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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats har varit att studera genusframställningen i bilder från 

gymnasiesamhällskunskapsläroböcker för att se om det skett någon förändring från slutet av 

1980-talet fram till år 2007. Genusbilderna har även studerats utifrån skollagen och deras 

läroplans jämställdhets syn för att se om de överensstämmer med de mål de strävade efter. 

Vår undersökning har en kvantitativ samt en kvalitativ del. I den kvalitativa delen gjorde vi en 

gruppering av bildmaterialet efter grupperna kvinna, man och man/kvinna. I den kvalitativa 

delen har vi använt oss av en semiotisk bildanalys samt analyserat utifrån Hirdmans begrepp 

dikotomi och den patriarkala ordningen. Resultatet visade att det hade skett en markant 

ökning av manliga genusbilder, samt att mannen var den aktiva på de flesta bilder.  På de 

flesta bilder där kvinnan var aktiv var det i vårdande sammanhang. Detta stärker dikotomin 

och den patriarkala ordningen, vilket gör att ingen av läroböckerna följde skollagen eller deras 

läroplans jämställdhets syn. 
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 1. Inledning 

Enligt skollagen ska verksamheten i skolan utformas i överrensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Skollagen säger även att var och en som arbetar inom skolan har 

till uppgift att främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö. Skolan ska även förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på hos 

eleverna vilket innebär att skolan har som en viktig uppgift att lyfta fram bland annat 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet samt jämställdhet mellan 

kvinnor och män.1 Enligt Jämställdhetsombudsmannen (JämO) definieras jämställdhet som 

�...att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla 

områden�. Det här gäller till exempel makt och inflytande, ekonomiskt oberoende, 

företagande, arbete, arbetsvillkor samt utbildning och utveckling.2  

 

I Genuspraktika för lärare utgiven av Lärarförbundet (2000) står det att: 
 
[e]tt jämställt undervisningsmaterial karaktäriseras av en kvantitativ jämvikt mellan 
kön samt en kvalitativ jämvikt där könen inte framställs stereotypt, mytiskt eller görs 
till objekt. Läromedel som främjar jämställdhet bör ge utrymme för både kvinnors 
och mäns perspektiv.3 

 

Därför är det intressant att studera jämställdhets synen som förmedlas i läroböckerna. Utifrån 

våra erfarenheter av skolvärlden är läroboken det läromedel som fortfarande är vanligast i 

undervisningen. Skolöverstyrelsens definition av läromedel är att det är sådant som lärare och 

elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål. Det här innebär att 

läromedel alltså kan vara läroböcker, andra böcker, tidningar, tidsskrifter, film, TV, video, 

utställningar, museer med mera.4 När det gäller definitionen av läroböcker använder vi oss av 

Folke Vernerssons, universitetslektor och docent i pedagogik, definition som säger att 

läroböcker är tryckta, traditionellt förlagsproducerade läroböcker och läromedelspaket, 

inklusive lärarhandledningar.5 Utifrån våra erfarenheter om att läroboken är det vanligaste 

läromedlet i undervisningen anser vi, som blivande samhällskunskapslärare på gymnasiet, att 

det är av intresse att studera hur genus framställs i läroböckerna. Detta för att skolan ska fostra 

eleverna till att bli demokratiska medborgare. Vi har använt oss av ordet genus eftersom ordet 

kön är problematiskt för att det är ett väletablerat begrepp med flera olika innebörder. Inom 
                                                
1 Utbildningsdepartementet 2008;  Skolverket 2006b, s. 3.  
2 Jämställdhetsombudsmannen, 2007. 
3 Berg 2000, s. 28. 
4 Pettersson, 1991, s. 8. 
5 Vernersson, 1999, s. 160. 
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kvinnohistoria och andra besläktade vetenskapsgrenar har ordet genus, som härstammar från 

det engelska ordet �gender�, använts under senare tid istället för begreppet kön. Genus 

används inom forskningen för att belysa ojämlika relationer mellan män och kvinnor inom 

samhället. De här genusrelationerna handlar om, förutom kön, även om kulturella 

konstruktioner samt föreställningar kring dem i olika slags sociala roller. Med andra ord är 

ordet genus mer omfattande än kön och på så vis är det föränderligt.6 För att uppnå 

jämställdhet behövs det kanske att medvetenheten om genus ökar samtidigt som det klargörs 

att genus inte är något fast givet utan något föränderligt.   

 

Vi har valt att studera bilderna i läroböckerna eftersom vi i bakhuvudet hade det gamla 

uttrycket �barn gör inte som man säger utan som de ser�. När det gäller bilder ingår de i 

begreppet text som syftar på alla slags kulturella uttryck. Det vill säga att begreppet text 

innefattar uttryck så som filmer, tv-program, böcker, serietidningar reklam, bilder och så 

vidare. En text är uppbyggd av tecken där de blir de betydelsebärande elementen i texten.7 

Den sorts text, bild, som vi har arbetat med i den här uppsatsen är fotografier. Bildens 

förmåga att väcka uppmärksamhet och skapa intresse har lyfts fram av många forskare. De 

hävdar även att bilder har en genomslagskraft som gör att bildens innehåll och budskap 

uppfattas mycket fortare och lättare än en text.8 

 

Anledningen till att vi har valt att arbeta med samhällskunskapsläroböcker på gymnasienivå är 

flera. För det första kommer vi själva att bli samhällskunskapsgymnasielärare. För det andra 

är samhällskunskapsämnet väldigt beroende av att ha uppdaterade läroböcker vilket gör att de 

relativt ofta byts ut på skolorna. Och för det tredje så ligger det i skolans uppgift att fostra 

eleverna till att bli självständiga, demokratiska medborgare vilket speglas i framförallt 

samhällskunskapsämnet. Gymnasienivån är även den första skolformen som klassas som 

frivillig och som därmed kräver ett större eget ansvar från eleven. Dock var det tyngsta skälet 

till att vi valde att studera samhällskunskapsläroböcker på gymnasienivå, att tyngdpunkten av 

tidigare studier av samhällskunskapsläroböcker har legat på grundskolenivå. Detta gör att vårt 

examensarbete har en ny infallsvinkel i sig. 

 

                                                
6 Hirdman 2001, s. 11ff. 
7 Lindgren 2005, s. 72. 
8 Pettersson 1991, s. 102. 
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Vår förhoppning är att även andra pedagoger som läser denna uppsats får upp ögonen för 

bilderna i läromedlen samt att de kan ha budskap om genus. Vilket då förhoppningsvis leder 

till att lärarna själva kritiskt granskar de bilder som används i undervisningen. Att se till att de 

läromedel som används ute på skolorna är jämställda, är enligt oss en viktig uppgift i 

pedagogens arbete. 

1.1 Syfte 

Vårt huvudsyfte med detta examensarbete är att undersöka hur genus kommer till uttryck i de 

bilder som finns i samhällskunskapsläroböckerna på gymnasienivå. Vårt andra syfte är att 

studera om det har skett någon utveckling när det gäller genusbilder under tidsperioden det 

sena 1980-talet samt 2000-talet. Vårt tredje syfte är att jämföra hur de undersökta 

läroböckernas bilder stämmer överens med den läroplan som var aktuell då boken utformades 

samt skollagen. 

1.2 Frågeställningar 

Vår grundhypotes till vårt examensarbete är att bilderna i läroböckerna inte stämmer överens 

med den jämställdhet som skollagen samt läroplanerna beskriver. Vi antar att det har skett en 

förbättring över tid i hur bilderna i läroböckerna följer skollagen samt läroplanernas 

jämställdhets syn. Med den här hypotesen som utgångspunkt har vi kommit fram till följande 

frågeställningar: 

 
• Vilka bilder av genus förmedlar samhällskunskapsläroböcker från två tidsperioder; 

dels från det sena 1980-talet och dels från 2000-talet? 

• Hur har den förmedlade bilden av genus och jämställdhet i läroboksbilder i 

samhällskunskap förändrats mellan det sena 1980-talet och 2000-talet? 

• Hur stämmer dessa förmedlade bilder överens med synen på jämställdhet så som den 

lagts fast i skollagen och i läroplanen?  

1.3 Uppsatsens disposition 
Under arbetets gång har vi skrivit allt material tillsammans och vi har även gjort analyserna av 

bilderna gemensamt. När det gäller uppsatsens disponering kommer vi i kapitel två ta upp 

skollagen och de läroplaner som är aktuella för denna uppsats. I detta kapitel sker det även en 

diskussion om läroboken som läromedel, genusframställning i läroboken samt bildens 

funktion i läroboken. Kapitel tre behandlar genus och genusteori med utgångspunkt från 

Yvonne Hirdmans forskning. När det gäller forskning kring genus och genusrelationer är 
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Hirdman, genusforskare och professor i kvinnohistoria vid Stockholms universitet, en 

framstående person. Kapitlet efter detta tar vi upp den tidigare forskningen om genus i 

läromedel i allmänhet samt i samhällskunskapen. I kapitel fem redovisar vi vårt material och 

den metod vi har valt att använda oss av i denna undersökning. Vi redovisar även våra 

forskningsetiska övervägande samt undersökningens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i det här kapitlet. Därefter följer ett kapitel där vi redovisar vår kvantitativa 

och kvalitativa undersökning. I kapitel sju analyserar vi vårt empiriska material samt besvarar 

våra frågeställningar. I det kapitlet återfinns även en sammanfattande slutdiskussion av vår 

uppsats samt förslag till framtida forskning inom detta ämnesområde. 

 

2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi att ta upp skollagen samt de aktuella läroplanerna för den här 

uppsatsen. Vi kommer att fokusera på de delar som berör jämställdhets synen. Vi kommer 

även i det här kapitlet att ta upp lärobokens funktion som läromedel samt genusframställning i 

läroböcker. Till sist kommer vi även redogöra för bildens funktion i läroboken.   

2.1 Skollagen  

Skollagen är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om 

förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och vuxenutbildningen i Sverige. Den 

anger ramarna för de övergripande målen för utbildningen i skolan samt anger även 

övergripande riktlinjer för hur verksamheten i skolan ska utformas. Där finns även 

bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna samt bestämmelser 

som är riktade till elever och föräldrar som berörs av skolplikten och rätten till utbildning.9 

 

Skollagen påpekar att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska 

främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. I 

Skollagen står även att den som arbetar inom skolan ska främja jämställdheten mellan könen 

samt aktivt motverka kränkande behandling av all form. 10  

                                                
9 Skolverket, 2007. 
10 Utbildningsdepartementet 2008. 
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2.2 Läroplanerna  

Det är riksdagen som fastställer läroplanerna och därmed även innehållet i skolan. Detta 

betyder att riksdagen kan styra vilken sorts kunskap och vilka kvaliteter som ska framhävas 

och befrämjas i skolan och vilka idéer som ska motarbetas. 

 

Vår undersökning omfattar läroböcker under två läroplaner, Lgy 70 och Lpf 94. I följande två 

underkapitel följer en kort genomgång för läroplanernas syn på jämställdhet och 

läromedelsanvändning. 

2.2.1 Läroplan för Gymnasieskolan Lgy 70 

Enligt Lgy 70 skulle frågor som berörde hem och familj tas upp i undervisningen under hela 

skolgången. Skolan skulle verka för jämställdhet mellan män och kvinnor � i familjen, på 

arbetsmarknaden och inom samhällslivet i stort. Skolan skulle orientera eleverna i 

könsrollsfrågan och stimulera en debatt och ett ifrågasättande av de då rådande förhållandena. 

Skolan hade en viktig uppgift i att ge eleverna en förståelse för de grupper som hade särskilda 

problem i det moderna samhället.11  

 

Under Lgy 70 reglerade staten läromedelsval och läromedelsanvändningen, ofta på detaljnivå. 

Detta gjorde staten genom att ange ramar och fördela ekonomiska resurser. Kursplanerna 

innehöll detaljerade föreskrifter om vad undervisningen skulle innehålla och hur den skulle 

genomföras. I anvisningar och kommentarer till kursplanerna för de olika ämnena gavs ofta 

exempel på läromedel som var lämpliga att använda i undervisningen.12 

2.2.2 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 

Enligt Lpf 94 har skolan en viktig uppgift att förmedla och förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på hos eleverna. Skolan ska gestalta och förmedla människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.13 I Lpf 94 står det även uttryckt att: 
 

[s]kolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt 
och manligt.14 

                                                
11 Skolöverstyrelsen 1975, s. 15. 
12 Skolverket 2006a, s. 9. 
13 Skolverket 2006b, s. 3. 
14 Skolverket 2006b, s. 4. 
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I dagens styrsystem betonas lärarnas professionella ansvar och frihet att själva välja metoder 

för att nå de uppsatta målen. De mål som de nationella kursplanerna anger är desamma för 

samma kurs oavsett var i landet undervisningen sker. Däremot kan metoder hur målen nås och 

vilka läromedel som används se olika ut, bland annat beroende på lokala tolkningar och 

anpassningar till elevers olika bakgrund och förutsättningar. 15 

2.3 Lärobokens betydelse som läromedel 

Under 1930-talet påbörjades det utredningar om skolans läromedel. Dessa utredningar 

resulterade bland annat i att skolöverstyrelsens läroboksnämnd bildades år 1938. Åren efter 

det hade ett flertal nämnder tillkommit. Det arbete som de olika nämnderna utförde byggde på 

statliga förordningar, och de definierade läromedelsbegreppet och formulerade de krav 

samhället ställde på läromedlen.16 Med läromedel menar Skolöverstyrelsen, som vi har nämnt 

tidigare, läroböcker, andra böcker, tidningar, tidskrifter, film, TV, video, utställningar, museer 

med mera. I denna uppsats har vi valt att fokusera på läroboken. Nedan redogör vi lärobokens 

betydelse som läromedel i skolan. 

 

Grundidén med en pedagogisk text är att texten är återskapad kunskap. Texten är framställd 

för att användas i pedagogiska situationer och därför strukturerad och kodifierad enligt vissa 

regler och konventioner. Kunskapen i läroböcker grundas till stor del på läroplanen och 

kursplanen. Hur kunskapen ska presenteras avgör läroboksförfattare och förlag.17 Den 

pedagogiska texten är skriven utifrån en speciell läroplan och en speciell ämnestradition men 

även skriven för speciella lärare eller elever.18 En professor i didaktik vid namn Staffan 

Selander (2003) skriver att:  

 
[l]äroböcker utgör den plats där vi har placerat sådana fakta, förklaringar och 

exempel som vi ser som grundläggande, giltiga, objektiva och nödvändiga för 

vår gemensamma sociala och kulturella orientering.19 

 

Det här gör att den kunskap som finns i läroböckerna sällan ifrågasätts av elever eller av 

lärare. I statens strävan efter att åstadkomma den likvärda eller enhetliga skolan har man ur ett 

                                                
15 Skolverket 2006a s. 9. 
16 Läromedelsförfattarnas Förening 1991, s. 136f. 
17 Selander 1988, passim; Läromedelsförfattarnas Förening 1991, s. 39ff. 
18 Selander 2003, s 184. 
19 Selander 2003, s. 184. 
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historiskt perspektiv använt sig av läromedel som styrfaktorer.20 Läroboken har därmed länge 

setts som en självklarhet i skolundervisningen och har en central roll i undervisningen. Under 

åren har läroboken blivit det som lärare ofta utformar och planerar sin undervisning utifrån 

och har fortfarande ett dominerande inslag i skolverksamheten.21 

 

När Skolverket jämförde sina nationella utvärderingar på grundskolans senare del från åren 

1992 och 2003 fann de att läroboken i de samhällsorienterade (SO) ämnena hade fått en 

minskad central roll i undervisningen. Läroboken användes fortfarande i stort sett vid varje 

SO-lektion, men hade nu fått större konkurrens från andra källor så som fakta- och 

arbetsböcker, Internet, TV och tidningar. I en undersökning gjord av Skolverket under läsåret 

04/05 tillfrågades 455 samhällskunskapslärare som undervisade på grundskolan om sina 

uppfattningar och erfarenheter gällande bland annat läromedelsanvändning, val av läromedel 

och bedömning av läromedel. Undersökningen visade att läromedel är synonymt med 

läroboken för många av lärarna. Den visade även att nästan alla lärarna använde sig av en 

eller flera läroböcker i sin undervisning. Det enda �läromedlet� som var mer frekvent 

förekommande än läroboken var aktuella händelser.22 

 

Folke Vernersson skrev i boken Undervisa om samhället (1999) om didaktiska modeller och 

läraruppfattningar. Boken utgick från en undersökning av tjugo grundskolelärare som 

undervisade i samhällskunskap. En av punkterna Vernersson undersökte var vilka olika slags 

läromedel samhällskunskapslärarna använde sig av i sin undervisning. Utifrån de tjugo 

inkomna lärarsvaren uttydde Vernersson att �massmedia�, som användning av tidningar, 

radio, TV och IT-hjälpmedel, var det högst prioriterade läromedlet i grundskolans 

samhällskunskapsundervisning. Läroböcker kom på andra plats. Med �läroböcker� syftade 

Vernersson på traditionella förlagsproducerade läroböcker och läromedelspaket inklusive 

lärarhandledningar. De lärare som använde sig av läroboken i första hand i undervisningen 

motiverade detta genom att läroboken gav bra baskunskaper och var därmed en bra grund i 

ämnet samhällskunskap.23  

                                                
20 Skolverket 2006a, s. 9. 
21 Selander 2003, s. 198. 
22 Skolverket 2006a, s. 97ff. 
23 Vernersson 1999, s. 115 & 159-162. 
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2.4 Genus i läroböckerna 

Fil. kand. Ingrid Fredriksson påpekade i sin bok Könsroller i läroböcker att det var viktigt att 

läroböckerna inte förstärkte elevernas attityder till traditionella könsroller, utan kanske i 

stället ifrågasatte dem. Mot skillnad mot media kan eleverna nämligen inte välja vilken 

lärobok de ska använda sig av utan de blir tvungna till att läsa den och även läsa den 

uppmärksamt och aktivt.24 Åke Edfeldt, före detta professor i pedagogik vid Stockholms 

universitet, menar att skolan negativt kan påverka genusrollerna via skolans läromedel. Det 

kan gälla förhållandet av västvärlden som överklass, skeva historieskildringar eller 

förmedlandet av traditionella könsroller. Redan i grundskolans tidigare del har man kunnat 

läsa om typiska beskrivningar av män respektive kvinnor som förstärker vår 

genusuppfattning. Edfeldt menar att en sådan cementerande könsrollsuppfattning fortfarande 

förekommer, medvetet eller omedvetet, i läroböcker.25 

 

När det gäller läroböckernas betydelse för uppbyggnad av genus så går det att ifrågasätta 

eftersom det finns andra påverkande faktorer som spelar in. Detta kan till exempelvis vara 

lärare, andra elever eller media. Som vi har beskrivit ovan så har dock läroboken en central 

roll i undervisningen genom att läraren oftast planerar sina lektioner utifrån den samt att 

betygssättningen sker med hänsyn till vad kurslitteraturen tar upp som viktig kunskap.26 

2.5 Bildens funktion i läroboken 

Bilderna i läroböckerna har med tiden blivit fler, större, finare och färggrannare. Bilden har 

unika möjligheter att förklara, levandegöra, påverka och stimulera kunskap.27  Läroböckerna 

använder sig i första hand av tre typer av bilder: fotografier, teckningar och diagram/kartor. 

Fotografier är framför allt realistiska och attraktiva � men som läsare får man därför inte 

förledas och tro att de skildrar verkligheten objektivt. Fotografier kan manipuleras, särskilt 

massmediefotografier har utsatts för detta då de fotografierna kan ha utsatts för hård 

redaktionell styrning. Illustrationer i form av teckningar kan göras mer renodlade, eftersom 

tecknaren kan koncentrera bilden till det väsentliga och utesluta irrelevanta detaljer. 

Läromedelsförfattarnas Förening har uttryckt sig som så att teckningar generaliserar medan 

foto återger något precist. En tecknad illustration kan därför ibland vara överlägsen den 

                                                
24 Fredriksson 1969, s. 24. 
25 Edfeldt 1992, s. 66ff. 
26 Selander 2003, s. 198 
27 Läromedelsförfattarnas Förening 1991, s. 54. 
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fotograferade som kunskapsbild. Diagram och kartor används för att belysa strukturer och 

klargöra logiska sammanhang.28 

 

Bilderna som används i en lärobok kan därmed ha olika funktioner. De kan ha en motiverande 

funktion där attraktionen spelar en stor roll. Det kan vara fotografier som ofta är i fyrfärg eller 

teckningar av skickliga konstnärer. Dessa bilder står ofta i nära relation till texten. Bilderna 

kan även ha en dekorativ funktion. Dessa bilder har valts ut på grund av estetiska skäl, inte i 

första hand pedagogiska. Bilden i läroboken kan även ha en informativ funktion där bilden har 

en självständig roll i förhållandet till texten, som den kompletterar och klargör. Bilden kan ha 

en icke-dekorativ funktion och erbjuder en vidare utläggning av texten och tjänar som en 

kulturell referens. Till sist kan bilden ha en reflekterad funktion där bilden används som 

utgångspunkt för frågor eller numrerade övningar.29 Selander menar att förhållandet mellan 

text och bild i dagens läroböcker är att bilderna är berättande medan texten är saklig och 

faktafylld.30 

 

En del debattörer påstår att det viktigaste skälet till varför det återfinns så många bilder i 

dagens läroböcker är ett rent försäljningsmässigt skäl. Det här har gjort att den pedagogiska 

tanken med bilderna har hamnat i skymundan. I stället har färgbilderna blivit ett effektivt och 

känslomässigt sätt genom vilket förlagen försöker vinna fördelar emot konkurrenterna. De 

flesta av lärarna har säkert inte tillräckligt mycket med tid för att göra en omsorgsfull och 

trovärdig utvärdering av tänkbara läromedel utan kanske nöjer sig med att göra ett så kallat 

�blädderprov�. Detta innebär att lärarna snabbt bläddrar igenom läroboken och försöker bilda 

sig en uppfattning om den är bra eller dålig. Vid ett sådant blädderprov är det oftast bilderna, 

framför allt de på högersidorna, som avgör ett eventuellt inköp.31 

 

Rune Pettersson, professor vid Mälardalens högskola, frågade år 1991 via en enkät 128 elever 

och 36 lärare vilken bild de tyckte bäst om. Han fann via svaren att det fanns stora skillnader 

mellan eleverna och lärarnas uppfattningar. Båda grupperna tyckte bättre om teckningar i färg 

och färgfoton än svart-vita bilder. Eleverna tyckte bäst om teckningar i färg medan lärarna 

tyckte bäst om färgfoton.32 Under år 2000 medverkade studenter vid Avdelningen för 

                                                
28 Läromedelsförfattarnas Förening 1991, s. 99. 
29 Läromedelsförfattarnas Förening 1991, s. 99. 
30 Selander 2003, s. 189. 
31 Pettersson 2001, s. 27. 
32 Pettersson 2001, s. 15. 
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Informationsdesign på Mälardalens högskola i en undersökning. Studenterna skulle utifrån 

deras egen uppfattning göra en värdering om olika typer av bilders trovärdighet. Totalt 

utfördes 736 värderingar om olika bildtyper och det visade sig studenterna ansåg att foton var 

mer trovärdiga än teckningar. Det var ingen markant skillnad i trovärdigheten om bilden var i 

färg eller svartvit.33 

 

En bilds innehåll och budskap uppfattas mycket fortare och lättare än innehållet i en text.34 

Vår kultur speglas och gestaltas i bilderna, och genom vår kulturella kompetens kan vi 

uppfatta vad bilderna symboliserar och vad de vill förmedla. Som kommunikationsmedel är 

bilderna, från skillnad från det verbala språket, särpräglad att vara konkret, direkt och nära 

både betraktaren och de avbildade. När det gäller att �se� behövs inga konventionella regler, 

inget inlärt språk eller alfabet, däremot krävs det kulturella erfarenheter för att �förstå�.35 

Bilderna i läroböckerna måste vara relevanta för situationen och vara anpassade till 

målgruppen. Som läsare skapar vi oss en omedelbar uppfattning om vad bilderna föreställer. 

Om läsaren får felaktiga associationer kan det vara svårare att ändra dem. Eftersom läsaren 

kan tolka bilder på flera olika sätt är det viktigt att påpeka vad som är viktigt i varje bild, 

muntligt eller i en bildtext.36 Yvonne Eriksson, biträdande universitetslektor vid Göteborgs 

universitet, påpekar även hon att eftersom bilderna i de allra flest fall är mångtydliga så är det 

viktigt med ett nära samband mellan text och bild. Hon anmärker att i dag överskattas bildens 

möjligheter som självständig meningsbärare och de bör istället kombineras med text för att ge 

ett entydigt budskap.37 Läromedelsförfattarnas Förening anser att det är ett problem att lärare 

ytterst lite tar upp bilderna ifrån läroböckerna i undervisningen eftersom dessa återfinns i 

läroböckerna för att kommunicera något utöver texten.38 Pettersson anser att förr, när 

möjligheter att trycka bilder i läroböcker var mer begränsad, användes bilderna på ett mer 

medvetet sätt i undervisningen. I takt med ökat bildanvändande i samhället har reflektionerna 

kring bilder minskat i undervisningssammanhang.39 

 

Det är inte enbart positivt att använda sig av bilder i läroböckerna. Flera forskare har visat på 

att bilderna kan både ha positiva, neutrala eller negativa effekter på inlärningen. I vissa 

                                                
33 Pettersson 2001, s. 69f. 
34 Pettersson 2001, s. 75.  
35 Arvidsson 2003, s. 179. 
36 Pettersson 2001, s. 16. 
37 Eriksson 2001, s. 89. 
38 Läromedelsförfattarnas Förening 1991, s. 93. 
39 Pettersson 2001, s. 18. 
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situationer lär vi oss sämre när det finns bilder i läroboken. Detta kan gälla bilder som enbart 

har en �dekorativ� funktion.40 Enligt Hirdman har vi vant oss vid en enkönad, manlig värld 

som speglas och reproduceras i medierna. I till exempel TV:s nyhetsprogram förstärks rollen 

genom att de som intervjuas som experter eller som medborgare till 80 procent består av 

män.41 Pettersson anser även att traditionella könsrollsfördelningar ofta återspeglas i 

läroböckerna. Han menar på att varken kvinnor eller handikappade brukar vara synliga i 

läroböckernas bilder.42 Forskning visar på att på reklambilder brukar männen oftast vara mer 

aktiva än kvinnorna. Männen skildras �in action�, de flyger flygplan, kör bilar eller idrottar 

medan kvinnorna framför allt skildras som sexiga och upptagna av känslor och blir därmed 

även mer passiva.43 

 

3. Genus som teoretisk utgångspunkt 

När genus studeras utifrån teoretiska utgångspunkter är det viktigt att diskutera olika 

uppfattningar om hur genus formas. Vi kommer nu kort presentera tre olika synsätt om hur 

genus formas. Det första synsättet är att män och kvinnor föds med olika egenskaper. I det här 

synsättet ses alltså en biologisk förklaring till att män och kvinnor är olika. Det andra 

synsättet är att män och kvinnor fostras in i könsroller från att de är små barn. Det tredje 

synsättet är den så kallade genusteorin. Vi har använt oss av genusteorin i vår uppsats och 

därför har vi gått in lite djupare på detta synsätt. 

3.1 Biologisk förklaring 

Det finns personer som vill förklara ojämställdheten mellan män och kvinnor genom att 

antyda att det finns specifika egenskaper som rent biologiskt skiljer könen åt. Skillnaderna 

mellan könen skulle därmed vara medfödda och detta lyfts fram som anledning till att män 

och kvinnor som grupp har olika uppgifter i till exempel arbetslivet och hemmet. Här 

förutsätter man att männen ska vara på ett speciellt sätt och kvinnorna på ett annat. De här 

tankarna var dominerande under 1800-talet, men har även uppmärksammats under 1900-talet. 

En rad olika jämförelser mellan könens egenskaper har genomförts av olika forskare där de 

har försökt finna skillnader mellan män och kvinnors känslor, attityder, karaktärsdrag och 

                                                
40 Petterson 2001, s. 18. 
41 Hirdman 1992a, s. 224. 
42 Pettersson 1991, s. 116. 
43 Josefsson 2005, s. 20. 
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intressen. Trots alla dessa undersökningar har man hittills inte kunnat bevisa att kvinnor och 

män föds med olika förmågor.44 

3.2 Könsroller som förklaring 

Könsrollsteorin är en teori där forskare försöker förklara skillnader mellan män och kvinnor. 

Forskarna anser att män och kvinnor följer en uppsättning förväntningar. De här 

förväntningarna styrs av vilket kön de tillhör och personerna fostras redan i tidig ålder in i de 

olika könsrollerna. Barnen fostras bland annat in i det via leksakerna. Små flickor leker med 

dockor och lär sig omvårda medan små pojkar leker med bilar. Detta synsätt började det 

diskuteras om under mitten av 1900-talet.45 

 

Hirdman är en av kritikerna mot könsrollsteorin. Hon anser att begreppet könsroller antyder 

att män och kvinnor frivilligt kan välja att träda in i vissa roller och därmed även träda ur när 

det passar.46 Manlighet och kvinnlighet är inte något man kan välja att �ta på sig� i vissa 

situationer och i andra välja att �ta av sig�. Kritikerna menar att �påverkan är alldeles för 

komplex [...] och finns runt om oss i samhällets strukturer, i språket, i symboler och i 

organisationen.47 Teorin om könsroller används inte i någon större utsträckning inom dagens 

forskning dels på grund av den kritik som har nämnt ovan och dels för att teorin inte kan 

förklara varför män som grupp har och har haft mer makt än kvinnor som grupp.48 

3.3 Genus som begrepp och som teori 

Det tredje, och sista, synsättet bygger på Hirdmans begrepp genus och genussystem. Hirdman 

definierar genussystemet som en ordningsstruktur.  I den här grundläggande ordningen skapas 

förutsättningar för andra sociala ordningar där människor i genus är grunden för de sociala, 

ekonomiska och politiska ordningarna. Den här mönsterstrukturen speglas genom två lagar. 

Den första i form av dikotomin, det vill säga i särhållandets tabu vilket innebär att manligt och 

kvinnligt inte bör blandas. Den andra lagen är den patriarkala ordningen, med mannen som 

norm. Detta innebär att det är männen som är människor och de utgör på så vis normen för det 

normala och det allmängiltiga.49 Båda dessa principer har funnit så länge att vi i dag inte 

                                                
44 Josefson 2005, s. 84. 
45 Josefson 2005, s. 87. 
46 Hirdman 2004, s. 116. 
47 Josefson 2005, s. 87. 
48 Josefson 2005, s. 87. 
49 Hirdman 2004, s. 116f. 
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märker resultatet av dem utan tar det som givet och ser det som �naturligt�.50 Begreppen 

genus och genussystem har fått stor genomslagskraft inom forskningen om hur kvinnligt och 

manligt skapas samt för analysredskap i maktförhållande mellan män och kvinnor. Hirdmans 

utgångspunkt är att vi redan i tidig ålder formas till att bli flicka och pojke utifrån våra 

föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Vi formas utifrån de olika leksaker vi får 

att leka med som barn, vilket i sin tur leder till att vi tränar upp olika färdigheter.51 Det här gör 

att kvinnor och män delas in i olika roller, vilket i sin tur innebär att de håller sig på olika 

områden. Grunduttrycket för den här dikotomin finns i arbetsdelningen mellan könen och i de 

manliga och kvinnliga föreställningarna som skapas. På så vis strukturerar den sysslor, platser 

och egenskaper för män och kvinnor.52 Hirdman säger att dikotomin har en strukturerande 

förmåga. �Det är därför rimligt att föreställa sig att det mänskliga sättet att tänka utvecklar 

dikotomin som ett medel, en metod, som ständigt verkar belöna tänkandet genom att ordna, 

strukturera, skapa aha-upplevelser.�53 Enligt Hirdman existerar ett slags �kontrakt� mellan 

männen och kvinnorna. �Kontraktet� får dock inte ses som ett köpslående mellan två jämlika 

parter, utan ska snarare ses som ett osynligt �kontrakt� där den ena partnern definierar den 

andra.54 Nedanför följer en genomgång om Hirdmans genuskontrakt ur ett historiskt 

perspektiv. 

3.3.1 Genuskontrakt 

I början när industrialiseringen bredde ut sig ifrågasattes kvinnans plats i hemmet allt mer 

eftersom de efterfrågades som lönearbetare i fabrikerna. Det här gjorde att kvinnorna, trots att 

de tjänade mindre än männen, ändå blev synliga i samhället och därmed blev det nästan 

ofrånkomligt att göra jämförelser med männen. Samtidigt ökade kvinnornas frihet i form av 

ökade möjligheter till utbildning och politiskt engagemang vilket gjorde kvinnorna ännu mera 

medvetna om sin underordnade position. För att förbättra sina villkor började kvinnorna att 

samlas och engagera sig i olika organisationer för kvinnors rättigheter. Det här skapade enligt 

Hirdman en obalans i genussystemet och är upphovet till den moderna genuskonflikten.55 

                                                
50 Josefson 2005, s. 88. 
51 Hirdman 2004 s, 119 . 
52 Hirdman 2004, s. 118. 
53 Hirdman 2004, s. 119. 
54 Hirdman 2004, s. 120. 
55 Hirdman 1992b, s. 163ff. 
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3.3.2 Husmoderskontraktet 

Enligt Hirdman växte husmoderskontraktet fram under 1930-talet som samhällets svar på 

genuskonflikten. Det här är ett osynligt och delvis omedvetet kontrakt mellan de två parterna: 

samhället, främst i form av det socialdemokratiska partiet i regeringsställning, samt kvinnan, 

främst då i form av den svenska husmodern kring vilken det svenska folkhemmet börjades 

byggas. Det här kontraktet innebar dels att kvinnor inte ansågs vara likvärdiga aktörer på 

arbetsmarknaden jämfört med männen. Den generella uppfattningen, som speglades bland 

annat genom de socialdemokratiska kvinnornas tidning Morgonbris, var att kvinnan hade att 

välja mellan att ha fast anställning och vara ogift eller att avstå sin anställning och gifta sig. 

Men samtidigt innebar kontraktet att omsorgen om kvinnorna ökade fast då gällde det främst 

de gifta kvinnorna i familjerna.56  

3.3.3 Jämlikhetskontraktet 

I början av 1960-talet började en kamrat- och jämlikhets dröm mellan man och kvinna växa 

fram. Husmoderskontraktets idé om att kvinnan skulle vara hemma som en naturlig del av 

barnafödandet ifrågasattes i allt större utsträckning. Plötsligt växte ett krav på daghemsplatser 

fram och i den moderna familjen skulle både mamman och pappan förvärvsarbeta samt dela 

på stora delar av hemarbetet. Under den första delen av 1970-talet skedde stora förändringar i 

samhället. Bland annat avskaffades sambeskattningen, daghem och daghemsplatser byggdes 

ut i stor skala, kvinnans rättighet till lönearbete fastställdes, man införde föräldraförsäkringen 

och den offentliga sektorn började växa stort.57 

3.3.4 Jämställdhetskontraktet 

Allteftersom utvecklingen gick framåt blev det allt tydligare att uttrycket jämlik var 

problematiskt och ordet blev för stort, för krävande och för �likt�. Genom uttrycket jämställd 

placerades genuskonflikten in under andra samhälliga konflikter där man framförallt tittade på 

manlig hierarki och klasser. Detta ord började användas under mitten av 1970-talet. Dessutom 

poängterar ordet att det inte längre handlar om att sträva efter en �likhet� utan det gäller sträva 

efter att ställas jämte � �bredvid�. Hirdman förklarar jämställdheten som ett mynt med två 

sidor. På ena sidan finns strävan efter att män och kvinnor ska leva mer jämställt samt de 

institutioner, avtal och program som ska underlätta det här. Samtidigt ser hon på myntets 

andra sida problem med att de här institutionerna, avtalen och programmen riskerar att skapa 

                                                
56 Hirdman 1992c, s. 209. 
57 Hirdman 1992c, s. 214. 
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en formel för genuskonfliktens lösning. Risken är då att positionerna låses fast istället. 

Fortfarande agerar kvinnorna på en egen arbetsmarknad med lägre betalda yrken än männen 

och utan samma möjligheter till karriär. Kvinnorna har även det största ansvaret för barnen 

vilket speglar sig i att över en miljon kvinnor fortfarande arbetar deltid.58 

 

4. Tidigare forskning 

Som vi har nämnt tidigare har det inte genomförts så många studier över läromedel på 

gymnasienivå utan mestadels hade det skett på grundskolenivå. Detta medför att mycket av 

den tidigare forskningens beskrivning är på denna skolnivå. Vi har delat upp den tidigare 

forskningen i två underkapitel. Det första underkapitlet fokuserar på den tidigare forskningen 

om läromedel i andra ämnen än samhällskunskap ur ett genusperspektiv. I det andra 

underkapitlet har vi valt att fokusera på den tidigare forskningen om 

samhällskunskapsläroböcker ur ett genusperspektiv. Vi har valt att redovisa den tidigare 

forskningen i en kronologisk ordning. 

4.1 Tidigare forskning om genus och läromedel i allmänhet 

Barbro Werkmäster, bildpedagog och hedersdoktor vid Uppsala universitet, skrev år 1976 i 

antologin Textanalys från könsrollssynpunkt om hur kvinnor manipuleras i bilder: 
 

Även om vi bara ägnar dem [bilderna] ett flyktigt ögonkast har vi fått i oss något av 

deras budskap. [�] Bilder bidrar också till att bygga upp våra kvinnliga respektive 

manliga attityder och beteenden. De flesta bilder vi ser befäster den traditionella synen 

på kvinnor och män, befäster en patriarkal modell.59 

 

Werkmäster påpekar att bilden är en effektiv manipulator. Hon menar även att eftersom vi 

inte är tillräckligt kritiska till bilder så kan kvinnans underlägsna roll fortsätta framställas i 

bilder. Werkmäster ansåg därför att feministerna var tvungna att ta tag i problemet och att 

skolan skulle lära eleverna att vara mer kritiska till bilderna.60 Utifrån  Werkmäster kommer 

vi att undersöka om det går att spåra några manliga respektive kvinnliga attityder och 

beteenden i bilderna och om de i sådana fall befäster den patriarkala ordningen. 

 

                                                
58 Hirdman 1992c, s. 216. 
59 Werkmäster 1976, s. 79. 
60 Werkmäster 1976, s. 79. 
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År 1987 genomdrev Carin Beckius via Statens institut för läromedelsinformation en 

granskningsrapport om könsroller i grundskolans läroböcker i engelska, tyska och franska. 

Beckius noterade att de läroböcker som användes i engelska, tyska och franska ofta levde i en 

värld där mor var rar och far rodde. Huvudanledningen till detta skulle enligt Beckius vara att 

Sverige hade kommit längre än andra länder när det gällde jämställdhet. Men i och med att 

böckerna för språk producerades i respektive land fick de svenska eleverna en gammaldags 

bild av könsrollerna via språkläroböckerna. Beckius tillade även att det var de svenska 

läromedelsförfattarna som valde vilka miljöer som skulle skildras i läroböckerna och var 

därmed även med och drev dram de traditionella könsrollsmönsterna.61 

 

Ann Stenberg, mellanstadielärare med akademiska studier inom barnkultur och 

kvinnohistoria, genomförde år 1997 en undersökning för att visa hur skolböckerna väljer att 

framställa personer på bilder och i texter. Stenberg kom fram till att läromedel antingen är 

producerade för pojkar eller så är läromedlen könsneutrala. Fantasifigurer i läromedel som var 

könsneutrala förekom främst i de yngre elevernas läromedel. Enligt Stenberg nöjde sig 

förlagen ofta med att antalet bilder eller namn på personer var könsfördelat. De flesta bilderna 

i läroböckerna föreställer enligt Stenberg oftast män eller sysslor och föremål som är relaterat 

till manligt genus.62 Eftersom vi kommer att titta närmare på hur genusfördelningen i 

läroböckernas bilder ser ut kommer vi i vår undersökning genomföra en jämförelse med 

Stenbergs resultat. 

 

Moira von Wright, filosofie licentiat och universitetsadjunkt i pedagogik vid Lärarhögskolan i 

Stockholm, gjorde för Skolverkets projekt Jämställdhet i läromedel, (1998), en undersökning 

om könsrollsmönster av sju fysikläroböcker som var producerade år 1994 eller senare. Von 

Wright resultat resulterade i Genus och text � När kan man tala om jämställdhet i 

fysikläromedel? (1999). Hennes syfte var att undersöka hur fysikläroböcker återskapade 

manligt och kvinnligt. Detta gjorde hon genom att undersöka om läroböckerna stämde 

överens och stödde skolans jämställdhetssträvanden, med tanke på att jämställdhet både är ett 

mål och ett innehåll för skolan. Det här gör att läroböckerna ska representera både manligt 

och kvinnligt och ge både manliga och kvinnliga perspektiv. Hennes övergripande frågor i 

undersökningen var hur fysikläroböckerna var upplagda, hur fysik presenterades och huruvida 

de läroböcker som hon studerade vände sig till flickor och pojkar. Von Wright resultat utifrån 

                                                
61 Beckius 1987, s. 1. 
62 Steenberg 1997, s. 64. 
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de studerade fysikläroböckerna var att manlighet värderades högre än kvinnlighet. I de 

analyserade läroböckerna visades det att yrken relaterade till fysikämnet framställdes som 

manliga yrken och det togs upp mycket fler vetenskapsmän än vetenskapskvinnor. De få 

kvinnor som fysikläroböckerna tog upp nämndes bara i förbifarten. De fysikläroböcker som 

von Wright analyserade försökte kompensera avsaknaden av kvinnor i texten med bilder på 

kvinnor och flickor. Vissa av läroböckerna visade kvinnan som konsument av fysik men inte 

som kunskapsproducent. Von Wright kom fram till att fysikläroböckerna och Lpo94 inte 

stämde överens när det gällde jämställdhetsarbetet. Enligt von Wright bidrog 

fysikläroböckerna till den negativa relationen mellan män och kvinnor och läroböckerna 

medverkade även till att öka skillnaden mellan män och kvinnor i det patriarkala samhället. 

Von Wright tog även upp hur stor roll fysikläroboken hade i undervisningen och kom fram till 

att läroboken oftast användes som bas av läraren då den skulle planera undervisningen. Men 

hon påpekade att läraren även gör avvikelser och kompletteringar då boken inte räckte till. 

Von Wright kom även fram till att läroboken har en central styrande faktor eftersom elevernas 

kunskap kontrolleras och betygssätts utifrån de böcker som används. Von Wright tycker att 

föreställningen om att läroböcker är objektiva borde förkastas. Läroböckerna i skolan ger 

perspektiv på världen och vissa perspektiv blir mer framträdanden än andra. Vissa perspektiv 

nämndes inte i läroböckerna.63 

 

År 2004 genomförde Antti Ylikiiskilä, universitetslektor i svenska vid Högskolan i Dalarna, 

en kvantitativ undersökning av grammatikböcker i svensk undervisning för åren 1912 fram till 

år 2003, med tonvikt med de sista 35 åren. Ylikiiskilä ville undersöka om flickor/kvinnor 

förekom lika ofta som pojkar/män i böckerna. Han ville bland annat undersöka om de båda 

könen gavs samma möjlighet till identifikation, igenkännande och erkännande, men även 

undersöka om det presenterades förebilder för alla elever att inspireras och bli motiverade av. 

Frågeställningen var även hur de olika könen blev beskrivna i fråga om yrke, relationer och 

egenskaper. Ylikiiskilä fann att grammatikböckerna använde mestadels mannen som 

objektförklaring. Flickorna/kvinnorna fick oftast domäner som i hemmet vad gällde yrket 

(vård och omsorg) och släktskapsord/familjeord (mamma, syster, fru). Under de senaste fem 

åren såg Ylikiiskilä dock en förändring då det har gått mot mer jämlikt beskrivande av 

kvinnor respektive män. Fördelningen av beskrivningar och de faktiska framställningarna såg 

dock fortfarande olika ut.64 Vi kommer att använda Ylikiiskiläs resultat på sådant vis att vi 

                                                
63 von Wright 1999,  s. 3 & 7 & 9 & 13 & 15f & 50ff & 75ff & 105. 
64 Ylikiiskilä 2005, s. 403ff. 
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kommer att jämföra om flickor/kvinnor förekommer lika ofta som pojkar/män på bilderna i 

läroböckerna. Vi kommer även jämföra med hans resultat över hur kvinnorna och männen 

skildras samt se om det har skett någon förändring.  

 

Anna Jonsson skrev år 2005 uppsatsen Mor ror. Far är rar där hon undersökte texter från 

svenskböcker från sent 1950-tal, sent 1970-tal och tidigt 2000-tal i grundskolan för att se om 

de reproducerade de traditionella könsrollerna. Jonsson studerade en bok från 1950-tal, en 

från 1970-tal och tre stycken från 2000-talet. Bland annat visade Jonssons undersökning att 

läroböckerna från 2000-talet inte klarade av att uppfylla de mål som läroplanen (Lpo 94) 

fastställt. Jonsson kom fram till att det förekom olika konstruktioner av genus, men inte i 

tillräckligt hög grad för att kunna sägas motverka den traditionella synen på genus. Slutsatsen 

blev därmed att i 2000-talets böcker skedde det en tillbakagång till 1950-talets traditionella 

värden i konstruktion av genus. Även här fick pojkarna en aktiv roll i texterna och var oftast 

huvudrollsinnehavaren. Flickorna fick komma in i texterna när någon behövde tröstas eller tas 

om hand.65 Vi kommer att använda Jonsson, precis som Ylikiiskilä, när det gäller att se hur 

genus skildras. 

 

Ida Davidsson har i sin magisteruppsats Manligt och kvinnligt för barn � Könsroller i 1980- 

och 2000-talets svenska bilderböcker, (2006), undersökt hur manligt och kvinnligt avbildas i 

åtta bilderböcker för barn. De åtta undersökta böckerna är utkomna under 1980- och 2000-

talet. Resultatet Davidsson kom fram till var att i de undersöka bilderböckerna från 1980-talet 

skildrades pojkarna som aktiva, känslokalla och tävlande. Flickorna skildrades som 

omtänksamma och emotionella. Könsrollerna i böckerna var därmed stereotypa enligt 

Davidsson. I bilderböckerna från 2000-talet fanns samma stereotypa bilder av kvinnor/flickor 

och män/pojkar. I dem återfanns det dock fler kvinnor/flickor som skildrades som aktiva mot 

1980-talet. Davidsson ansåg att detta speglade samhällets jämställdhetsförändring från 1980-

talet fram till 2000-talet. Kvinnorna tar större plats i samhället under 2000-talet och har även 

möjlighet att finnas på de platser i samhället som förr var vikta för männen.66 Vi kommer att 

jämföra vårt resultat med Davidssons för att se om vi kan finna några likheter när det gäller 

hur genus skildras. Vi kommer även att jämföra Davidssons resultat när det gäller i vilket 

omfång den aktiva kvinnan skildras över tid med de resultat som vi kommer fram till i vår 

undersökning.  

                                                
65 Jonsson 2005, s. 1 & 31f . 
66 Davidsson 2006, s. 5 & 31& 67f. 
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Cecilia Klebe skrev år 2006 sitt examensarbete Har det skett en utveckling av 

genusmedvetande bland historieboksförfattare?. Klebe analyserade fyra historieläroböcker 

från 1967 fram till 2002 med syftet att undersöka om det hade skett någon förändring av 

genusmedvetande bland författare av gymnasiehistorieböcker, från 1960-talet fram tills 2000-

talet. De analyserade historieläroböckerna valde att fokusera på förändringar som påverkade 

kvinnor i Sverige historiskt sett och tog inte upp förändringar som även berörde männen.  

Läroböckerna valde därmed att inte problematisera kvinnors och mäns relation. De olika 

sociala klassernas kvinnor presenterades som förenklade stereotyper och det konstaterades 

endast att det fanns skillnader mellan kvinnor från olika sociala klasser, det togs inte upp vad 

det var för skillnader. De historiska personer som nämndes i böckerna var till största del män. 

Klebe kom fram till att historieläroboksförfattarna valde med sitt kunskapsurval att bevara 

hierarkin i genussystemet eftersom de valde en historia med manligt maktperspektiv.67 

 

Therese Hedman och Karin Omark skrev år 2006 C-uppsatsen Befäster skolan traditionella 

genussystem?: en diskursanalys av skolböcker i årskurs åtta. Deras syfte var att undersöka 

om, och i så fall hur, skolböckerna i årskurs åtta på högstadiet befäste traditionella 

genussystem som finns inom vårt samhälle och kultur, eller om det fanns möjlighet för 

eleverna att förhålla sig öppna för andra synsätt. Hedman och Omark valde i sin uppsats att 

koncentrera sin analys på texterna, men tog även med bilder där de ansåg att det var relevant i 

bemärkelsen att de förstärkte eller luckrade upp genusroller. De utgick från ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. De analysverktyg som de använde sig av var Norman 

Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys samt semiotisk bildanalys. 

Hedman och Omark valde ut fyra skolböcker i olika ämnen från en årskurs åttas läromedel för 

att sedan välja ut ett kapitel ur varje skolbok för att göra en närmare analys. De analyserade 

böckerna var: Puls Teknik, Hem- och konsumentkunskap, Gleerups NO Biologi samt Wings- 

Base book.  De kvalitativa analyserna de genomförde visade på att skolböckerna till stor del 

reproducerade och cementerade de uppfattningar som anses som traditionella för genus. Den 

heterosexuella mannen sågs som norm där �de andra� utkristalliserades som icke-man utan 

makt, istället för en jämbördig samhällsmedborgare. Homosexuella utelämnades helt i tre av 

böckerna där det heterosexuella förhållandet var det enda som förekom. Enligt deras analys 

befäste texterna och bilderna i läroböckerna till stor del stereotypa könsroller med dess 

normer. Även skönhetsideal fastslogs genom bilderna, fastän texterna ibland vill framhäva 

                                                
67 Klebe 2006, s 8 & 19 & 30ff. 
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vikten av att vara som man är. De kom fram till att läroböckerna inte uppfyllde läroplanens 

(Lpo94) krav på jämställdhet. Det fanns liten eller ingen utmaning av strukturella 

förhållanden i bemärkelsen av vedertagna "sanningar" gällande genus. Eleverna 

uppmuntrades inte till att debattera eller kontemplera över samhällets skapade genussystem.68 

Vi kommer att jämföra vårt resultat med Hedman och Omarks genom att se om bilderna i 

läroböckerna befäster traditionella genussystem. 

4.2 Tidigare forskning om genus och läroböcker i samhällskunskapen 

Redan år 1964 genomförde den redan nämnda Ingrid Fredriksson en undersökning om hur 

könsrollsfrågan behandlades i grundskolans läroböcker i samhällskunskapen. Detta var just de 

böcker som borde föra en medveten kamp mot alla slag av könsfördomar. Undersökningen 

var beställd av Arbetsmarknadens kvinnonämnd. Fredrikssons resultat visade på att 

läroböckerna stämde dåligt överens med vad som föreskrevs i grundskolans läroplan.69 

Fredrikssons undersökningsresultat väckte stort intresse och efter en livlig debatt förväntades 

det sig naturligt nog även att det skulle ske förändringar i läroböckerna. Hur har det då blivit 

med denna saken? 

 
Agneta Bronäs, dåvarande fil. mag. och adjunkt i geografi, psykologi/pedagogik samt 

samhällskunskap, nu mera universitetslektor vid Lärarhögskolan i Stockholm, genomförde i 

sin doktorsavhandling Demokratins ansikte, (2000), en jämförande studie av tyska och 

svenska samhällskunskapsböcker på gymnasiet. Bronäs analyserade främst texter om 

demokrati i läroböcker utgivna under åren 1950-1998 men analyserade även några bilder ut 

läroböckerna.70 Vi har valt att endast fokusera oss på Bronäs studie över de svenska 

samhällskunskapsläroböckerna. Om bilder av kvinnor kom Bronäs fram till att kvinnorna ofta 

saknade en röst i samhällskunskapsböckerna under 1970-talet. Det som fördes fram kring 

jämställdhet ansåg Bronäs även var tveksamt eftersom den ojämställda verkligheten ofta 

presenterades under ironiska former. Under 1990-talet verkade jämställdheten tas för given 

och diskuterades i väldigt liten utsträckning i de analyserade läroböckerna. Gällande 

bildmaterialet motsade det ofta jämställdhetstanken. Männen var mest frekvent 

förekommande på bilderna. Det fanns bilder med kvinnor, som oftast visades i vårdande 

sammanhang. Om kvinnorna framställdes som aktiva var det fortfarande i en aktivitet som 

kvinnorna utförde i sin roll som moder, till exempel vid demonstrationer mot brist på 
                                                
68 Hedman & Omark 2006, s. 3f. 
69 Fredriksson 1969, s. 5. 
70 Bronäs 2000, s. 21. 
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daghemplatser, demonstrationer mot mjölkpriser eller demonstrationer för försvunna söner.71 

Vi kommer att jämföra vårt resultat med Bronäs för att se vem, kvinnan eller mannen, som 

förekommer mest på bilderna i läroböckerna samt hur de skildras i bildmaterialet. 

 

Jessica Carlsson och Malin Löfving har i sin C-uppsats Bilden av den missnöjda Kvinnan och 

den självständige Mannen - en studie av samhällskunskapsläroböcker från tre läroplanseror 

från Örebros universitet (2007) tittat närmare på genusperspektivet i 

samhällskunskapsläroböcker på grundskolenivå. Författarnas syfte med uppsatsen var att 

undersöka hur genus/könsroller kommer till uttryck i bild och text i 

samhällskunskapsläroböcker för elever i grundskolans år 4-6. De studerade även hur synen på 

och talet om jämställdhet har förändrats i de tre läroplanerna: Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94 för 

att se om de studerade läroböckernas bilder och texter stämde överens med den läroplan som 

var aktuell då läroboken utformades. Författarnas sista syfte var även att göra en tidsmässig 

jämförelse av bilden av genus/könsroller och jämställdhet i deras undersökta läroböcker.  

Carlsson och Löfving använde sig av semiotiskt grundade analyser av bilder och texter ur tre 

samhällskunskapsläroböcker utgivna åren 1975, 1990 och 2003. Utifrån dessa tre läroböcker 

kom de fram till att kvinnligt och manligt framställdes traditionellt och stereotypt. Kvinnorna 

och männen verkade utifrån de analyserade bilderna och texterna inte höra hemma inom 

samma områden i arbetslivet. Det har dock skett en viss förändring. Från 1975 till 2003 kunde 

de se att kvinnor successivt hade tagit större plats i samhällskunskapsläroböckerna, men att 

kvinnor och män i arbetslivet nu som förr präglades av ett i särhållande. I förhållande vad 

läroplanerna säger om jämställdhetssträvan i skolans verksamhet kom de fram till att de 

undersökta läroböckerna bilder och texter med tiden hade närmat sig läroplanernas 

jämställdhetsmål. Deras slutsats var att det fortfarande är en bit kvar tills en reell jämställdhets 

syn i läroböckernas bilder, men att en ökad jämställdhet gick klart att urskönja i de undersökta 

läroböckerna.72 Carlsson och Löfvings resultat kring hur kvinnor och män framställs i 

läroböckerna kommer att jämföras med det resultat som vi kommer fram till i vår 

undersökning. Vi kommer även att titta närmare på om Carlsson och Löfvings resultat som 

säger att kvinnan tagit en allt större plats i samhällskunskapsläroböckerna stämmer överens 

med det resultat som vi finner. Vi kommer slutligen jämföra vårt resultat med deras när det 

gäller att se om bilderna i läroböckerna har närmat sig läroplanernas jämställdhetsmål. 

 

                                                
71 Bronäs 2000, s. 161 & 206 & 237. 
72 Carlsson & Löfving 2006, s. 1 & 14 & 53f. 
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I Alexander Johansson och Tersia Tanninens uppsats Hur framställs kvinnor och män på 

bilder i samhällskunskapsböcker för skolåren 1-6? (2007) har fem samhällskunskapsböcker 

för skolåren 1-6 studerats. Deras syfte var att undersöka huruvida bilder i 

samhällskunskapsböckerna befäster och/eller förstärker en traditionell syn på manligt 

respektive kvinnligt. Deras teoretiska utgångspunkt var Yvonne Hirdmans genusforskning. De 

använde sig av en semiotisk bildanalys och metod. De finner precis som Carlsson och Löfving 

att det har skett ett i särhållande av män och kvinnor samt att läroböckerna återskapar gällande 

genussystem där kvinnor och män framställs på ett traditionellt kvinnligt respektive manligt 

sätt.73 Johansson och Tanninens resultat, huruvida att det har skett ett i särhållande mellan 

genus samt att läroböckerna återskapar genussystemet i att framställa kvinnor och män på 

traditionella sätt, kommer att jämföras med vårt resultat. 

 

5. Material och metod 

I vår materialdel kommer vi att presentera de läroböcker som vi har använt oss av i vår 

undersökning. I metoddelen ger vi dels en bakgrundsbild av den semiotiska bildanalysen samt 

hur vi har valt att arbeta med denna metod. 

5.1 Material 

Vi valde att studera två läroböcker från två olika läroplanseror. Vi bestämde oss för att studera 

läroböcker som blivit utgivna minst fyra år efter att lärobokens läroplan hade trätt i kraft. Fyra 

år är nämligen enligt Läromedelsförfattarnas förening den tid det tar att producera en ny 

lärobok och den tid innan den tas i användning på skolorna.74 När det kom till urvalet var vår 

första tanke att studera två läroböcker från samma bokförlag under de två läroplanserorna. Vi 

ville även att de två bokförlagen skulle ha gett ut böckerna under samma år. Detta gick tyvärr 

inte att genomföra eftersom det inte fanns två stycken bokförlag som gav ut 

samhällskunskapsböcker samtidigt under den här tidsperioden. Istället har vi valt att studera 

fyra läroböcker från fyra olika förlag och sedan genomfört två bildanalyser från vardera 

lärobok. Här nedanför följer en kort redogörelse av böckerna. 

  

Det första bokförlaget var Esselte studium där i från valde vi att studera läroboken  Nu - boken 

i samhällskunskap som gavs ut år 1988. Lärobokens författare var Jan Keiser och Kjell 

                                                
73Johansson & Tanninen 2007, s. 2. 
74 Läromedelsförfattarnas Förening 1991, s. 12. 
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Rydén. Läroboken var på 248 sidor och innehöll 15 kapitel. Den ansvarige fotoredaktören 

hette Marianne Rosander och den första bild vi analyserade var tagen från Sveriges 

Verkstadsförening. Bilden var publicerad under kapitlet Näringslivet. Den andra bild vi 

analyserade var tagen av Lars Säfström, upphovsmannen till bildarkivet Mira, och var 

publicerad under kapitlet Hur Sverige styrs. 

 

Det andra bokförlaget var Aros läromedel där vi valde läroboken Leva i samhället: 

samhällskunskap för gymnasieskolan från år 1989. Läroboken var skriven av Hans Nilsson. 

Aros läromedel är ett relativt nytt företag som startades för cirka 15 år sedan, vilket gör att 

den här läroboken var en av deras första läroböcker som de publicerade. Företaget har 

medvetet valt att inte bli för �stora� utan har istället satsat först och främst på ämnena 

samhällskunskap och religion där de har sina specifika ämneskunskaper. Leva i samhället var 

en lärobok som var skriven för yrkesorienterade utbildningar så som handel- och kontor, 

social linje med flera. Läroboken var på 256 sidor och bestod av 12 kapitel. Lärobokens 

formgivare hette Elisabet Berg. Den första bild vi analyserade var tagen av Leif Berg och 

Elisabet Berg. Den var publicerad under kapitlet Födelse och barndom. Den andra bilden vi 

analyserade var hämtad från Aidsdelegationen och var publicerad under kapitlet Att välja sitt 

liv. 

 

Det tredje bokförlaget var Bonnier utbildning där vi valde läroboken Forum. 

Samhällskunskap. A Bas som gavs ut år 2007. Boken var skriven av Krister Brolin och Lars 

Nohagen. Bonnier utbildning är ett relativt nytt läromedelsföretag och statades så sent som år 

1993. Trots att det är ett ganska nytt företag har de redan lyckats att etablera sig som det tredje 

största företaget inom läromedelsområdet. En av deras målsättningar är att ge elever och 

lärare en vettig vardag i skolan. Det här försöker de nå genom att utveckla sina läromedel i ett 

nära samarbete mellan författare, medarbetare på förlaget, lärare, elever och föräldrar. 

Bonniers utbildning ingår i Bonnierförlagen som i sin tur är en del av den familjeägda 

mediekoncernen Bonniers AB.75 Boken var på 336 sidor och hade 16 kapitel. Soya, en 

fullservicebyrå inom design och marknadskommunikation, var lärobokens bildredaktion. Den 

första bild vi analyserade var tagen av Eva Tedesj från Pressens bild, en av Europas största 

bildbyråer. Bilden var publicerad under kapitlet Leva i Sverige. Den andra bilden vi 

                                                
75 Bonnier utbildning, 2008. 
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analyserade var tagen av Robban Andersson även han från Pressens bild. Även denna bild var 

publicerad under kapitlet Leva i Sverige. 

 

Det fjärde bokförlaget var Gleerup utbildning där vi valde läroboken Kompass till 

samhällskunskap. A från år 2007. Lärobokens författare var Maria Eliasson och Gunilla 

Nolervik. Gleerup utbildning är ett gammalt förlag med 175 åriga anor och är ett bolag inom 

Verbum-koncernen. Boken var på 244 sidor och innehöll tio  kapitel. Lärobokens bildredaktör 

var Sanna Johansson. Det första fotografit vi analyserade var tagen av Jennie Segerberg från 

Scanpix, en av Skandinaviens bildbyråer. Bilden återfanns under kapitlet Så styrs Sverige. 

Den andra bilden vi analyserade var tagen av Lena Paterson från Nordicphotos som är en 

sammanslagning av sju nordiska bildbyråer vilket gör dem till en av Skandinaviens största 

leverantörer av nordiskt bildmaterial. Bilden var publicerad under kapitlet Din privata 

ekonomi. 

5.2 Metod 

Vi har valt att räkna bilderna i läroböckerna utifrån antal bilder på män, kvinnor och 

män/kvinnor. Grupperingen byggde här på rent könsmässig indelning beroende på att vi i den 

här delen av uppsatsen inte tittade på interaktionen mellan personerna. Anledningen till det 

här är att vi ville se vem läroboken vänder sig till. Är det övervägande män/pojkar på bilderna 

är det enligt von Wright och Stenberg tänkbart att pojkar känner sig mer tilltalade av 

läroboken än flickor eftersom pojkarna i större utsträckning kan identifiera sig med de 

avbildade personerna.76 Vi har sedan valt att göra bildanalyserna med bilder där både man och 

kvinna återfinns på bilden. Detta dels på grund av att vi vill lyfta fram interaktionen mellan 

man/kvinna samt för att göra analyserna tidsmässigt genomförbara. De bilder vi valde ut från 

kategorin man och kvinna valdes utifrån att de skulle skildra det svenska samhället eftersom 

vår undersökning bygger på kulturella tolkningar från en svensk, västerländsk kultur. Vi valde 

även att välja bort de bilder som skildrade stora folksamlingar, till exempelvis 

demonstrationer eller politiska möten, eftersom det är interaktionen mellan ett fåtal aktörer 

som vi ville undersöka. Detta gjorde att det endast återfanns ett fåtal bilder från varje lärobok 

att analysera.  Från läroboken Nu � boken i samhällskunskap återfanns det sju bilder och från 

läroboken Leva i samhället återfanns det nio bilder. I läroboken Forum � Samhällskunskap. A 

Bas återfanns det 21 bilder och från läroboken Kompass till samhällskunskap återfanns det 14 

bilder. De bilder som sedan blev analyserade valdes ut slumpmässigt genom att vi från varje 
                                                
76 von Wright 1998, s. 29 & 46f; Steenberg 1997, s. 64.  
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lärobok skrev ner bildernas sidonummer på lappar. Därefter drog vi två lappar från vardera 

bok. Vi har använt oss av semiotisk bildanalys med utgångspunkt från begreppen denotation 

och konnotation och sedan även analyserat utifrån Hirdmans dikotomi- och patriarkala 

ordningsbegrepp. Genom analyserna har vi lyft fram interaktionen mellan kvinna och man i 

bilderna samt studerat dem normativt. Utifrån bildanalyserna har vi sedan studerat om det 

råder ett i särhållande mellan kvinna och man i bilderna. Sedan tog vi även resultatet av våra 

bildanalyser och jämförde det med de rådande jämställdhetskrav som skollagen samt 

läroplanerna innehåller. Det här gjorde vi för att se om bilderna i läroböckerna motsvarade de 

krav som skollagen samt läroplanerna har satt upp. 

5.2.1 Semiotisk bildanalys 

När det gäller analysen av vårt bildmaterial har vi valt att använda oss av en semiotisk 

bildanalys. Semiotiken/semiologin som begrepp står för studiet av tecken och teckensystem. 

Man kan säga att det semiotiska/semiologiska ämnesfältet vilar på två klassiska teorier. Den 

ena delen har sin grund i den franska lingvisten Ferdinand de Saussures strukturella 

språkvetenskap. Det är inom den här grenen som man talar om teckenläran i termen 

semiologi. Den andra har sin grund i den teckenlära som härstammar från den amerikanska 

filosofen Charles Sanders Peirce och det är här man talar om teckenläran i termen semiotik. 

De två teorierna utvecklades parallellt med varandra och även om de har något skilda 

begreppsapparater och fokus existerar det inga direkta motsättningar mellan de två 

perspektiven. Vissa teoretiker försöker även sammanföra dem och till viss del har det 

semiotiska begreppet fått fäste i de båda teoretiska utgångarna.77  

 

En semiotisk bildanalys går ut på att analysera bilden genom att på olika sätt läsa, tolka, 

problematisera och diskutera bilden. Genom att analysera de olika tecknen som texten är 

uppbyggd av lyfts tecknens dubbla betydelse fram. Det här gör att det, grovt sett, existerar två 

nivåer i en semiotisk bildanalys. Den ena nivån utgörs av enskilda meningsbärande tecken 

och den andra nivån utgörs av de enheter i vilka de sätts samman och skapar nya betydelser.78 

En bild är alltså laddad med en eller flera betydelser. Betraktaren måste först studera bilden 

noggrant för att få fatt på bildens kommunikativa mening, för att sedan bygga analysen på 

den. När bilder tolkas sker det genom att bildens uttryck analyseras för att i nästa skede söka 

dess innehåll. Därför är det viktigt att ha i åtanke att bilder är i grunden mångtydliga. Bildens 

                                                
77 Lindgren 2005, s. 61f. 
78 Lindgren 2005, s. 62ff.  
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mening är inte en gång för alla given, utan betraktaren producerar en ny mening genom sin 

tolkningsakt.79 

 

Sociologen Roland Barthes har utifrån Saussures teori utvecklat en huvudtanke som går ut på 

att verkligheten är en konstruktion som förmedlas genom kulturellt bestämda meningssystem. 

Den konstruerade meningen är aldrig �oskyldig� utan i och med att den används så har den 

också en viktig ideologisk funktion i form av ett verktyg som används av samhällets 

dominerande grupper.80 Barthes hävdar att alla bilder är polysemiska vilket innebär att de är 

öppna för en flytande följd av betydelser. Det här medför att texterna kan tolkas på en rad 

olika sätt och ger betraktaren en frihet att själv välja ut vissa betydelser och ignorera andra. 

Enligt Barthes kan varje bild delas upp i en denotativ och en konnotativ betydelse.81 Här 

nedan ska vi gå närmare in på vad den uppdelningen innebär. 

5.2.2 Denotation � bildens grundbetydelse 

När man undersöker bildens denotativa del tittar man närmare på bildens bokstavliga 

betydelse. Bildens denotativa betydelse är alltså bildens första, direkta betydelse. Fokus ligger 

på att lyfta fram tecknens mest stabila och objektivt fastslagbara innebörder.82 Det här sker 

genom en sorts bildbeskrivning där man till exempel kan ställa sig följande frågor: 

 

• Vad är det som skildras? 

• Vad syns på bilden: människor, saker, miljöer etc.? 

• Hur ser de/det ut? 

• Var fastnar blicken? 

5.2.3 Konnotation � bildens bibetydelse 

Jämte den denotativa betydelsen existerar en konnotativ innebörd där tecknen lyfts till en 

andra gradens signifikation. Det här sker genom en meningsskapande process där det 

denotativa tecknet tillskrivs uttryck för ytterligare innehåll. Konnotationerna är kulturellt 

etablerade och därmed också flytande beroende på i vilka samband de uppträder i. 83 Det kan 

dock vara viktigt att poängtera att konnotationer inte är det samma som associationer. 

                                                
79 Snickare Åhrén 2003, s. 174f. 
80 Lindgren 2005, s. 76f. 
81 Lindgren 2005, s. 82. 
82 Gripsrud 2002, s. 142. 
83 Lindgren 2005, s. 84. 
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Skillnaden ligger i att associationer är personliga medan konnotationer är kollektiva. 

Förenklat kan man se konnotationer som kulturellt etablerade, kodifierade och kollektiva 

associationer.84 Bildens konnotativa betydelse kan lyftas fram genom en tolkningsprocess där 

man till exempel kan använda sig av följande frågor:  

 

• Vad gör bilden intressant? 

• Vilka gemensamma och kulturella sammankopplingar gör vi när vi ser bilden? 

• Vad känner vi - vilka känslor föder bilden och vad i bilden framkallar dessa? 

• Vilka värderingar lägger vi in i/attityder tillskriver vi det vi ser? 

5.3 Forskningsetiska överväganden 

Bilder är skyddade av upphovsrättslagen vilket betyder att kopiering av dem är förbjuden 

detta för att det är fotografen som äger rättigheten till bilden. Efter att vår handledare Jörgen 

Johansson talat med en sakkunnig inom området fick vi klartecken för att ha med bilderna i 

vår uppsats. Det här på grund av att det råder en relativ stor frihet för publicering på grundval 

av konstnärliga och vetenskapliga framställningar.  

 

Det finns vissa regler man som forskare bör följa. Enligt Vetenskapsrådets codex bör 

forskaren alltid tänka på vad som kallas för god forsknings- och dokumentationssed. 

�Forskningsetiska utredningen definierade oredlighet som att en forskare �avsiktligt och på 

ett vilseledande sätt gör avsteg från de vetenskapliga kraven eller medvetet bryter mot 

allmänt accepterade normer�.� 85 Trots att vår forskning inte direkt handlar om människor har 

vi ändå varit tvungna att tänka över frågor om forskarens etik. Just med tanke på att vi har 

använt oss av andra människors bilder och bildtexter har vi varit tvungna att tänka över vad vi 

gör med detta material så att vi inte på något sätt kränker författaren eller fotografen med vår 

forskning. Den 1 januari 2004 trädde lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor i kraft. Utifrån denna lag framgår det att all forskning ska utföras med 

respekt för människovärdet och att mänskliga rättigheter samt grundläggande friheter ska 

uppmärksammas.86 Detta är något vi anser att vi har gjort eftersom vi varken har gått in på 

fotografens eller författarens person, utan endast granskat bildernas motiv förutsättningslöst. 

 

                                                
84 Gripsrud 2002, s. 143. 
85 Vetenskapligarådets codex 2008. 
86 Vetenskapligarådets codex 2007. 
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Enligt professorerna Bengt Gustafsson, Göran Hermerén & Bo Petersson (2005) ställs det ett 

krav på att man som forskare inte förvränger eller förskönar resultaten vid analys, tolkning 

och presentation av sitt egna resultat eller vid citering av andras resultat för att förstärka sin 

egna tes. Som forskare bör man inte heller enbart lyfta fram tidigare forskning eller data som 

stödjer den egna hypotesen utan även sådant som talar emot den egna tesen bör redovisas.87 

På grund av beskrivningen ovan om forskarens roll i tolkningen var detta ett argument till 

varför vi valde att publicera bilderna i uppsatsen. Eftersom vi även ville att läsaren skulle ha 

möjlighet till att själv studera bilderna under läsningens gång och på så sätt få en egen 

uppfattning om dem, och inte enbart få en beskrivning av dem, var detta ytterligare ett skäl till 

varför vi valde att publicera de bilder som ligger till grund för våra bildanalyser i uppsatsen. 

 
Gustafsson, Hermerén och Petersson tar även upp att det är viktigt att forskaren inte låter sig 

bli påverkad till tolkningar eller slutsatser som det inte finns vetenskapliga belägg för eller 

undanhåller resultat som det finns belägg för. Samhället i stort ska kunna lita på att forskaren 

har gjort sitt yttersta för att få fram välgrundade och väsentliga resultat. Det förväntas även att 

forskaren har stått fri från yttre påverkan och manipulering samt att forskaren inte heller hade 

sina egna privata eller andra intressenters uppdrag, framför allt inte på ett oredovisat eller 

omedvetet sätt. För att inom forskningsverksamheten öka kraven på kvalitet i 

forskningsarbetet och i integriteten hos forskaren måste det återfinnas etiska reflekterade 

förhållningssätt och agerande hos forskaren.88 Vi anser att vi inte har blivit påverkade av de 

förlag som läroböckerna är utgivna från och vi har inte heller några privata angelägenheter 

bakom vår uppsats och vår analys utan har försökt vara fria från påverkan av egna intressen. I 

vår uppsats har vi inte heller undanhållit någon information som vi kommit fram till i vår 

analys. 

5.4 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
Med validitet menas forskningens giltighet, för vår del menas att våra tolkningar av bilderna 

är hållbara. Det vi har varit tvungna att tänka på när vi gjorde våra analyser var att inte 

övertolka bildens budskap och därmed förvränga den så att den passade våra 

frågeställningar.89 Steinar Kvale, professor i psykologi, använder sig av sju stadier av 

validering i sin intervjutablå. Vi har kunnat använda oss av några av dem i våra bildanalyser. 

Kvales första stadie i valideringsstadier kallas tematisering och innebär att  undersökningens 

                                                
87 Gustafsson, Hermerén & Petersson 2005, s. 16. 
88 Gustafsson, Hermerén & Petersson 2005, s. 14 & 17. 
89 Kvale 1997, s. 215. 
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validitet är beroende av hållbarheten i forskarens teoretiska förutsättningar och att forskarens 

forskningsfrågor är rationella.90 Det här anser vi att vi har uppfyllt. Det andra stadiet kallas 

planering och handlar om att kunskapens validitet som vi förmedlar är beroende av hur vi har 

planerat arbetet och om hur vi har använt oss av den metod som passade med vårt syfte. Det 

sjätte stadiet kallas just validering och handlar om att göra en bedömning av vilken 

valideringsform som är relevant för vår specifika studie samt hur vi använder oss av 

valideringen när vi gjorde våra analyser. Det sjunde stadiet kallas rapportering och handlar 

om hur forskaren återger det resultat som har framkommit så att läsaren förstår vad forskaren 

menar.91 Kvale påpekar att �[e]tt giltigt argument är hållbart, välgrundat, försvarbart, 

vägande och övertygande�.92 Detta är något vi har tänkt på när vi har genomfört våra 

bildanalyser för att inte övertolka budskapen i bilderna. 

                                                                                                                                                                               

När uppsatsens reliabilitet diskuteras så syftas det på tillförlitligheten i det resultat som 

forskaren har kommit fram till. Har forskaren använt sig av ledande frågor får resultatet per 

automatik låg reliabilitet.93 De frågor som vi har ställt till bilderna har varit öppna frågor och 

alltså inte ledande vilket ger hög reliabilitet. För att kunna besvara vårt syfte har vi haft genus 

som infallsvinkel när vi har analyserat våra bilder, men vi anser inte att det har gett låg 

reliabilitet eftersom våra forskningsfrågor handlar om genus. 

 

Forskningens generaliserbarhet innebär att det går att dra allmänna slutsatser utifrån det 

resultat som forskaren har funnit i sin undersökning. Enligt Kvale finns det tre former av 

generaliserbarhet nämligen den naturalistiska, statistiska och analytiska generaliseringen. Den 

naturalistiska generaliseringen vilar på forskarens personliga erfarenhet och utvecklas i takt 

med erfarenheten. Den statistiska generaliseringen bygger på slumpmässigt utvalda 

undersökningspersoner. Med analytisk generalisering görs en noga övervägd bedömning om 

vad resultaten kan ge för anvisning för vad som kan hända i en annan situation och bygger på 

likheter och skillnader mellan de båda situationerna.94 Vi hamnade inom den naturalistiska 

och analytiska generaliseringen. Vi har inte kunnat överföra resultatet av våra analyserade 

bilder och böcker till andra böcker och dess bilder. Vi har alltså  inte kunnat generalisera 

resultatet av våra analyser men vi har fått en ny förståelse av fenomenet, och den kan vara till 

                                                
90 Kvale 1997, s. 214. 
91 Kvale 1997, s. 214. 
92 Kvale 1997, s. 215. 
93 Kvale 1997, s. 213. 
94 Kvale 1997, s. 209f. 
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hjälp när vi möter liknande frågeställningar. Utifrån vårt resultat kan vi anta att ett liknande 

resultat kan ses i liknande studier, men vi kan inte säga det säkert. 

 

6. Resultat 

Resultatet av vår undersökning kommer att redovisas nedan. Vi kommer först besvara vilka 

bilder av genus som förmedlades i de undersökta läroboksbilderna. Efter detta kommer vi att 

redovisa våra åtta bildanalyser.  

6.1 Den kvantitativa undersökningen av genusbilder 

I det här kapitlet redogör vi för resultatet av vår kvantitativa undersökning av det empiriska 

materialet. Genom att räkna och kategorisera bilderna efter de tre grupperna män, kvinnor och 

män/kvinnor kom vi fram till följande:       

 

Tabell 1: Antal genusbilder i de studerade läroböckerna 
 

Antal bilder på män 
och kvinnor 

Antal 
bilder 
totalt 

 
% 

Män Kvinnor Män/kvinnor 

Lärobok och år  Antal % Antal % Antal % 
Nu � boken i 
samhällskunskap:1988 

60 100 21 35 17 28 22 37 

Leva i samhället: 1989 34 100 9 27  10 29 15 44 
Forum. 
Samhällskunskap. A 
Bas: 2007 

161 100 72 45 43 27 46 28 

Kompass till 
samhällskunskap:2007 

76 100 34 45 16 21 26 34 

 
Källa: Brolin, Krister & Nohagen, Lars, 2007; Eliasson, Maria & Nolervik, Gunilla, 2007; Kieser, Jan & Rydén, 

Kjell, 1988; Nilsson, Hans, 1989. 

 
Som tabellen ovan visar har det utifrån våra studerade läroböcker skett en förändring i form 

av att antalet genusbilder har ökat i samhällskunskapsböckerna genom åren. Det 

sammanlagda antalet bilder i läroböckerna från 1980-talet var 94 stycken. I läroböckerna från 

år 2007 hade det sammanlagda antalet bilder ökat till 237 stycken. Tabellen visar att 

läroböckerna på 1980-talet hade en jämnare fördelning av bilder föreställande män och 

kvinnor än vad läroböckerna under år 2007 hade.  Förutom i läroboken Leva i samhälle, var 

det i samtliga läroböcker fler bilder på män än kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor i 

Leva i samhället var dock marginell. I läroböckerna från år 2007 återfanns det nästintill 
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dubbelt så många bilder på män än bilder på kvinnor. I läroboken Kompass till 

samhällskunskap var 45 procent av bilderna på endast män och endast 21 procent var bilder 

på enbart kvinnor. Det har därmed skett en ökning av antalet bilder genom åren. Procentuellt 

är det bilder på män som har ökat, medan bilder på kvinnor och män/kvinnor har minskat 

genom åren. I samtliga läroböcker har det återfunnits fler bilder med man/kvinna än bilder 

över endast kvinnor vilket förstärker snedfördelningen mellan män och kvinnor ytterligare. 

 

I bilaga 1 kan det utläsas att i läroboken Nu � boken i samhällskunskap återfanns bilder på 

endast män i samtliga 15 kapitel förutom följande två kapitel Livsmedels försörjning och 

Arbete. Bilder på endast kvinnor återfanns i åtta kapitel vilket motsvarar cirka hälften av 

bokens kapitel. Bilder på både män och kvinnor återfanns i samtliga kapitel förutom följande 

fyra kapitel, Utbildning, Världspolitik, Näringsliv och Samhällets ekonomin. Summan av detta 

gör att män återfinns på någon bild i samtliga kapitel i läroboken. Kvinnorna däremot 

återfinns inte alls i kapitlen Utbildning och Energiförsörjning. 

 

Bilaga 2 visar på att i läroboken Leva i samhället finns det två kapitel som är helt utan bilder. 

Dessa kapitel är Världens näringsliv och Ekonomi. Bilder på endast män återfanns i sju 

kapitel, bilder på endast kvinnor återfanns i sex kapitel och bilder på både män och kvinnor 

återfanns i fem kapitel av bokens 12 kapitel. Männen återfanns till följd av detta i samtliga 

kapitel där det fanns bilder, däremot är kvinnorna inte representerade i följande tre kapitel: 

Brott och straff, Sveriges försvar och Massmedier. 

 

Bilaga 3 uppvisar att i läroboken Forum. Samhällskunskap. A Bas  återfanns det bilder på 

endast män i lärobokens samtliga 16 kapitel förutom i kapitlet Den globala ekonomin. När det 

kom till bilder på endast kvinnor återfanns även de i samtliga kapitel förutom Den svenska 

ekonomin och Politik i världen. Det fanns bilder på män och kvinnor tillsammans i lärobokens 

samtliga kapitel. 

 

I bilaga 4 går det att utläsa att i läroboken Kompass till samhällskunskap återfanns män i 

samtliga tio kapitel. Bilder på endast kvinnor återfanns i sju av lärobokens kapitel. De kapitel 

som det inte återfanns bilder på enbart kvinnor var Att studera samhället, Så styrs Sverige och 

Samhällets ekonomi. Bilder på både män och kvinnor återfanns i samtliga kapitel förutom 

kapitlet Brott och straff. 
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6.2 Den kvalitativa undersökningens bild av genus 

I det här kapitlet redovisar vi resultatet av de semiotiska bildanalyser som vi har genomfört på 

vårt empiriska material. I anslutning till bildanalyserna har vi valt att lägga in en analysdel 

utifrån Hirdmans begreppsapparat. Det här har vi gjort för att det ska bli lättöverskådligt samt 

underlätta för dig som läsare.  

6.2.1 Bild nr 1 från läroboken Nu � boken i samhällskunskap � 1988 

 

 
 
Källa: Keiser, Jan & Rydén Kjell, 1988 s. 158. 
 

En av våra utvalda bilder från läroboken Nu � boken i samhällskunskap är en svartvit bild från 

Sveriges Verkstadsförening. Bilden var publicerad under kapitlet Näringslivet och framhäver 

verkstadsindustrin som kugghjulet som driver Sverige. I bilden finns det två fotografier som 

har rubrikerna På jobbet och I hemmet. På jobbet � fotografiet visar en man med ett 

skyddsförkläde som står och arbetar vid en stor verkstadsmaskin. Betraktarens blick fastnar på 

den stora verkstadsmaskinen. I bildtexten kan det utläsa att verkstadsindustrin framställer 
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maskiner som för samhällsutvecklingen framåt. I hemmet � fotografiet visar en kvinna iklädd 

en klänning stående i ett kök. Kvinnan packar upp matvaror och hon är vänd så att hon har 

ryggen mot kameran. Betraktarens blick fastnar på kvinnan. På bilden ser man även två barn, 

en diskbänk och en spis. Bildtexten talar om att det i hushållen finns mängder med maskiner 

som kommer från verkstadsindustrin.  

 

Mannens arbetsplats verkar vara hård och opersonlig där maskinen står i centrum medan den 

plats kvinnan befinner sig på bygger mer på personlig kontakt där de tekniska maskinerna blir 

ett hjälpmedel. Våra tankar för oss till att bilden förstärker intrycket av att verkstan är en 

manlig teknisk domän och att mannen ska arbeta med maskiner. Mannen ska arbeta utanför 

hemmet, i den offentliga sfären, medan kvinnan ska arbeta i hemmet, i den privata sfären. Det 

här gör bilden väldigt intressant för vår analys eftersom den på ett tydligt och klart sätt påvisar 

ett i särhållande mellan genus. Bildtexten talar om för läsaren att den händiga mannen 

tillverkar saker som kvinnan kan ha nytta av i hemmet. Bilden talar om att kvinnans 

arbetsuppgift är ta hand om hemmet och barnen. Bilden och bildtexten förstärker den 

kulturella sammankopplingen om manliga och kvinnliga sfärer. Genom ett så tydligt i 

särhållande i bildmaterialet förstärks vad som är norm i förhållandet kvinnligt/manligt.  

 

Enligt Hirdman formar vi redan i tidig ålder in i vad som anses kvinnligt och manligt. Detta 

gör att kvinnor och män delas in i olika roller som agerar på olika arenor som visas främst 

inom arbetsfördelningen mellan könen. Dikotomin lyser igenom i den aktuella bilden genom 

att mannen och kvinnan agerar på två helt skilda arenor, kvinnan är placerad i hemmet och 

mannen på jobbet. Trots att bilden är tagen under den tidsperiod som Hirdman förknippar med  

Jämställdhetskontraktet anser vi att personerna på bilden speglar Hirdmans 

Husmoderkontrakt. Det är möjligt att kvinnan arbetar deltid, men detta är något bilden av 

kvinnan inte visar för betraktaren. 
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6.2.2 Bild nr 2 från läroboken Nu � boken i samhällskunskap � 1988 

 

 
 

Källa: Keiser, Jan & Rydén Kjell, 1988 s. 83. 

 

Den andra utvalda bilden från läroboken Nu � boken i samhällskunskap är även den en 

svartvit bild och den var publicerad under kapitlet Hur Sverige styrs. Bilden skildrar en 

kvinna som är på väg in i en vallokal. Utanför lokalen står det representanter från de olika 

partierna Folkpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet Kommunisterna, Centerpartiet och 

Socialdemokraterna. Representanten från Västerpartiet Kommunisterna är en kvinna, de 

övriga representanterna är män. I dörröppningen står det ett barn som håller upp dörren åt 

kvinnan. Kvinnan på väg in i vallokalen är vänd med ryggen mot kameran. I det ögonblick 

fotografiet är taget får kvinnan som ska rösta en blankett av den kvinniga representanten från 

Västerpartiet Kommunisterna. Folkpartiets och Centerpartiets representanter står och räknar 

sina röstblanketter och ger inte kvinnan som ska rösta någon uppmärksamhet. De övriga söker 

den röstande kvinnans uppmärksamhet i olika grader. Betraktarens blick fastnar på de två 

kvinnorna på bilden. På sidan jämte i läroboken fanns det en liten textruta till bilden som 

talade om att det var en sista chans till påverkan.  
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Det som gör bilden intressant är att det är kvinnorna på bilden som är aktiva. Det är skapar 

intrycket om att kvinnorna håller ihop i en manlig sfär � politiken. Intrycket förstärks 

ytterligare av att kvinnorna som står i händelsens centrum har männen placerade runt omkring 

dem. Männen är mer passiva, framför allt representanterna från Folkpartiet och från 

Centerpartiet. Det här skapar en uppfattning om att männen inte är intresserade av kvinnan 

som ska rösta. 

 

Det vi har kunnat tyda utifrån bilden och från Hirdmans begrepp dikotomi och den patriarkala 

ordningen är att vi ser ett starkt i särhållande mellan kvinnorna och männen. Den direkta 

kontakten och interaktionen sker mellan de båda kvinnorna och inte med männen. Som läsare 

bör man ha i åtanke att denna bild är förmodligen tagen någon gång under 1980-talet och då 

såg politiken inte ut som i dag. På den tiden var det mestadels män som var sysselsatta med 

politiken.95 Detta innebär att politiken var en klart starkare manlig sfär vid den här tidpunkten. 

Eftersom det mestadels var män inom politiken under denna tidpunkt sågs männen som norm 

inom den politiska sfären. Dock är vi medvetna om att rösta inte var en typisk manlig 

handling, utan kvinnorna röstade i större omfattning än männen under denna tidsperiod.96 

Trots detta betyder det att den kvinnliga representanten från Vänsterpartiet Kommunisterna 

befann sig på en manlig arena. Återigen förstärks i särhållandet genom att kvinnorna agerade 

gemensamt i den manliga sfären. 

 

 

                                                
95 Statistiska Centralbyrån 2006. 
96 Statistiska Centralbyrån 2007. 
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6.2.3 Bild nr 1 från läroboken Leva i samhället - 1989 

 
 

Källa: Nilsson Hans, 1989 s. 17. 

 

Den första av de utvalda bilderna från läroboken Leva i samhället är en svartvit bild som var 

publicerad under kapitlet Födelse och barndom. Bilden är tagen en solig dag på en gräsmatta 

utanför ett hus. På bilden återfinns två vuxna som umgås med en grupp barn och i bakgrunden 

figurerar fler barn. Flertalet av personerna på bilden bär kortbyxor och mannen har bar 

överkropp. Mannen spelar krocket med barnen medan kvinnan står och tittar på. På bilden är 

mannen precis på väg att slå sitt klot och barnen och kvinnan studerar hans kommande 

handling intensivt. Kvinnan verkar inte delta i spelet utan är mer av en passiv övervakare. 

Betraktarens fokus ligger på mannen som precis ska slå sitt klot. Den här bilden hade ingen 

bildtext.   

 

Vi får känslan av att det är en varm sommardag med tanke på att många av personerna är 

somrigt klädda. Vi får även intrycket av att personerna befinner sig på ett fritids eller något 

liknande med tanke på att det endast är två vuxna och många barn på bilden. Även storleken 

på huset förstärker att det är något av en fritidsverksamhet som pågår på bilden. Det som gör 

bilden intressant i vår analys är att mannen befinner sig i en allmänt kvinnlig sfär. På bilden är 

det mannen som är aktiv och barnen och kvinnan är mer passiva och iakttagande vilket gör att 
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mannen hamnar i centrum även i den kvinnliga sfären. Det här stärker intrycket av mannen 

som norm även när han agerar i ett kvinnligt område.  

 

Utifrån Hirdmans teorier finner vi att de vuxna personerna på bilden lever utifrån 

Jämlikhetskontraktet. Mannen och kvinnan arbetar sida vid sida men det är mannen som är 

den aktiva personen trots att de befinner sig på den vanligtvis kvinnliga domänen. Detta gör 

att trots att de befinner sig på samma arena återfinns det ett i särhållande mellan könen, en 

dikotomi, denna gång mellan aktiviteten mellan mannen och kvinnan. Det här gör att mannen 

åter blir normen trots att han befinner sig på en kvinnlig arena. Det här eftersom händelsens 

centrum kretsar kring honom.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  38 

6.2.4 Bild nr 2 från läroboken Leva i samhället - 1989 

 
 

Källa: Nilsson Hans, 1989 s. 56. 

 

Den andra utvalda bilden från läroboken Leva i samhället är en svartvit bild som var 

publicerad under kapitlet Att välja sitt liv. Bilden är en informationsbild om AIDS med 

bildtexten �Skydda den du älskar�. Bilden visar en man och en kvinna som ligger och sover 

på en madrass på ett furugolv som skimrar av solens strålar. Kvinnan håller sin högra arm runt 

om mannen och är vänd mot honom medan mannen sover på magen med sina armar under 

huvudkudden. Mannen sover med bar överkropp och har täcket uppdraget till midjan. 

Kvinnan däremot sover i ett linne/nattlinne och har täcket upp till armhålan. Betraktarens 

blick fastnar på mannens rygg och den arm som kvinnan har  runtomkring mannen.  

 

Miljön i bilden upplevs som trygg och varm. Tryggheten i bilden återspeglas genom att  

personerna på bilden ligger och sover lugnt och tryggt. Värmen speglas dels genom kvinnans 

kroppsspråk samt det ljumma sken som solblänket i golvet ger samtidigt som mannen bara har 

täcket på halva kroppen. Det som väcker intresse med bilden är de olika sätt mannen och 
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kvinnan ligger och sover. Bildtexten talar om att det gäller att skydda den du älskar. Kvinnan 

verkar ty sig mer till mannen, än vad han gör till henne, därför att att hon ligger och trycker 

sig emot hans rygg. Mannen däremot visar avstånd genom att ha ryggen mot kvinnan 

samtidigt som han kramar om sin kudde. Det här skapar känslan om att mannen är mer 

självständig samtidigt som kvinnan utmålas som mer omhändertagande än mannen.  

 

Mot bakgrund av Hirdmans begrepp om dikotomi och den patriarkala ordningen finner vi att 

båda är representerade i bilden. Dikotomin ger sig uttryck i det särskiljande av genus som 

visas i form av att mannen framställs som stark och självständig samtidigt som kvinnan 

speglas som svag och vårdande. Genom det här förstärks och vidhålls även den patriarkala 

ordningen eftersom mannen utgör centrum för trygghet i bilden. Mannen blir den centrala, 

trygga punkten som kvinnan vänder sig till och på så vis blir även mannen den rådande 

normen. 

6.2.5 Bild nr 1 från läroboken Forum � Samhällskunskap. A Bas - 2007  

 

 
 

Källa: Brolin, Krister & Nohagen Lars, 2007 s. 57. 

 

Vår första utvalda bild från läroboken Forum � Samhällskunskap. A Bas är en bild i färg som 

var publicerad under kapitlet Leva i Sverige. Enligt bildtexten är bilden tagen på Sergels torg i 

Stockholm och skildrar en grupp kvinnor som arbetar på Stadsmissionens soppkök. Bildtexten 

talar om att Stadsmissionen bedrivs genom ett samarbete mellan en rad svenska kyrkor. Vid 

fotografiets tidpunkt är det en man som tilldelas en skål med soppa. Betraktarens fokus 
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hamnar på den stora soppkastrullen som är placerad i mitten av bilden. Runt soppkastrullen 

står personerna, kvinnorna på sin sida av fotografiet och mannen på sin sida av fotografiet. 

Kvinnor är normalt klädda med hela, rena kläder medan mannen har ett ovårdat yttre genom 

att han är klädd i trasiga och smutsiga kläder. Kvinnorna arbetar ideellt på Stadsmissionen och 

hjälper till i samhället med att genomföra en god gärning. Mannen och kvinnorna håller en 

viss distans till varandra genom att kvinnorna står på sin sida av soppkastrullen och mannen 

på den andra. Distansen förstärks genom att kvinnorna står och småpratar och ler mot 

varandra. 

 

Det som gör bilden intressant är kontrasterna mellan genus samt den arena de agerar i. Sergels 

torg är en plats som är känd för sin handel med tung narkotika vilket ger intrycket av att det är 

en hård kall plats. Kvinnorna får på denna bild sprida lite kvinnlig värme och omsorg till den 

hårda och kalla plats som Sergels torg är. Med tanke på mannens klädsel betraktar vi honom 

som en uteliggare. Det här förstärker intrycket av mannen som beroende av kvinnlig omsorg. 

Eftersom bildtexten talade om att Stadsmissionen drevs genom samarbete med en rad svenska 

kyrkor tolkar vi att kvinnorna på bilden arbetar ideellt. Kvinnorna på bilden agerar här på en 

manlig arena men deras agerande får då bygga på ett ideellt omvårdande arbete. Det här 

stärker den rådande normen om kvinnan som vårdande.  

 

Utifrån Hirdman återspeglas dikotomin genom att strukturera sysslor, platser och egenskaper 

för män och kvinnor. På denna bild ses kvinnan som en varm, omsorgsfull, omhändertagande 

person genom att arbeta ideellt på Stadsmissionen. Denna bild förstärker därmed i 

särhållandet av genus eftersom kvinnornas arbete lyfts fram som ideellt. I särhållningen 

förstärks ytterligare i bilden genom att kvinnorna och mannen står en bit ifrån varandra. 

Mannen ses inte som norm på denna bild utan får återspegla det hårda livet på Sergels torg. 

Mannen står för det hårda, kalla medan kvinnan står för det varma, mjuka. 



  41 

6.2.6 Bild nr 2 från läroboken Forum � Samhällskunskap. A Bas - 2007  

 
Källa: Brolin, Krister & Nohagen Lars, 2007 s. 53. 

 
Den andra bilden ur läroboken Forum � Samhällskunskap. A Bas är en bild i färg och är även 

den här publicerad i kapitlet Leva i Sverige. På bilden ser man fyra personer, en medelålders 

man, en medelålders kvinna, en flicka i övre tonåren samt en pojke i övre tonåren. Bildtexten 

talar om att det har blivit en familjeangelägenhet att förvalta välståndet på ett bra sätt. Den 

medelålders mannen som är iklädd skjorta och slips sitter och läser tidningen, Affärsvärlden, 

och de andra sneglar över hans axel. Alla personerna på bilden ler och är vända mot kameran. 

Betraktarens blick fastnar på mannen i skjorta och slips som håller i tidningen. 

 

Vi tolkar att personerna på bilden är en familj. Bilden verkar vara tagen på deras hemkontor 

då det återfinns en dator samt böcker i bakgrunden på bilden. Det som gör bilden intressant är 

att det är mannen som håller i tidningen och på så viss utgör centrum av bilden. Med tanke på 

att mannen är iklädd skjorta och slips och läser tidningen Affärsvärlden förstärks intrycket om 

att han är en sorts av affärsman. Eftersom kvinnan och barnen befinner sig lite i bakgrunden i 

bilden skapas intrycket att det finns ett uppdelat ansvar i hemmet. Mannen ansvarar för den 

ekonomiska delen och kvinnan ansvarar för barnen. Enligt bildtexten har det blivit en 

familjeangelägenhet att förvalta välståndet men ändå är det mannen i familjen som utgör 

centrum av den här familjeangelägenheten. 
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När det gäller Hirdmans teoretiska utgångspunkter finner vi att man dels anträffar den 

patriarkiska ordningen i form av att det är mannen med tidningen som utgör centrum i bilden. 

De övriga hamnar lite i bakgrunden i bilden och tittar nöjt över mannens axel vilket gör att 

man uppfattar mannen som norm. Vi finner även att det går att spåra ett i särskiljande mellan 

kvinnan och mannen i form av att bilden kan tolkas så att det är mannen som är den 

ekonomiskt ansvariga i familjen. Eftersom kvinnan återfinns tillsammans med barnen i 

bakgrunden skapar det intrycket av att mannen ansvarar för ekonomin medan kvinnan 

ansvarar för barnen. 

6.2.7 Bild nr 1 från läroboken Kompass till samhällskunskap - 2007 

 
 

Källa: Eliasson, Maria & Nolervik, Gunilla, 2007, s. 58. 
 
Den första bilden från läroboken Kompass till samhällskunskap är en bild i färg som var 

publicerad under kapitlet Så styrs Sverige. Bilden skildrar en situation från sjukvården i ett 

undersökningsrum. En kvinnlig patient ligger på en undersökningsbrits och en man i vita 

kläder böjer sig över kvinnan och undersöker henne. I bakgrunden återfinns även en vagn med 

sterila instrument och kompresser samt en grön växt placerad i fönstret. Kvinnan ser nervös ut 

och stirrar snett bort från mannen och ser inte ut att ha någon kontakt med mannen. Mannen 

däremot är koncentrerad på sin undersökning av kvinnan. Betraktarens blick fastnar på 

kvinnan ögon eller på mannens vita kläder. I bildtexten klargörs det att sjukvården kan 
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erbjuda allt från enkla blodprov till mycket avancerad sjukvård. I bildtexten framgår det även 

att svenskarna blir allt äldre och att fler sjukdomar kan botas.   

 

Det som gör bilden intressant är det intryck som vi fick vid vår första anblick av bilden. Vi 

tolkade nämligen att mannen var en läkare som undersökte sin patient, detta på grund av de 

vita kläderna som vi uppfattade som en vit rock som läkare har på sig. Vid en andra anblick 

såg vi att mannen tog blodprov på kvinnan och att han därmed inte var en läkare utan en 

manlig sjuksköterska eftersom läkarna inte utför blodprovstagning. Även bildtexten är 

tvetydig med tanke på att den klargör att sjukvården utför både enkla blodprov samt 

avancerad sjukvård. Kvinnan var patient och var därmed i underläge mot mannen vilket 

förstärktes av hennes oroliga blick på bilden. Vi fick känslan av att det var en kylig atmosfär 

mellan mannen och kvinnan, då deras blickar inte möttes. Den kyliga atmosfären förstärkes 

även av de sterila instrumenten. Det är möjligt att den gröna växten återfanns i miljön för att 

mjuka upp den kyliga atmosfären, men den placering växten hade förstärkte snarare den 

kyliga atmosfären. Ett tänkbart syfte med bilden kan vara att läroboken ville visa upp män i 

typiska kvinnliga yrken och därmed minska klyftan mellan manliga och kvinnliga yrken. 

Tyvärr försvann en del av detta syfte då vi tror att många betraktare ser mannen som en läkare 

och inte en sjuksköterska vid en första anblick. Det är även möjligt att betraktarna inte 

kommer att få en andra anblick av bilden utan endast den första och i sådana fall får bilden en 

motsatt effekt. 

 

Enligt Hirdman formas flickor och pojkar redan i tidig ålder utifrån samhällets föreställningar 

om vad som är kvinnligt och manligt. Detta här skapar olika roller för män och kvinnor och 

ger dem olika arenor, speciellt inom arbetslivet, att agera på. I jämställdhetskontraktet 

diskuterar Hirdman om att kvinnorna agerar på en arbetsmarknad med lägre betalda yrken än 

männen och med sämre möjligheter till en karriär. Vård och omsorgsegenskaper förknippas 

med kvinnan, trots detta är det få kvinnor som har toppositionerna inom denna genre. Det är 

vanligare med manliga läkare och specialister än kvinnliga. Det är däremot vanligare med 

kvinnliga sjuksköterskor än manliga. Även om männen och kvinnorna agerar på samma arena 

så skapas ett i särhållande mellan dem där männen tar de högre och bättre betalda 

befattningarna. Även om betraktaren ser att det är en manlig sjuksköterska så befinner sig 

kvinnan på bilden i underläge mot mannen vilket stärker intrycket av att mannen är aktiv och 

att kvinnan är passiv. 
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6.2.8 Bild nr 2 från läroboken Kompass till samhällskunskap - 2007 

 
Källa: Eliasson, Maria & Nolervik, Gunilla, 2007, s. 103. 

 

Den andra bilden från läroboken Kompass till samhällskunskap är också en bild i färg och den 

var publicerad under kapitlet Din privata ekonomi. På bilden återfinns en man och en kvinna. 

Båda håller varsin vit kopp i handen. Mannen håller koppen vid sin mun samtidigt som han 

leendes tittar in i kameran. Kvinnan håller sin kopp framför sig och tittar snett bort från 

kameran. Bilden fokus ligger på mannen och resten av bildens motiv är ofokuserat. Kvinnan 

står framför och är betydligt kortare än mannen. I bakgrunden kan man skymta ett bord med 

en massa glas eller koppar samt något som verkar vara en trappa med ett räcke på. 

Bakgrunden är svår att fastställa eftersom bilden är så pass suddig där. Betraktarens blick 

fastnar på den fokuserade mannen. I bildtexten står det att det är skillnad mellan att vara 

sambo och att vara gift. Det framgår i texten att den största skillnaden är att de som är sambor 

inte ärver varandra samt att de inte har någon underhållsskyldighet gentemot varandra.  

 

Vi har tolkat in att personerna på bilden befinner sig på någon sorts kafé eller restaurang. 

Både mannen och kvinnan på bilden verkar vara glada vilket skapar en varm känsla i bilden. 

Det här gör att betraktaren kan tolka in att de är ett par vilket även förstärks genom bildtexten. 

Det som gör bilden intressant är att man har valt att lägga fokus på mannen. Det här trots att 
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kvinnan står närmare kameran än vad mannen gör. Sedan är kvinnan även placerad så att hon 

hamnar under mannen i bilden. Genom att bilden fokus ligger på mannen så blir han per 

automatik bildens centrum samtidigt som det skapar en känsla av att mannen har ett överläge 

gentemot kvinnan. Mannen har även ögonkontakt med betraktaren vilket gör att man lättare 

identifierar sig med honom. Kvinnan däremot tittar bort från kameran vilket ökar distansen till 

henne ytterligare. 

 

Enligt Hirdman bygger genussystemet på en ordningsstruktur där det skapas förutsättningar 

för sociala ordningar. En del i detta är den patriarkala ordningen där mannen utgör det 

normativa och på så vis blir mannen det normala och allmängiltiga. Det här anser vi att man 

ser klara tendenser av i bilden eftersom bildens fokus ligger på mannen. Kvinnan blir genom 

att hon är ofokuserad en del av omgivningen kring mannen. Känslan av mannen som norm i 

bilden stärks ytterligare genom att han har ögonkontakt med betraktaren. Vi förknippar bilden 

med Hirdmans jämställdhetskontrakt eftersom båda befinner sig på samma plats bredvid 

varandra och utför samma handling genom att båda håller en kopp i handen. Det här gör att 

bilden speglar den fortsatta genusproblematiken där det skapas olika arenor för män och 

kvinnor inom samma sfär. 

 

7. Analys och slutdiskussion 

Som vi har nämnt tidigare är vi införstådda med att vår undersökning inte behöver skildra den 

faktiska verkligheten. Dels kan det vara så att de läroböcker som vi valt ut i studien inte är 

representativa för övriga läroböcker. För att kunna dra generella slutsatser skulle 

undersökningen behöva utökas så att den omfattade fler läroböcker. Det kan även vara som så 

att de bilder som slumpvis valdes ut för vår bildanalys inte speglade böckernas verkliga 

innehåll. Det vi fastställer i vår undersökning gäller endast de läroböcker och de bilder som 

ingår i undersökningen. Utifrån de går det sedan att dra slutsatser om hur tendensen ser ut för 

innehållet i läroböcker i stort. Dock är det viktigt att ha i åtanke att bildens mening inte är en 

gång för alla given eftersom det genom tolkningsakten produceras nya meningar. Samtidigt  

speglas och gestaltas vår kultur i bilderna där vår kulturella kompetens gör att vi kan uppfatta 

vad bilderna symboliserar och vad de vill förmedla. Även de här kulturella tolkningarna 

förändras med tiden. 
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7.1 Vilka bilder av genus förmedlar samhällskunskapsläroböcker från två 

tidsperioder; dels från det sena 1980-talet och dels från 2000-talet? 

I läroböckerna från slutet av 1980-talet fann vi en relativt jämn procentfördelning när det 

gällde genus i bildmaterialet. Vi fann dock att det fanns en snedfördelning när det gällde 

representationen av genus i läroböckernas kapitel. I läroböckerna från slutet av 1980-talet 

återfanns männen på någon bild i samtliga kapitel som hade bilder. Kvinnorna däremot var 

inte representerade i kapitlen Utbildning och Energiförsörjning i läroboken Nu � boken i 

samhällskunskap. Det återfanns inte heller några kvinnor i kapitlen Brott och straff, Sveriges 

försvar och Massmedier i läroboken Leva i samhället. Som von Wright och Stenberg 

påpekade är det viktigt att det finns en jämn genusrepresentation i läroböckernas bilder. Det 

här för att både pojkar och flickor ska kunna känna sig tilltalade av boken. Det här gör att den 

snedfördelning som vi nämnde ovan riskerar att göra läroböckerna, i alla fall vissa kapitel, 

mer tilltalande för pojkar än för flickor. 

 

I läroböckerna från år 2007 var bilderna av genus väldigt ojämnt fördelade procentuellt. 

Bilder på män återfanns i betydligt högre omfattning än bilder på kvinnor. Att mannen 

förekom på flest bilder fann även Bronäs i sin undersökning  av läroböcker från 1990-talet. 

Även Stenberg fann i sin undersökning att de flesta bilderna i läroböckerna föreställde män 

eller sysslor och föremål som var relaterade till manligt genus. I läroboken Forum. 

Samhällskunskap. A Bas återfanns det bilder på både män och kvinnor i lärobokens samtliga 

kapitel. Däremot återfanns det inga kvinnor överhuvudtaget i läroboken Kompass till 

samhällskunskaps kapitel Brott och straff. Som nämnt ovan påpekade von Wright och 

Stenberg att det är viktigt med en jämn genus fördelning i läroböckerna. Vi fann i vår 

undersökning att det fanns bilder på både män och kvinnor i så gott som samtliga kapitel i 

läroböckerna. Dock har det skett en ökning av genusbilder den här snedfördelningen gör att 

det är tänkbart att läroböckerna blir mer tilltalande för pojkar.  

 

Bildanalyserna av bilderna i läroböckerna från slutet av 1980-talet visade på en viss tendens 

till att luckra upp gränserna inom de olika områdena där genus agerade. Detta har genomförts 

genom att ta in män på kvinnliga platser och vice versa. Det här speglades i att mannen lyftes 

in i en kvinnlig arena i form av ett dagis samt att kvinnan lyftes in en i en typiskt manlig arena 

i form av politiken. En av de andra bilderna visade mannen i arbetslivet och kvinnan i köket 

medan den sista bilden utspelades på en neutral plats, sängen. Utifrån våra bildanalyser av 
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bilderna i läroböckerna från år 2007 har vi sett en ökad tendens till att luckra upp gränserna 

inom de olika områden där genusen agerar. Även i de här läroböckerna genomfördes det 

genom att ta in män på kvinnliga platser och vice versa. Kvinnorna får dock vid det här 

tillfället skildra ideellt arbete, via omsorg, medan mannen skildrar ett professionellt arbete. 

Till skillnad mot bilderna från det sena 1980-talet utspelades de två övriga bilderna från 

läroböckerna från år 2007 på neutrala platser.  

 

Ylikiiskilä fann att när kvinnan återfanns i grammatikböcker fick hon yrken  som handlade 

om vård och omsorg. Bronäs konstaterade även hon att när det återfanns bilder på kvinnor i 

läroböckerna från 1990-talet visades de i vårdande sammanhang. Det här gjorde att i bilden av 

den aktiva kvinnan visade hennes vårdande och moderliga sidor. Johansson och Tanninen 

fann i sin Y-uppsats att läroböcker återskapar gällande genussystem där kvinnor och män 

framställs på traditionella kvinnliga och manliga sätt. Hedman och Omark fastslog utifrån sin 

C-uppsats att skolböckerna till stor del reproducerar och cementerar uppfattningar som anses 

som traditionella för genus. Även Pettersson fastslog att den traditionella genusfördelningen 

oftast fastställs i läroböckerna. Pettersson påpekade även att i forskning av reklambilder har 

forskare funnit att män oftast skildras som mer aktiva än kvinnor. Utifrån våra bildanalyser 

fann vi att det var mannen som var aktiv i klart fler bilder än kvinnan. I de bilder kvinnan var 

aktiv, fanns hon oftast i vårdande sammanhang. Hirdmans definition av genussystemet som 

en ordningsstruktur är uppdelad på dikotomi samt den patriarkala ordningen. En viss 

uppluckring av dikotomin har kunnat skönjas i undersökningen i form av att män och kvinnor 

har figurerat på varandras sfärer. Däremot har vi funnit att den patriarkala ordningen har 

förstärkts genom att det är mannen som har skildrats som den aktiva i bilderna och vid de 

tillfällen som kvinnan har varit aktiv har det skett i vårdande sammanhang.   

7.2 Hur har den förmedlade bilden av genus och jämställdhet i 

läroboksbilder i samhällskunskap förändrats mellan det sena 1980-talet och 

2000-talet? 

De bilder som vi analyserade från läroböckerna från det sena 1980-talet var samtliga svartvita 

och samtliga bilder som analyserades från läroböckerna från år 2007 var i färg. Utifrån 

Peterssons enkätundersökning från år 1991 framkom det att både elever och lärare föredrog 

bilder i färg. Däremot visade en undersökning från år 2000 att bildernas färgsättning inte 

spelade någon roll för deras trovärdighet. Vi är medvetna om att den tekniska utvecklingen 
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gjort det både enklare och billigare att ha med färgbilder i läroböckerna år 2007 än vad det var 

i slutet på 1980-talet. Dock fanns tekniken så det var ingen omöjlighet att ha med färgbilder i 

läroböckerna på slutet av 1980-talet, vilket då snarare gjorde det till en ekonomisk fråga för 

bokförlagen som gav ut läroböckerna. Vår undersökning visade även att bildmaterialet i 

läroböckerna hade ökat kraftigt från slutet av 1980-talet fram till år 2007. Vissa debattörer 

anser att ökningen av bilder i läroböckerna beror på rent försäljningsmässiga skäl. Det här har 

gjort att den pedagogiska tanken med bilderna har fått ge vika för ett ekonomiskt tänkande där 

färgbilderna har blivit ett sätt att locka läsarna. Utifrån vår undersökning kan vi inte fastslå 

skälet till varför det har blivit fler bilder i läroböckerna, dock kan vi utifrån vårt empiriska 

material konstatera att det har skett en ökning av antal genusbilder i läroböckerna i 

samhällskunskapen. 

 

Utifrån vår undersökning har vi även kunnat konstatera att det har skett en förändring av 

genus och jämställdhet i läroböckerna från slutet av 1980-talet fram till år 2007. Vid en 

jämförelse av läroböckerna från de två tidsepokerna märkte vi att det har skett en ökad 

snedfördelning av genusbilderna i läroböckerna. I läroböckerna från år 2007 figurerade bilder 

på bara män i cirka dubbelt så stor omfattning än bilder på bara kvinnor medan det var en 

betydligt jämnare fördelning när det gällde genusbilderna från slutet av 1980-talet. Att det har 

skett en ökning av antalet manliga genusbilder med tiden strider mot det resultat som 

Ylikiiskilä undersökning av texterna i svenska grammatikböcker visade. Han fann i sin 

undersökning att antalet kvinnor i texterna ökade men att den faktiska framställningen av dem 

med fokus på vård och omsorg stod fast. Carlsson och Löfving fann även de i sin C-uppsats 

från år 2007, då de analyserade bilder och texter från samhällskunskapsläroböcker på 

grundskolenivå, att kvinnorna successivt från år 1975 fram till år 2003 hade tagit större plats i 

samhällskunskapsläroböckerna. Även deras undersökning talar emot vårt resultat. 

 

Däremot fann både vi och Carlsson och Löfving i våra undersökningar att det fanns ett i 

särhållande mellan män och kvinnorna. Carlsson och Löfving fann i sin C-uppsats ett i 

särhållande inom arbetslivet medan vi fann att i särhållandet mellan man och kvinna inte låg i 

bildens motiv utan i stället i bildens fokusering. På tre av bilderna i läroböckerna från slutet av 

1980-talet befann sig mannen i centrum och agerade som den rådande normen där mannen var 

aktiv och kvinnan passiv. På den fjärde bilden från slutet av 1980-talet var kvinnorna aktiva  

på en då manlig sfär � politiken. Även på tre av bilderna i läroböckerna från år 2007 befann 

sig mannen i centrum och utgjorde den rådande normen medan kvinnan var passiv. På den 
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fjärde bilden från år 2007 var kvinnorna aktiva. Jonsson tittade i sin C-uppsats närmare på hur 

genusrollerna hade förändrats genom tiden. Hon fann att i lärobokstexterna i svenska hade 

genuskonstruktionen till viss del ändrats. Dock inte i den utsträckning att den motverkade den 

traditionella synen på genus. Detta resulterade till en tillbakagång till 1950-talets traditionella 

värden vid konstruktionen av genus. Vilket syntes i att den manliga rollen ofta var den aktiva 

huvudrollen samtidigt som den kvinnliga rollen gick ut på att trösta och ta om hand. Det här 

styrker vår undersökning då vi fann att på 75 procent av bilderna utgjorde mannen 

huvudrollen och stod i bildens centrum. I övriga 25 procent av våra analyserade bilder 

skildrades kvinnan som omsorgsfull. När det gällde bilderna från läroböckerna från slutet av 

1980-talet samt år 2007 visade våra bildanalyser att det fanns en tendens att försöka bryta 

genusgränserna. Detta gjordes genom att placera in mannen i typiska kvinnliga sfärer och vice 

versa. Trots det här så skedde ett i särhållande av genus i bilderna eftersom bildernas fokus till 

stor del låg på mannen.  

7.3 Hur stämmer dessa förmedlade bilder överens med synen på 

jämställdhet så som den lagts fast i skollagen och i läroplanen?  

I skollagen påpekas det att verksamheten i skolan ska utformas så att den överrensstämmer 

med samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Det är enligt skollagen upp till var 

och en som verkar inom skolan att främja aktningen för varje människas egenvärde. Det står 

även uttryckligen att de som verkar inom skolan ska arbeta och främja för jämställdhet mellan 

könen samt aktivt motverka kränkande behandling. Vår undersökning påvisade att bilderna i 

läroböckerna strider mot skollagens jämställdhetstanke. För det första för att det främst var 

män som var i centrum på bilderna, vilket stärkte bilden av mannen som rådande norm. För 

det andra för att vi fann ett i särhållande mellan kvinnor och män på bilderna, där kvinnan 

hamnade i ett underläge gentemot mannen. 

 

Den rådande läroplanen för gymnasieskolan på 1980-talet var Lgy 70. Den ansåg att skolan 

skulle verka för jämställdhet mellan män och kvinnor, både i familjen, på arbetsmarknaden 

och inom samhällslivet i stort. Enligt Lgy 70 skulle skolan orientera eleverna i 

könsrollsfrågan och stimulera en debatt och ett ifrågasättande av de då rådande förhållandena. 

Utifrån de läroböcker vi har studerat från 1980-talet var bilderna på män och kvinnor 

antalsmässigt rätt jämt fördelat mellan sig. Leva i samhället hade en väldigt jämn procentuell 

fördelning mellan män, 27 procent, och kvinnor, 29 procent. Det återfanns därmed fler bilder 

på endast kvinnor mot bilder på endast män. I läroboken Nu � boken i samhällskunskap var 35 
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procent av bilderna i lärobokens bilder på endast män och när det gällde bilder på endast 

kvinnor var procentsatsen 28 procent. Båda läroböckerna hade en högre procentsats av bilder 

på män och kvinnor än vad de hade bilder med endast män eller kvinnor på. Däremot visade 

våra analyserade bilder från 1980-talet att det fanns ett starkt i särhållande mellan män och 

kvinnor. I bilden från Sveriges verkstadsförening var särskiljandet extra påtagligt med 

bildtexten På jobbet och I hemmet. Jobbet blev på detta vis en manlig arena och hemmet en 

kvinnlig arena samtidigt som bilderna troligtvis förstärkte elevens kulturella bild av manligt 

och kvinnligt. Även i krocketbilden förstärktes i särskiljandet mellan man och kvinnan då 

mannen var aktiv och kvinnan passiv. I bilden med kvinnan som är på väg att rösta så utför 

kvinnorna en aktiv handling. Samtidigt befinner de sig i en, för den här tidsperioden, manlig 

sfär där männen på bilden var mer passiva. När det gäller informationsbilden om AIDS fann 

vi att det fanns ett starkt i särhållande mellan mannen och kvinnan genom deras kroppsspråk. 

Vår undersökning påvisade att läroböckerna från 1980-talet överensstämde med läroplanen 

Lgy 70 när det gällde en jämställd fördelning över bilder, både procentuellt och antalsmässigt, 

på män och kvinnor i läroböckerna. Vi fann i våra bildanalyser att det fanns en viss tendens 

till att lucka upp genussfärerna genom att placera män i kvinnliga sfärer och vice versa. Dock 

rådde det inte någon jämställd bild mellan mannen och kvinnan, på grund av i särhållandet 

mellan dem där mannen blev den rådande normen. På grund av detta följde de analyserade 

läroböckerna inte Lgy 70:s jämställdhetstanke. 

 

Läroböckerna från år 2007 råder under Lpf 94. I Lpf 94 klargörs det att skolan har en viktig 

roll när det gäller att förankra och förmedla de värden som vårt samhällsliv bygger på hos 

eleverna. Skolan ska aktivt och medvetet arbeta för att främja kvinnors och mäns lika 

rättigheter och möjligheter. Skolan ska även uppmuntra eleverna till att utveckla sina 

intressen utan fördomar för vad som är kvinnligt och manligt. Utifrån de läroböcker som vi 

studerat från år 2007 var bilderna på kvinnor och män inte jämt fördelat. Det fanns betydligt 

fler bilder på män, 45 procent i båda läroböckerna, än vad det fanns på kvinnor. Våra 

bildanalyser av bilderna från läroböckerna från år 2007 visade även här ett i särhållande 

mellan män och kvinnor. Dock kunde vi urskilja ett ökat försök att luckra upp de rådande 

gränserna mellan män och kvinnor. Det här gjordes bland annat genom att lyfta fram en 

manlig sjuksköterska samt genom att kvinnor aktivt agerade i den hårda miljön på Sergels 

torg. Utifrån de analyserade bilderna samt snedfördelningen av genusbilder i läroböckerna 

från år 2007 fann vi att de analyserade läroböckerna inte följde den gällande läroplanen. 
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Jonsson fann i sin C-uppsats att de grundskolesvenskböcker från 2000-talet som hon 

studerade inte uppfyllde de mål som läroplanen (Lpo94) hade fastställt. Även Carlsson och 

Löfving kom i sin C-uppsats fram till att läroböckerna inte nådde upp till läroplanens 

jämställdhetsmål, men att läroböckerna med tiden hade närmat sig dem. De fann dock att det 

fanns en bit kvar tills bilderna i läroböckerna hade en reell jämställdhets syn. Vi har precis 

som Jonsson samt Carlsson och Löfving funnit att de analyserade läroböckerna inte uppnår 

deras läroplans jämställdhets syn. Till skillnad från Carlsson och Löfving fann vi att de 

analyserade läroböckerna fått en ökad snedfördelning av genusbilder med tiden. Vi fann dock 

att det fanns en ökad tendens till att uppluckra arenorna för var de olika genusen agerar. Den 

ökade snedfördelningen har snarare ökat avståndet till skollagen och läroplanens 

jämställdhetsmål.   

7.4 Slutsatser 

Enligt Edfeldt kan skolan negativt påverka genusrollerna via skolans läromedel. Skolverket 

har kommit fram till att läroboken tillsammans med aktuella händelser är det material som 

används mest i samhällskunskapsundervisningen. På grund av detta är det extra viktigt att 

läroböckerna följer läroplanens jämställdhetsmål. Vi har funnit att antalet genusbilder med 

män som motiv har ökat med tiden. Detta gör att det är möjligt att pojkar lättare kan 

identifiera sig med samhällskunskapsläroböckerna motiv än flickor. I bilderna som ingick i 

våra bildanalyser var det till stor del mannen som var den aktiva och blev på det sättet 

normativ. I de flesta bilder där kvinnan var aktiv skildrades hon som omvårdande. Bilderna 

har påvisat en tendens till att försöka bryta genusstrukturerna genom att placera in män i 

kvinnliga sfärer och vice versa. Ändå så skildras det oklart genom att mannen blev den aktiva 

och stod i centrum på dessa bilder och blev därmed även här normativ. Så som de analyserade 

bilderna skildras i läroböckerna stärker de dikotomin och den patriarkala ordningen. Vilket i 

sin tur leder till att skollagen och läroplanens jämställdhetsmål kommer allt längre bort. För 

att uppnå skollagen och läroplanernas jämställdhetsmål hade det krävts att kvinnorna hade 

varit representerade i samma omfattning samt att de hade varit aktiva i samma utsträckning 

som männen på bilderna. 

 

En bilds budskap uppfattas fortare än en texts budskap eftersom bilder bygger på kända 

kulturella koder från samhället. Det här samt den tekniska utvecklingen har gjort att bilderna 

oftare samt i större utsträckning mot förr används som snabba och effektiva 

informationskällor. Eftersom bilderna har fått allt större utrymme i läroböckerna genom 
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tiderna samt i vårt kulturella vardagsliv i stort anser vi att det är didaktiskt viktigt att lyfta 

fram och göra bilderna till en del av undervisningen. Om eleven får en fel association av 

bilden är det svårt att sedan ändra den, därför är det enligt oss viktigt att bildtexten tydligt 

beskriver bildens budskap för att minimera feltolkningar. Werkmäster har påpekat att bilden 

är en effektiv manipulator. Genom att inte tillräckligt kritiskt granska bilder kan kvinnans 

underlägsna roll fortsätta att speglas i bilder. Därför ansåg hon att det var viktigt att skolan 

lärde eleverna att vara mer kritiska när de granskade bilder. Vi anser utifrån vår undersökning 

att det är viktigt att lärarna och eleverna arbetar aktivt både med bilden samt bildtexten för att 

eleverna ska förstå bildens syfte. Genom att arbeta mer aktivt med bilderna i läroböckerna i 

undervisningssituationen lyfter läraren fram bildens pedagogiska syfte i centrum. På så sätt 

återfår lärobokens bilder sin pedagogiska status och är då inte längre en utfyllnad för att locka 

läsare. 

 

Hur läraren är och hur eleverna uppfattar läraren har förmodligen stor betydelse för vilken 

effekt en viss lärobok har på eleverna. Om läraren är medveten om genusfrågan kan läraren 

naturligtvis informera om den även om läroboken inte tar upp den diskussionen. En lärobok 

som innehåller fördomar kan även bli en naturlig utgångspunkt för en kritisk diskussion med 

eleverna. Om läraren är ointresserad av genusfrågan kan läraren lämna lite utrymme till att 

diskutera könsrollsfrågan även om boken tar upp det till diskussion. 

 

Vår grundhypotes var att bilderna i läroböckerna inte stämde överens med den jämställdhet 

som skollagen samt läroplanerna beskriver. Vi trodde dock att det hade skett en förbättring 

över tid i hur bilderna i läroböckerna följde skollagen samt läroplanernas jämställdhets syn. 

Vår undersökning visade att bilderna i läroböckerna inte följde skollagen eller läroplanernas 

jämställdhets syn. Samtidigt visade den att det inte hade skett någon förbättring i 

läroböckernas bilder över tid i att följa skollagen samt läroplanernas jämställdhets syn. Vi 

anser att det inte är så konstigt att vi fann att läroböckerna inte följde skollagen eller 

läroplanernas jämställdhets syn fullt ut eftersom de kan ses som mål att sträva efter. Det som 

vi fann oroväckande är snarare att glappet till jämställdhets synen har ökat med tiden. Det här 

kan vi tänka oss beror på att jämställdhetstanken tas för given eller att det rent av går att 

skönja en viss mättnad på jämställdhetstanken. Det här är illavarslande eftersom skollagen 

och läroplanerna är till för att minska dikotomin och patriarkala ordningen mellan genus i 

skolans värld.  
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7.5 Förslag till vidare forskning 

Till framtida forskning skulle vi kunna tänka oss att det vore intressant att utvidga 

bildanalysen genom att studera antingen fler läroböcker eller fler genusbilder, genom att även 

studera bilder där endast kvinnor och endast män även figurerar. Detta för att det skulle ge en 

vidare bild av genusbildsproblematiken i läroböckerna. En annan intressant infallsvinkel i en 

ny undersökning hade varit att studera hur de olika genusen skildras i bilder från arbetslivet i 

samhällskunskapsläroböckerna. Vi tror nämligen efter att ha genomfört vår studie att det hade 

gått att se ännu klarare tendenser i genusutvecklingen på de här bilderna. Det skulle även vara 

intressant att utföra en undersökning för att belysa hur de undervisande 

samhällskunskapslärarna i dagens skola använder sig av bilder i läroböckerna samt se om 

lärarna är införstådda med vilken bild av samhället bilderna i samhällskunskapsläroböckerna 

kan ge. Detta skulle vara intressant att studera eftersom bilderna i läroböckerna har ett 

snabbare budskap än texten vid en första anblick. Med tanke på det här vore det även 

intressant att studera hur eleverna använder sig av bilderna i läroböckerna samt att studera i 

vilken utsträckning eleverna påverkas av bildmaterialet.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Förekomst av genusbilder i läroboken Nu � boken i 

samhällskunskap kapitel 

 
Kapitlets namn Män Kvinnor Män och kvinnor 
Befolkning X X X 
Livsmedels 
försörjning 

 X X 

Arbete  X X 
Utbildning X   
Opinionsbildning X  X 
Hur Sverige styrs X X X 
Hur andra länder 
styrs 

X  X 

Världspolitik X X  
Efterfrågan och 
tillgång 

X  X 

Näringslivet X X X 
Energiförsörjning X   
Samhällets ekonomi X X  
Ekonomisk 
utveckling 

X X X 

Internationell handel X  X 
Ekonomisk handel X  X 
Total 13 8 11 
 
Källa: Kieser, Jan & Rydén, Kjell. 1988.  
 
Anmärkning: X innebär att det fanns en representation och där det inte återfinns något X fanns det ingen  
                         representation i form av genusbild. 
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Bilaga 2. Förekomst av genusbilder i läroboken Leva i samhällets kapitel 

 
Kapitlets namn Män Kvinnor Män och kvinnor 
Födelse och barndom  X X 
Att välja sitt liv  X X 
Brott och straff X   
Makt och politik X X X 
Krig eller fred? X X X 
Sveriges försvar X   
Massmedier X   
Arbetslivet X X  
Sveriges näringsliv X X  
Världens näringsliv    
Ekonomi    
Efter pensioneringen   X 
Totalt 7 6 5 
 
Källa: Nilsson, Hans. 1989 
 
Anmärkning: X innebär att det fanns en representation och där det inte återfinns något X fanns det ingen  
                         representation i form av genusbild. 
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Bilaga 3. Förekomst av genusbilder i läroboken Forums kapitel 

 
Kapitlets namn Man Kvinna Man och kvinna 
Kulturens grunder X X X 
Individen och kultur X X X 
Leva i Sverige X X X 
Leva i världen X X X 
Ekonomins grunder X X X 
Privatekonomi X X X 
Den svenska 
ekonomin 

X  X 

Den globala 
ekonomin 

 X X 

Politikens grunder X X X 
Personligt 
engagemang 

X X X 

Svensk politik X X X 
Politik i världen X  X 
Kommunikationens 
grunder 

X X X 

Individen och media X X X 
Medier i Sverige X X X 
Medier i världen X X X 
Totalt 15 14 16 
 
Källa: Brolin, Krister & Nohagen, Lars. 2007 
 
Anmärkning: X innebär att det fanns en representation och där det inte återfinns något X fanns det ingen  
                         representation i form av genusbild. 
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Bilaga 4. Förekomst av genusbilder i läroboken Kompass till 

samhällskunskaps kapitel 

 
Kapitlets namn Man Kvinna Man och kvinna 
Att studera samhället X  X 
Demokrati X X X 
Så styrs Sverige X  X 
Massmedia X X X 
Din privata ekonomi X X X 
Samhällets ekonomi X  X 
Sociala frågor X X X 
Brott och straff X X  
Hållbar utveckling X X X 
Sverige och världen X X X 
Totalt 10 7 9 
 
Källa: Eliassson, Maria & Nolervik, Gunilla. 2007. 
 
Anmärkning: X innebär att det fanns en representation och där det inte återfinns något X fanns det ingen  
                         representation i form av genusbild. 
 


