett attribut, vilket visar att 79 % av personerna 

som håller i något är en pojke eller man, och 21 % av dem är flickor eller kvinnor. 

Pojkarna och männen håller i olika vapen, verktyg avsedda för hantverk, pennor 

och olika redskap för idrottande. Flickorna och kvinnorna håller till exempel i en 

kamera, handväskor och en kniv och en racket. I de samhällsorienterade ämnen 

som behandlar kunskapsinnehåll från förr, såsom religion och historia, tenderar 

genussystemets dikotomi att tydligare framträda. Det är i bilder som handlar om 

till exempel jägarstenåldern och vikingar som de stridande och jagande männen 

som håller i spjut och svärd syns. I nutida sammanhang håller pojkar och män i 

större utsträckning i samma verktyg som flickor och kvinnor.  

 

Tabell 5: Redskap kopplat till genusidentitet 

 

Verktyg kopplade till 

aktivitet 

Antal pojkar/ män Antal flickor/ kvinnor 

Sport 5 1 

Jakt/ strid 20 1 

Hantverk 3 2 

Kultur och nöje 5 2 

Övrigt 1 3 

Totalt antal personer 34 79 % 9 21 % 
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I avsnittet som handlar om ”Människan och naturen” visas en bild på en pojke som 

står i skogen bredvid en jättemyrstack som han tittar ner på. Inga andra personer 

syns på bilden, vilket ger en känsla av ensam upptäckare i vild natur. På samma 

uppslag visas också bilder på saker man kan göra för att spara på naturens resurser, 

till exempel kranvatten som hälls i ett glas och handla på loppis. På loppis-bilden, 

som förtydligas med en skylt märkt ”Loppis”, visas en flicka som säljer kläder till 

en annan flicka. Denna bild kan jämföras med en bild som illustrerar ”Olika sätt att 

betala”. Här visas tre exempel: två pojkar som byter saker med varandra, en flicka 

som köper glass av en man och två kvinnor vid en kassa. Den ena köper kläder av 

den andra. Bilderna på loppisen och kassan liknar varandra till stor del, personerna 

har liknande utseenden, är klädda i samma färger och har samma ansiktsuttryck; 

stilla leenden. Det som skiljer dem åt är åldern på personerna, i den förra är de 

barn och i den senare är det vuxna kvinnor som porträtteras. Detta kan ses som ett 

exempel på hur barn socialiseras in i genusidentiteter genom att de tar del av vilka 

förväntningar rörande beteende som åläggs dem beroende på om de uppfattas vara 

pojke eller flicka (Hirdman, 1988, s.52).  

 

När blickriktningar och ledare respektive följare var den aktuella analysenheten 

fann jag några exempel på detta, till exempel Jesus i avsnittet om kristendom. Han 

är den centrala karaktären i de fem bilder där han medverkar. Som nyfödd tittar 

hans föräldrar och dessutom två kor på honom, som vuxen frälser han en man 

medan en publik tittar på. I nästa bild rider han på en åsna mot en folksamling där 

samtliga har blicken på honom. Sedan blir han attackerad av en grupp arga 

soldater med svärd, men även här finns åskådare som tittar på honom. I bilden som 

kommer efter korsfästelsen strålar det om Jesus, som i denna bild beundras av tre 

kvinnor varav den ena av dem är avbildad med ett kroppsspråk som indikerar 

kvinnlig förälskelse: fötterna är vridna med tårna inåt, hon rodnar och har båda 

händerna på hakan. De andra två kvinnorna ser glada ut, den ena applåderar och 

den andra står med utsträckta armar.  

 

Ett annat exempel på den ledande mannen är när en diktator står på ett upphöjt 

podium och talar inför en publik. Talaren har en livvakt på var sida, de har 

solglasögon och uttrycker inget med sina ansikten. De håller i varsitt vapen. 

Mannen som talar har händerna i midjan och slutna ögon. Publiken har blicken fäst 

på honom. 

 

6.5 Närhet, distans och vinkel 

 
De flesta bilderna i läroboken presenteras i medeldistans eller närbild. De bilder 

som ses i medeldistans visar till exempel olika dinosauriearter, scener från olika 

tidsepoker och stadsmiljöer. Bilderna i närbild är de foton på barn som intervjuas 

om exempelvis sin tro eller sina hobbys. Bilderna ses ofta ur ett 

parallellperspektiv, både de i närbild och de i en längre distans. De bilder som ses i 

ett fågelperspektiv, uppifrån, är de uppslag som visar scener eller översikter, till 

exempel en fotbollsmatch, en stadsvy, en järnåldergård och en diktator som talar 

inför en grupp. Jag har inte hittat någon bild som är sedd nedifrån, ur 

grodperspektiv. 
 
 

6.6 Sammanfattning av resultat 
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Den inledande genuskategoriseringen av samtliga identifierade människor på 

läroboksbilderna visar att till de till 70 % är pojkar eller män, och 29 % av dem 

flickor eller kvinnor. Av de genushomogena grupperingar som återfanns på 

bilderna var 91 % av dem grupper bestående av pojkar eller män, och 9 % av dem 

grupper med flickor eller kvinnor. Analysen av personers sinnesstämningar visar 

att aggression är det humör som tydligast kopplas till genusidentiteten pojke/ man i 

läroboken, då 100 % av de arga karaktärerna var män. Flickor eller kvinnor 

dominerade kvantitativt ingen av de undersökta miljöerna, däremot var det ungefär 

lika många pojkar som flickor i inomhusmiljöerna skola och hem. Pojkar eller män 

var däremot i majoritet i utomhusmiljöerna naturen och staden, så även i de bilder 

som beskriver idrottssammanhang. Av personerna i bilderna som höll i ett redskap 

eller verktyg var 79 % av dem pojkar eller män, och 21 % av dem flickor eller 

kvinnor. Genussystemets första logik, isärhållandet av manligt och kvinnligt, 

manifesteras i flertalet av de gjorda analyserna.  

7. Diskussion 
 

Följande avsnitt består av två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

I metoddiskussionen diskuteras och utvärderas den metod som använts. I 

resultatdiskussionen tolkas resultatet av analysen i förhållande till det aktuella 

teorivalet, bakgrunden och den tidigare forskning som redogjorts för. 

 
 

7.1 Metoddiskussion 
 

I den inledande kategoriska analysen där jag sorterade personerna i 

läroboksbilderna som antingen flicka/ kvinna eller pojke/ man märkte jag att barn 

porträtterade i en nutida kontext var mer markant åtskilda i utseende än de på 

bilder från forntiden. I de bilder som handlar om dagens samhälle har pojkarna 

kort hår och flickorna långt, flickorna har ögonfransar och kjol till exempel. När 

det avsedda kunskapsinnehållet behandlar sådant som skedde för 2000 år sedan 

och vidare bakåt tenderar barnen att bli mer lika i utseende. På uppslaget som 

handlar om kristendom ser alla barn ut som männen på bilderna, fast mindre. Först 

valde jag att kategorisera dem som ”obestämbart kön”, eftersom jag rent logiskt 

förstår att alla barn inte var pojkar förr i tiden och att jag inte heller tror att 

illustratören antar det. Sedan tänkte jag om och kategoriserade dem som pojkar, på 

grund av att de faktiskt ser ut som små män. I detta skede blev problematiken med 

att kategorisera kön efter utseende tydlig. Det kvantitativa resultatet av analysen är 

ju en faktisk konsekvens av forskarens, det vill säga mina, föreställningar om hur 

manligt och kvinnligt läses.  

 

När sinnesstämningar hos porträtterade individer var analysenhet kategoriserade 

jag endast de sinnesstämningar som klart kunnat tydas, vilket innebär att de 

personer som avbildats som neutrala eller oberörda inte räknats. Eventuellt kan 

detta ses som en svaghet, eftersom någon relation mellan till exempel glad och 

neutral sinnesstämning i läroboken inte har analyserats.  
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Den metod jag använt i bildanalysen är mer användbar för att finna tecken på 

genussystemets första logik, det vill säga dikotomi, än på den andra logiken, 

hierarki. Genom bildanalysen har jag funnit flera skillnader mellan hur 

kategorierna pojkar/ män och flickor/ kvinnor avbildas, vilket stödjer teorin om 

isärhållande. Däremot är metoden inte lika lämplig för att finna tecken på hierarki. 

De eventuella tecken jag funnit på detta är till exempel i de bilder där 

blickriktningar analyserats. En person som drar blickarna till sig från andra kan ses 

som högre upp hierarkiskt. Jag fann i bildanalysen endast två tydliga exempel på 

personer som drog blickarna till sig från en större grupp personer. Den ena 

personen var Jesus och den andra en diktator. Jag anser dock underlaget vara för 

litet för att kunna dra en slutsats av.  

 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
I denna del av arbetet diskuteras de resultat som framkommit i den empiriska 

undersökningen i förhållande till styrdokument och tidigare forskning. 

7.2.1 Mönster för genusrepresentation i läroboksbilderna 
 
Den första delen av analysen, där det framkom att 70 % av personerna i 

läroboksbilderna är pojkar eller män och 29 % av personerna är flickor eller 

kvinnor, visar att pojkar och män är överrepresenterade. Av detta drar jag 

slutsatsen att bilderna i läroboken svarar mot ett genussystem med mannen som 

norm och kvinnan som den som jämförs med normen. Min slutsats 

överensstämmer med de Eilard (2008) såväl som Graeske (2010) kom fram till i 

sina studier, mannen har historiskt sett varit norm i bilderna svenska läroböcker. 

Kvinnorna har presenterats i relation till männen, det vill säga som kvinnor snarare 

än aktiva individer (Graeske, 2010, s.122). Under 1980- talet fick kvinnorna och 

flickorna i läseböckerna lämna hemmiljöerna i större utsträckning (Eilard, 2008, s. 

422). Men i och med att de då klev in i pojkarnas och männens offentlighet 

tvingades de anpassa sig efter där rådande omständigheter. Denna 

”maskulinisering” avser val av aktiviteter och relationer, dock inte utseende.  

 

Resultatet av föreliggande arbete visar att detta mönster kvarstår även i den 

analyserade läroboken. Detta brister i förhållande till vad som skrivs fram i 

styrdokument angående jämställdhet, där det formuleras att ”skolan aktivt och 

medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (Lgr 11, 2011, 

s.8). Ett exempel på hur mansnormen manifesteras är när samtliga barn i 

översiktsbilderna i läroboken avbildas som små kopior av hur vuxna 

manskaraktärer porträtteras. Detta är problematiskt eftersom det är SO- 

undervisningen som syftar till att ge eleverna en förståelse för betydelsen av 

jämställdhet (Lgr 11, 2011, s.199).  

 

Mönstret för den kvantitativa genusrepresentationen i läroboksbilderna går igen 

när homosocialiserande grupper står i fokus. Pojk-/ mansgrupper står för drygt  

90 % av de identifierade grupperna. Eftersom kvinnliga grupperingar kan ses som 

reaktioner mot det maskulint hegemoniska genussystemet ser jag den knappa 

närvaron av sådan i läroboksbilderna som en reproduktion av rådande 

genussystem. Normer rörande maskulinitet förmedlas effektivt i bilderna av 
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homosociala sammanhang. Dessa manliga grupper framställs som 

tävlingsinriktade, aggressiva och trogna den egna gruppen.  

 

Jag tolkar överrepresentationen av pojkar och män som ett tecken på att 

genussystemet så som Hirdman (1988, s.54) beskrivit det fortlever i den 

undersökta läroboken. Mannen är alltjämt norm, och kvinnan det andra. Att detta 

mönster återfinns i en lärobok, vilken brukas i en obligatorisk kontext, anser jag 

problematiskt. Läroböcker för SO- undervisning bör givetvis återge verkligheten, 

men samtidigt är det undervisningen inom just dessa ämnen som specifikt ska 

behandla könsroller och jämställdhet (Lgr 11, 2011, s.200). Jag menar inte att en 

utopisk bild av jämställdhet nödvändigtvis bör förmedlas i läroböcker, men en 

sådan slående skevhet i fördelning av genusidentiteter som i den undersökta 

läroboken får ses som kontraproduktiv i förhållande till formuleringarna om 

jämställdhet i kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena. 

Överrepresentationen av pojkar och män kan medföra att flickor får svårare att 

identifiera sig med och ta till sig ämnesinnehållet. Dessutom porträtteras pojkar 

och män till större del som nyckelpersoner då ämnesinnehållet berör historiska 

skeenden eller fenomen. 

 

Den undersökta läroboken syftar uttryckligen mot Lgr 11, på omslaget poängteras 

särskilt att ”Boken är skriven helt i linje med den nya läroplanen Lgr 11”. Vid en 

okommenterad läsning av läroboken är risken att läsaren, det vill säga barnet, gör 

en kryptoinlärning av hur genus kan systematiseras hierarkiskt. För att stävja detta 

är det av vikt att den som tillhandahåller läroboken och leder undervisningen är 

medveten om detta och kan motverka en inlärning som motsäger innehållet i 

läroplanen (Englund, 2005, s.132, Selander, 2011, s.83). Detta kan till exempel ske 

med hjälp av ett normkritiskt angreppssätt, för att därigenom upptäcka vem som 

görs till norm och varför den som faller utanför normen gör det.  

 
 

7.2.2 Aggressiva upptäckare och nöjda inomhuspysslare  
 
Analyserna av de olika retoriska bildkomponenterna avsåg att undersöka i vilken 

grad sinnesstämningar, kroppsretorik och miljöer var genusbundna. Ett tydligt 

mönster framträdde när aggressiva individer räknades, det framkom att det var 

enbart personer avbildade som pojkar och män som var arga. Att det uteslutande är 

pojkar och män som ges tillträde till ilska och aggressivitet innebär i förlängningen 

att flickor och kvinnor positioneras som motsatsen, glada och nöjda. Aggressivitet 

i bild innebär att ta plats och visa sin känsla, således kan det ses som en aktiv 

sinnesstämning. Detta kopplar jag till att pojkarna/ männen även var i majoritet i 

de miljöer som kräver aktivitet, nämligen utomhusmiljöer och idrottssammanhang. 

Den aktiva pojken är ett återkommande tema i läroböcker (jmf Eilard 2008, 

Jackson & Gee, 2005), så även i den lärobok som undersöks i denna studie. 

Flickorna/ kvinnorna dominerade inte i någon av analyskategorierna miljö eller 

sinnesstämning. Inomhusmiljöerna var kvantitativt jämställda, där var knappt 

hälften av personerna flickor eller kvinnor. 41 % av de glada personerna var 

flickor eller kvinnor, vilket gör det till den enda sinnesstämning som var 

kvantitativt jämställd. Den bild som ges av flickor och kvinnor är således som 

glada personer som håller sig inomhus. I dessa inomhusmiljöer shoppar de, går i 

skolan och leker med dockor till exempel. Ett dikotomiskt förhållande mellan 
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kategorierna pojke/ man och flicka/ kvinna behöver nödvändigtvis inte likställas 

med ojämställdhet, men det ska dock förstås som ett fundamentalt villkor för ett 

hierarkiskt genussystem.  

 

Pojkarna och männen på läroboksbilderna har till större del än flickorna och 

kvinnorna någon typ av redskap med sig, 79 % mot 21 %. Männen är i klar 

majoritet bland de personer som håller i verktyg som kräver fysisk aktivitet, men 

som även kan kopplas till aggressivitet. Dessa verktyg är till exempel svärd, 

pilbågar och knivar. I förlängningen kan detta leda till att pojkar och män uppfattas 

som mer handlingskraftiga och aggressiva än flickor och kvinnor av unga läsare, 

eftersom barn tenderar att dra likhetstecken mellan en persons tillgång till ett 

verktyg och dennes förmåga att använda detta (Jackson 2007, s.75). 

Tydligast framträder detta mönster när kunskapsinnehållet kopplas till ämnena 

religion och historia.  

 

7.2.3 Konsekvenser av läroboksbilderna 
 

Bilder i läroböcker bör, med i enlighet med skolans styrdokument erbjuda 

alternativ till genusstereotyper istället för att reproducera dem. Resultatet av denna 

studie visar dock att traditionella normer avseende maskulinitet och femininitet 

fortlever och reproduceras i bilderna i den undersökta läroboken. Denna stereotypa 

framställning av genusidentiteter kan ses som problematisk eftersom ”skolan har 

ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Lgr 11, 2011, s.8) och SO- 

undervisningen specifikt ska behandla könsroller och jämställdhet. Konsekvensen 

av diskrepansen mellan formuleringar i styrdokument och läroboksinnehåll blir att 

lärare åläggs ett ansvar att kritiskt granska läroböckerna. Lärare bör därför besitta 

en didaktisk kompetens att tillsammans med eleverna kunna genomföra 

problematiserande läroboksanalyser av diskuterande karaktär för att påvisa vad 

som implicit förmedlas.  

8. Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att synliggöra hur bilder i en lärobok för SO- 

undervisning i årskurs 1-3 gestaltar det i läroplanen framskrivna 

jämställdhetsuppdrag som skolan har. För att uppfylla detta syfte ställdes två 

forskningsfrågor, där den första avsåg undersöka den kvantitativa representationen 

av flickor/ kvinnor respektive pojkar/ män i läroboksbilderna. Svaret på denna 

fråga är att bilderna i den undersökta läroboken för samhällskunskap visar att 

pojkar och män är överrepresenterade. Av identifierade och kategoriserade 

individer i bilderna är 70 % pojkar eller män och 29 % flickor eller kvinnor. Den 

andra forskningsfrågan som ställdes avsåg att finna vilka genusbundna mönster 

som förmedlas i läroboksbilderna. Det svar som framkom att pojkar och män 

framställs som aggressiva, aktiva och upptäckande kunde urskiljas med stöd av 

analysenheter som sinnesstämningar och miljöer. Resultatet ligger i linje med vad 

tidigare läromedelsforskning rörande bilder, både svensk och internationell sådan, 

funnit. Således fortlever ett genussystem med pojken och mannen som norm i 

läroboksbilderna, vilket inte är förenligt med vad som formuleras om jämställdhet 

i styrdokument. Detta behöver dock inte betyda att undervisningen har samma 

karaktär. Normkritisk undervisning möjliggör klassrumsanalyser om vem och vad 
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som ses som norm och varför så är fallet. Studien påvisar värdet av att lärare 

innehar en didaktisk kompetens som gör det möjligt att bemöta läroboksinnehåll 

för att undervisningen i SO- ämnena ska avspegla vad som formuleras i 

kursplanerna om jämställdhet. 
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