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ABSTRAKT 

 

 

Denna studie består av en analys av sex utvalda läroböcker för grundskolans senare år 

och gymnasiet. Bilder och bildtexter i avsnitten om judendom, kristendom, islam, 

hinduism och buddhism har analyserats utifrån en semiotisk bildanalys. Syftet är att 

utröna hur män och kvinnor framställs ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv samt 

hur läroböckerna överrensstämmer med de krav som återfinns i Skollagen, Lgr 11 och 

Lpf 94 gällande jämställdhet. Första delen av resultatet behandlar kvantitativ 

jämställdhet, antal män/pojkar och kvinnor/flickor som förekommer på bilderna i 

läroböckerna. Den andra delen av resultatet behandlar kvalitativ jämställdhet och där 

analyseras bilderna och bildtexterna utifrån kategorier; historiska bilder, massbilder, 

familjebilder, vardagssituationer, religiösa handlingar, arbete och bildtexter.  Resultatet 

visar att läroböckerna har en hög grad av jämställdhet men resultatet har också visat att 

det finns bilder och bildtexter som frångår detta konstaterande. I kategorin historiska 

bilder visas enbart kvinnor och barn på bilderna som föreställer Förintelsen, kategorin 

religiösa handlingar visar enbart pojkar under bar Mitzva, flickor under sin motsvarande 

högtid visas ej och i kategorin arbete framställs kvinnor som omhändertagande medan 

männen sysslar med något slags kroppsarbete.   
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1 INTRODUKTION 

Läroboken är för lärare ett arbetsredskap i skolans vardag, och för eleven är 

läroboken i huvudsak mötet med det kunskapsstoff som ryms inom varje skolämne. 

För forskare och studenter är dessa böcker objekt som ur en mängd olika perspektiv 

kan inbjuda till studier och forskning. Fram till 1991 granskades läroböckerna av 

staten. Böckerna granskades utifrån hur väl dess innehåll stämde överens med 

skolans styrdokument, men även saklighet och objektivitet var föremål för denna 

granskning. I dagens läge måste lärare själva avgöra vilka läromedel de anser 

lämpliga att använda (Ammert, 2011). 

Under vår lärarutbildning har vi kommit i kontakt med flera olika läroböcker i 

religionskunskap, både på grundskolans senare år och på gymnasiet. Reflektionen 

från vår sida över vilka perspektiv som förmedlas i text och bild i de läroböcker vi 

använt har inte varit så stor som vi nu, när vi tittar tillbaka, önskat. Dessa böcker vill 

vi nu undersöka närmre. Skollagens första kapitel (SFS 2010:800) uttrycker att 

”utbildningen skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna […] alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor.” I Lgr 11(Skolfs 2010:37) uttrycks 

det att skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Kvinnors och 

mäns lika rätt och möjligheter skall skolan aktivt och medvetet främja. Bemötande, 

bedömande, krav och förväntningar skall bidra till elevens uppfattningar av vad som 

är kvinnligt och manligt. Liksom i Lgr11 uttrycks det i Lpf94 (Skolfs, 1994:2) att 

skolan både aktivt och medvetet skall främja kvinnors och mäns lika rätt och lika 

möjligheter, samt att eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen fritt från 

fördomar om vad som är kvinnligt respektive manligt.  

Då skolan skall verka för jämställdhet mellan könen instämmer vi med Ammert 

(2011) att det är viktigt att läraren ”har kunskap om läromedel, men också redskap 

för att analysera dem. Dessa kunskaper är också viktiga eftersom läromedel i 

allmänhet och läroböcker i synnerhet spelar en central roll i skolans undervisning.” 

(a.a. s.17) Vi anser att kunskaper i att analysera läroböcker är av stor vikt inom 

läraryrket, och i utredningen om en ny lärarutbildning föreslås läromedelskunskap 

som en del i förberedelsen för läraryrket (a.a.). 

Vi har för avsikt att i vår analys av utvalda läroböcker i religionskunskap fokusera på 

det bildmaterial och de tillhörande bildtexterna som förekommer i böckerna. Bilder 

är en hjälp till att strukturera tankar tack vare deras gestaltande egenskaper menar 

Eriksson och Göthlund (2004). De menar vidare att bilder har en funktion att 

konkretisera och informera, men att det inte alltid sker neutralt. Gestaltningar kan 

bidra till att skapa värderingar, till exempel ur ett genusperspektiv. Wallin Wictorin 

(2011) anser att det är viktigt att uppmärksamma i vilken omfattning som 

bildmaterial och bildtexter präglas av de jämställdhets- demokrati- och 

mångfaldsperspektiv som läroplanerna ger uttryck för. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vi ämnar med detta arbete undersöka hur män respektive kvinnor framställs ur ett 

genus- och jämställdhetsperspektiv i de bilder och bildtexter som förekommer i 

utvalda läroböcker som används i undervisningen i religionskunskap på 

grundskolans senare år samt gymnasiet. Genom en analys av de bilder och bildtexter 

som förekommer i läroböckerna vill vi undersöka huruvida de överrensstämmer med 

de krav som fastställts gällande jämställdhet mellan män och kvinnor i skollagen 

samt läroplanerna, Lgr11 och Lpf94.  

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

 Hur ser den kvantitativa fördelningen ut mellan män/pojkar och 

kvinnor/flickor ut på bilderna i läroböckerna?  
  

 Hur framställs män/pojkar och kvinnor/flickor på bilderna och bildtexterna i 

läroböckerna ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv? 
 

 Överrensstämmer bilderna och bildtexterna i läroböckerna med kraven som 

fastställts gällande jämställdhet mellan män och kvinnor i skollagen, Lgr 11 

och Lpf 94.  
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3 BAKGRUND 

I bakgrundsavsnittet ämnar vi redogöra för definitionen av läromedel, hur läromedel 

används i skolan samt granskningen av läromedel som tidigare genomfördes . Vidare 

följer ett avsnitt kring bilder och bildtexter i läroböcker samt ett didaktiskt 

perspektiv. Slutligen presenteras tidigare forskning samt vår teorianknytning. 

3.1 Läromedel 

3.1.1 Läromedelsdefinition 

Korsells (2007) definition av läromedel är att det är föremål som formats av 

människan, som används i undervisningen för att underlätta lärande. Korsell delar 

upp läromedel i primärt och sekundärt pedagogiskt material där det primära 

materialet bland annat omfattar läroböcker, filmer och pedagogiska dataprogram och 

där det sekundära materialet omfattar bland annat skönlitteratur och foton. Det 

primära pedagogiska materialet är framtaget för att användas i 

undervisningssammanhang medan det sekundära pedagogiska materialet inte är 

framtaget för att användas i undervisningen men används där ändå (a.a.). 

Enligt Skolverket (2006:a) är läromedel det material som lärare och elever 

tillsammans valt att använda i undervisningen för att nå uppsatta mål. Elevernas 

måluppfyllelse är det som är avgörande för om något kan kallas läromedel eller inte. 

Läromedel kan enligt Ammert (2011) bland annat innefatta läroböcker, 

skönlitteratur, facklitteratur, AV-material och artefakter. Ammert menar att 

läroboken är en del av det vidare begreppet läromedel.  

 

3.1.2 Läromedel i skolan 

Skolverket (2006:a) menar att läromedel spelar en stor roll i skolan. Läromedel 

påverkar vilket innehåll som behandlas, för att konkretisera målen och för att hålla 

elever sysselsatta. Englund (1999) konstaterar, liksom Skolverket (2006:a), att det 

primära läromedlet, läroboken, har en stark ställning i undervisningen. Läroboken 

används av lärare i planerings- och undervisningsarbetet och läroboken blir en källa 

till stoff att presentera i undervisningen. Englund (1999) menar också att i och med 

användandet av läroboken anser sig lärarna att det följer läroplanen, läroboken får en 

kunskapsgaranterad roll. Läroboken underlättar också utvärderingen av elevernas 

kunskaper och den underlättar också arbetet för både lärare och elever. Slutligen 

skriver Englund att läroboken har en disciplinerande roll då eleverna disciplineras till 

att arbeta och läsa läxor men också till att eleverna ska inse vad skolarbete och 

kunskap är.  

 

3.1.3 Granskning av läromedel 

Granskningen av läroböcker i Sverige infördes 1938 skriver Johnsson Harrie (2009) 

efter en socialdemokratisk proposition som lades fram 1936. Anledningen till att 

beslutet dröjde två år var på grund av att man var oense om hur granskningen skulle 

organiseras. 1938 inrättades Läroboksnämnden som den nämnd som skulle 

genomföra granskningarna. Granskningen av läroböckerna handlade då om pris och 
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kvalitet. När det gäller det ekonomiska argumentet handlade det om att hålla ner 

priset på böckerna och att läroboksbyten inte skulle ske alltför ofta då barnens 

familjer själva stod för kostnaden. Prisargumentet kom under 1940-talet att börja 

spela ut sin roll då det allmänna bekostade böckerna, däremot blev 

kvalitetsargumentet allt starkare. Enighet rådde kring att böckerna skulle uppfylla 

kvalitetskravet men vad kvalitet innebar rådde det oenighet om. Under perioden 

1960-1980 var Folkpartiet det enda parti som ville avveckla den statliga 

granskningen. De ansåg att det var svårt för några få personer att verkligen avgöra 

om läroböckerna var objektiva samt att skolorna använde sig av annat material i 

undervisningen än läroböcker, och att granskningen då spelat ut sitt syfte. När 

avvecklingen diskuterades i riksdagen försvarades läromedelsgranskningen av en 

representant ur det socialdemokratiska partiet och en representant ur högerpartiet. 

Det ansåg att en statlig kontroll var nödvändig men de argumenterade inte för varför. 

1973 inrättades Statens institut för läromedelsinformation, SIL, efter en 

socialdemokratisk proposition. SIL skulle ha till uppgift att upprätta ett register över 

läromedel samt inneha information för konsumenterna. Under 1980-talet fortsatte 

diskussionen om läromedelsgranskningen och vem som skulle ansvara för den. Då 

debatterades också bland annat frågan om Sveriges Radio också skulle granskas 

eftersom de gjorde program för skolan. 1990 lades en proposition fram i riksdagen 

om att Skolöverstyrelsen, SIL och flera andra nämnder skulle läggas ned och att 

Skolverket skulle införas istället. Läromedelsgranskningen var en del i denna 

avveckling. När propositionen debatterades i riksdagen nämndes inte granskningen 

av läromedel över huvud taget och den togs bort helt utan offentlig debatt 1991 

(a.a.).   

3.1.4  Genus och religion 

Sky (2007) frågar sig hur man kan tala om genus och religion. I de flesta läroböcker 

behandlas den religiösa människan, homo religiosus, en människa utan kön och 

klass. En människa utan kön och klass existerar inte i det vardagliga livet, frågan är 

varför denna illusion lever kvar inom religionsvetenskapen. ”Det är ju en vetenskap 

om en historia fylld av myter som berättar om skillnader mellan kvinnor och män, 

och om vilka roller som män och kvinnor ska inneha” (a.a. s. 22-23) Bakom 

begreppet homo religiosus visar sig en i regel man från de högre samhällsklasserna, 

och det är, menar Sky, denne man som syns i läroböckernas framställning av 

religion. Den feministiskt kritiska hållningen menar att den traditionella 

religionshistorien, men också historieskrivningen generellt, bara berättar halva 

historien, den om homo religiosus som en man av högre klass och där kvinnor och 

fattigas perspektiv utesluts. Problemet är att den halva historien tenderar att 

konstrueras till att vara den hela i framställningen av religionen. I många läroböcker 

beskrivs religionen i generella drag för att därefter innehålla ett avsnitt om kvinnan. 

Hon menar att man då kan fråga sig vems religion det är som beskrivs generellt. Är 

det människans, alltså underförstått mannens? Har då religionen bara med män att 

göra och att kvinnan är en tilläggskategori? I regel möter vi religionen i en 

idealiserad form menar författaren.  

 

3.2 Bilder i läroböcker 

Rune Pettersson (2008) menar att det i moderna läroböcker förekommer en stor 

mängd olika bilder. Förekomsten sträcker sig från så väl fotografier i svartvitt och 
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färg, schematiska linjeteckningar, realistiska teckningar, kartor och mer abstrakta 

framställningar som grafer och diagram. De bilder som är mest frekvent 

förekommande i informationsmaterial som läroböcker är informationsbilder, vilka 

även benämns som kunskapsbilder. Dessa bilder har fokus på själva ämnet som 

läroboken behandlar och de har en informativ funktion. Enligt Pettersson (2003) 

skall en informationsbild ha en hög grad av läsbarhet samt en tillhörande bildtext 

som ytterligare förtydligar och förklarar bilden.  En bild som saknar en tillhörande 

bildtext förlorar i det närmaste helt sitt informationsvärde då den blir allt mer 

mångtydig utan den förklarande texten, då förankringen till den information som 

varit avsedd med bilden går förlorad. Eriksson (2009) framhåller att bildtexten 

påverkar tolkningen av bilden den tillhör, och även hon menar att bildtexten är 

nödvändig för att betraktaren skall förstå bildens innebörd. Samtidigt finns det 

detaljer i bilden som det inte utan problematik går att sätta ord på, vilket beror på att 

text och bild är två skilda symbolsystem.  Bildtexter har enligt Pettersson (2008) 

även olika funktioner. En styrande funktion innebär att bildtexterna berättar vad som 

är det väsentliga i bilden och på så vis styr bildtolkningen i en särskild riktning. En 

etiketterande funktion betyder att bildtexten anger bildens innehåll och kan vara en 

upprepning av vad som sägs i brödtexten, men tillför den ny information som ej går 

att finna i texten eller i själva bildinnehållet har bildtexten en informativ funktion. 

Ytterligare en funktion som är särskild för bildtexter i läroböcker är att de kan ha en 

instruerande funktion, då texten anger vad läsaren, i detta fall eleven, skall tänka på 

och hur informationen från text och bild skall bearbetas. Vidare har bildtexter 

stämningsgivande och tolkande funktioner vilka redogör för en färdig tolkning av 

bilden och stämningen som avbildas.  

Pettersson (2008) redogör för urvalet av bilder till läroböcker vilket är ett resultat av 

flera yrkesgruppers gemensamma och omfattande arbete. Författare, bildredaktörer, 

redaktörer och grafiska formgivare väljer endast ut ett fåtal av en stor mängd 

tänkbara bilder till den färdiga publiceringen av en lärobok, fakta måste kontrolleras 

och en jämn kvalitet skall försäkras. Pettersson menar att det i praktiken är 

anskaffningstiden, tillgängligheten, det estetiska värdet, kostnaden och tydligheten i 

bilderna som är de faktorer som har störst vikt i urvalet. Det medges av en del 

bildredaktörer att de bilder som valts ut emellertid enbart finns med i läroboken för 

att stimulera läsaren, att bilderna är dekorativa eller att de är till för att ge en paus i 

själva läsandet av texten och att skälen till att ha bilder i böckerna är att attrahera 

köpare.  

 

3.3 Didaktiskt perspektiv 

Den didaktiska triangeln som Pettersen (2008) beskriver innebär att lärare, student 

och innehåll befinner sig på triangelns vardera spets. Mellan läraren och studenten 

sker en dialog och en interaktion, mellan studenten och innehållet sker 

erfarenhetsbildning och lärande och mellan läraren och innehållet sker en förmedling 

och framställning. Förhållandet mellan studenten och innehållet är vad som kallas 

metodik och handlar om ämnets struktur och att studentens lärande tar sin 

utgångspunkt i ämnet. Detta lärande kan kallas bildning och tar sig utryck i materiell 

och formell bildningsteori. Den materiella delen av bildningsteorin utgår från 

lärostoffet och att undervisningen skall planeras utifrån detta stoff. Den formella 

delen utgår från studentens förutsättningar att arbeta med och tillgodogöra sig stoffet. 
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Illeris (2007) menar att lärande omfattar två skilda processer som båda skall vara 

aktiva för att individen skall lära sig något. Även om processerna är skilda från 

varandra är de aktiva samtidigt om ens med en mindre förskjutning i tid. Den ena 

processen utgörs av det samspel som äger rum mellan individen och omgivningen. 

Den andra processen utgörs av individens psykologiska bearbetning och tillägnelse 

av de impulser och påverkan som ligger i detta samspel.  Det som bestämmer hur 

samspelsprocessen går till är omgivningens sociala och materiella karaktär samt tid 

och plats. Tillägnelseprocessen omfattar både innehåll och drivkraft, innehållet är det 

man lär sig och drivkraften är den energi som krävs för att läroprocessen ska kunna 

genomföras.   

Illeris (a.a.) delar upp lärande i tre dimensioner; innehåll, drivkraft och samspel. 

Innehållsdimensionen är dimensionen av lärande som handlar om det som lärs, den 

innefattar kunskap, förståelse och färdigheter och genom dimensionen utvecklas 

insikt, förståelse och kapacitet hos den lärande. Drivkraftsdimensionen omfattar 

motivation, känslor och vilja och den handlar om att mobilisera energi som lärandet 

kräver. Det som får oss att söka ny kunskap, skaffa större förståelse och tillägna oss 

nya färdigheter är osäkerhet, nyfikenhet och otillfredsställda behov. 

Samspelsdimensionen rymmer handling, kommunikation och samarbete och handlar 

om det samspel som individen har med den sociala och materiella omgivningen.   

 

3.4 Tidigare forskning 

 Moira von Wrights (1998) rapport Genus och text – när kan man tala om 

jämställdhet i fysikläromedel? behandlar frågan om man kan tala om jämställdhet i 

fysikläromedel. Syftet med rapporten var att undersöka om läroböckerna språkligt 

bidrar till skapandet och återskapandet av manligt och kvinnligt samt att föra en 

diskussion kring läroböckernas förenlighet och stödjande av skolans strävande mot 

jämställdhet. Den teoretiska fördjupningen behandlar genusteori och feministteori 

och denna fördjupning har fungerat som hennes referensram. Som metod har hon 

använt sig av en textanalys som omfattar en genusperspektivierad läsning av 

läroböcker, både i grundskolans senare år och gymnasiet. I resultatet diskuterar von 

Wright att texterna i de analyserade fysikläromedlen sällan utstrålar vare sig 

genusmedvetenhet eller genuskänslighet. Många av texterna står i direkt konflikt 

med jämställdhet och krav på en jämställd text. Texterna värderar manligt genus 

högre än kvinnligt genus, dock finns det även försök i få texter till 

genusmedvetenhet.  

I sitt konferensbidrag till den tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning 

skriver Antti Ylikiiskilä (2005) i Flitiga Lisa och busige Bert om könsroller i 

läromedel. Syftet med undersökningen var att studera kvinnligt och manligt i ett 

antal läroböcker i svensk grammatik med frågeställningar rörande om flickor/kvinnor 

förekommer lika ofta som pojkar/män? Vilka substantiv så som yrken används för att 

beskriva flickor/kvinnor och pojkar/män? Vilka adjektiv används för att beskriva 

flickor/kvinnor och pojkar/män? De undersökta böckerna är 18 till antalet och 

sträcker sig från 1912 till 2003, de är utvalda enligt principerna att både män och 

kvinnor skall vara författare, böckerna skall vara både äldre och nyare och de skall 

vara skrivna för både yngre och äldre elever/studenter. Slutsatserna som dras av 

resultatet visar att fördelningen mellan manliga och kvinnliga exempelmeningar 

blivit jämnare ju närmare vår tid läroboken är producerad, att det finns stora 
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individuella skillnader mellan författarna, och att de kvinnliga författarna har fler 

exempelmeningar med flickor/kvinnor. Vidare visar det sig att den stora 

förändringen i läroböckerna sker under de senaste fem åren.  De positiva förebilderna 

för flickorna är inte särskilt talrika i läroböckerna, och både flickor och kvinnors 

domäner fortfarande är hemmet vad gäller yrken, släktskapsord och familjeord, och 

att beskrivningen av flickor/kvinnor fortfarande gäller yttre karaktäristika.  

Rapporten I enlighet med skolans värdegrund (2006:b) är skriven på uppdrag av 

regeringen. Läroboksgranskningen genomfördes av forskare med specialkompetens 

inom de fem områdena som behandlas. Ett av granskningsområdena behandlar 

religion/trosuppfattning och där analyserar Kjell Härenstam läroböcker i 

religionskunskap, men också läroböcker i historia och samhällskunskap som berör 

området religion/trosuppfattning. Läroböckerna granskas utifrån läroplanernas 

värdegrund och kursplaner. Härenstam har tidigare även författat Skolboksislam 

(1993) där hans syfte då var att besvara frågan hur hans utvalda läroböcker 

framställde islam. Härenstam (2006:b) behandlar i rapporten främst delar ur 

läroböcker som handlar om hindusim och islam, men berör även kort buddism, 

judendom och kristendom. Förutom att läroböckerna granskas utifrån läroplaner och 

kursplaner granskas de också utifrån hur representativ och aktuell informationen är, 

både i text och bild. Gällande Härenstams granskning av bilder i de läroböcker som 

analyserats kommer han bland annat fram till att i en av läroböckerna är alla 

muslimska kvinnor beslöjade och han menar att detta då kan ge läsaren intrycket att 

alla muslimska kvinnor i världen bär slöja eller motsvarande. I en annan lärobok är 

inte bildmaterialet så som Härenstam uttrycker det av sensationell karaktär utan visar 

mer vardagliga motiv. Ett annat granskningsområde i rapporten behandlar hur kön 

framställs i läroböcker. Britt-Marie Berge och Göran Widding undersöker bland 

annat i vilken grad män, kvinnor och transpersoner representeras i läroböcker, hur 

män, kvinnor och transpersoner representeras i texten och om de gör samma saker 

och om prestationerna värderas likvärdigt. De har sammanlagt analyserat 24 

läroböcker, i ämnena biologi/naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap. 

Resultatet av granskningen visar att både män och kvinnor finns representerade i text 

och bild men att män tenderar att vara överrepresenterade. Den gången kvinnor är i 

kvantitativ majoritet är deras övertagande endast marginellt (a.a.). 

 

3.5 Teorianknytning 

3.5.1 Jämställdhet 

Jämställdhet som begrepp började användas i Sverige i slutet av 1960-talet av 

kvinnorörelsen för att beteckna de samhälleliga relationerna mellan kvinnor och män 

och för att avskilja kön från jämlikhetsbegreppet (Jansson, 2010). Begreppet 

jämlikhet är vidare än begreppet jämställdhet då jämlikhet avser ”rättvisa 

förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla 

människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet m.m.” 

(SCB. 2010, s.2) Begreppet jämställdhet avser förhållandet mellan kvinnor och män 

och är den viktigaste jämlikhetsfrågan. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, finns det till 

exempel 60 procent kvinnor i en grupp kan den sägas vara kvinnodominerad, finns 

det 60 procent män mansdominerad. ”Kvalitativ jämställdhet innebär att både 
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kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika 

och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället” (a.a. s. 2)  

 

3.5.2 Kön och genus 

Det biologiska könet är medfött, det vill säga att vi föds som män eller kvinnor. Det 

biologiska könet är dock bara en sida av vad kön betyder i olika kulturer och 

samhällen. Till det bioligiska könet läggs även uppfattningar rörande könens 

innehåll, skillnaderna och till viss del likheterna dem emellan som skapas och 

upprätthålls i kulturen vilket är det som omnämns som genus (Sky, 2009). 

Hirdman (2001)  menar att genus behövs för att tala om hur man tidigare talat och 

hur man nu talar om kön. Införandet av ordet genus behövdes enligt Hirdman för att 

det bakom begreppen kvinnligt och manligt döljer sig ”prägling, fostran, tvång och 

underordning” (a.a. s.12). Genus behövdes också för att kunna analysera och förstå 

mäns och kvinnors delaktighet i kvinnans underordning. Genus är något som inte 

bara handlar om den mänskliga kroppen utan om allt, tankarna om vad som är 

manligt och kvinnligt. ”Man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller 

platser, situationer, tyg, mat politik, arbete. Det handlar om kvinnligt/manligt som 

överförda abstraktioner.” (a.a. s.16). 

Könsmaktssystemet enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003) innebär att samhället 

är ett patriarkalt system där människor ordnas efter vilket kön de tillhör. Män sätts 

högre, tilldelas mer resurser och makt än kvinnor. Både män och kvinnor utgår från 

att män är högre rankade än kvinnor men också mer värda. Det är inte bara männen 

som beter sig på så sätt att bilden passar utan det gör även kvinnorna. 

Könsmakssystemet handlar om att kvinnor förväntas vara ansvarsfulla, men oviktiga 

samtidigt som männen förväntas vara viktiga. Könsmakssystemet lever vidare då 

ingen ifrågasätter det, de flesta tycker att samhället fungerar bra som det är. 

Könsmaktssystemets två principer innebär isärhållandet och den manliga normen. 

Hirdmans (2001) benämning på vad Elvin-Nowak och Thomsson kallar 

könsmaktssystemet är genussystemet, och hon benämner principen isärhållande som 

dikotomi och den manliga normen som hierarki.  

Isärhållandet (dikotomin) som princip innebär att skilja på det normala och det 

onormala i samhället. Kvinnor gör sina saker och män gör sina, kvinnor avbildas på 

ett sätt och män på ett annat. Kontentan skriver författarna är att ”samhället styrs av 

en massa små beslut, som gynnar och stärker det system som organiserar det” (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003, s. 47) Den manliga normen (hierarkin) som princip 

innebär att det manliga ses som normalt, och då som mer eftersträvansvärt.  Det 

normala innebär i detta fall det som stämmer överrens om hur män är, eller 

åtminstone uppfattas av sig själva och andra. Könsmakssystemet innebär att behålla 

ett samhälle som fungerar ganska bra och där kvinnor får anpassa sig till att vara 

ungefär som männen, fast lite sämre och lite mindre fullkomliga. Mannen är normen 

och kvinnor ska anpassa sig, fast inte för mycket (a.a.). Dikotomin och hierarkin 

formar således en maktordning mellan könen och denna upprätthålls av det Hirdman 

(2001) benämner genuskontrakt. Genuskontrakt består av oskrivna regler kring vad 

som anses kvinnligt respektive manligt, kontraktet upprätthålls av båda parter på en 

mer eller mindre omedveten nivå. Kontraktet är komplicerat att bryta eller skriva om, 

dock är det under en ständig omformningsprocess och olika tider och kulturer har 

sina genuskontrakt. Könens skilda positioner markeras i det stereotypa 
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genuskontraktet, där mannen bär ansvaret för försörjning och beskydd och kvinnan 

för födandet och beroendet.  

Skapandet av genus sker enligt Harding (1986) genom tre sociala processer vilka 

alltid är bundna till varandra men varierar från tid och rum. Processerna benämns 

som strukturellt, symboliskt och individuellt genus. Den process som rör strukturellt 

genus behandlar hur män och kvinnor delas upp i det vardagliga livet, vilka sysslor 

som ses som mer manliga respektive kvinnliga. Symboliskt genus handlar om 

värdesystem och språkbruk och tillskriver män och kvinnor olika egenskaper så som 

att män är rationella medan kvinnor är irrationella. Här inryms Hirdmans (2001) 

tankar om dikotomin och hierarkin då det manliga ses som norm gentemot kvinnan 

och de är båda motsatspar. Individuellt genus menar Harding (1986) är det som 

formas hos individen genom strukturellt och symboliskt genus, och som ska svara 

mot förväntningarna och konventionerna hos den strukturella och symboliska 

processen.   
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4 METOD 

Nedan presenteras bildanalysen som metod i korthet, samt vårt val; en semiotisk 

bildanalys med en sociosemiotisk ansats. Vi redogör även för vår databearbetning, 

presenterar urval och avgränsning samt en metoddiskussion. 

4.1 Bildanalys 

Bilder är något vi människor har runt omkring oss från morgon till kväll, vi möter 

dem i morgontidningar, på TV, i reklamannonser, läroböcker och på många andra 

ställen. Oavsett vem det är som möter bilderna behöver vi en metod för att lära oss 

att se, tolka och tala om bilderna. Varje element i en bild är betydelsebärande, på 

samma sätt som varje ords beståndsdel är, och bilden kan avläsas på olika sätt på 

grund av dess mångtydighet (Eriksson & Göthlund, 2004). Vid användandet av en 

bildanalys kommenterar vi inte bara bildens ytfenomen utan vi tränger oss också in i 

bilden på jakt efter budskap och mening, bilden som helhet är föremål för tolkningen 

(Borgersen & Ellingsen, 1994). Nordström (1989) menar att bildanalys innebär att 

med ett metodiskt arbetssätt undersöka beståndsdelarna som bilder består av. 

Tolkning av bilder är spontana avläsningar av bildernas teckensammansättning, 

däremot föregås en analys av tolkning men en tolkning föregås ej av en analys. 

Gällande beskrivning av bilder kan dessa ej beskrivas utan att en analytisk reflektion 

görs, denna behöver dock inte leda fram till en eller flera slutsatser, vilket en 

meningsfull bildanalys måste göra. 

4.1.1 Semiotisk bildanalys 

Semiotik, även kallad teckenlära, härstammar från lingvistiska traditioner med 

Ferdinand de Saussure som frontfigur. Han menar att språket består av tecken vilka 

är uppdelade i två delar: uttryck och innehåll. Ett teckens uttryck är det konkret 

märkbara, det skrivna eller talade tecknet för till exempel hus, ses eller hörs. 

Tecknets innehåll är det som förknippas med uttrycket, exempelvis finns en 

föreställning om vad hus är för något och i och med detta blir tecknet 

meningsbärande. Roland Barthes var den första att på 1960-talet överföra den 

semiotiska analysen till att gälla även bilder vilka han såg som språk. (Hansson, 

Karlsson & Z Nordström, 2006).  Enligt Barthes (1967) har sammansättningen av de 

tecken bilden innehåller två betydelsenivåer som benämns denotation och 

konnotation. Den denotativa nivån är i regel också utgångspunkten i en analys och 

föregår den konnotativa. Med denotation menas det betraktaren ser i bilden, vilka 

tecken som kan utskiljas, till exempel om det är en man eller kvinna som avbildas, 

hur personen är klädd, placering och vad personen i fråga har för aktivitet i bilden. 

Det är närmare en beskrivning av bilden än en tolkning och analys. Den konnotativa 

nivån är den underliggande betydelsen i bilden, de associationer, föreställningar och 

värderingar som förknippas med det som visas i bilden.  

Nordström (1989) har sammanställt en modell över tre semiotiska analysarter vilka 

han benämner som näranalys, intentionsanalys och receptionsanalys. Näranalysen 

handlar om att iaktta det visuella berättandet och att blottlägga konnotativa och 

symboliska teckenkombinationer. Intentionsanalysen är inriktad på sändaren av 

bilden, vilka avsikter som ligger bakom och samt i vilken kontext framställningen 

gått till. Receptionsanalysen orienterar sig kring den kontext mottagaren befinner sig 

i och mottagarens individuella erfarenheter och upplevelser. Vi ämnar i vår uppsats 

göra en näranalys av bilderna i de valda läroböckerna.  



13 

Kress och van Leeuwen (2006) har utvecklat teorier inom det som kallas 

sociosemiotiken. Den behandlar den sociala och kommunikativa aspekten av bilder, 

de menar att bilden alltid kommunicerar med betraktaren. Bildelementen, bildens 

tecken, får olika innebörder beroende på var de placeras i en bild, vilka bildelement 

som placeras i relation till varandra och hur de förhåller sig till betraktaren av bilden. 

I förhållandet till betraktaren kan en bild få olika funktioner genom vilken vinkel 

bilden är tagen ur, på vilket avstånd det avbildade har till betraktaren och om en 

avbildad person är vänd med blicken mot eller bort från betraktaren. Dessa faktorer 

bidrar till uppfattningen av en bild och däri ryms maktförhållanden och närhet eller 

avstånd som emotiva faktorer till det avbildade. Detta benämner Kress och van 

Leeuwen som interaktiva betydelser i bilder. När det gäller vinklar får det olika 

betydelser huruvida det avbildade är sett ur en sned eller en frontal vinkel. En sned 

vinkel får betydelse av avskildhet och en frontal vinkel ger engagemang till det 

avbildade. Ur maktperspektiv får det olika betydelser om det avbildade är sett ur en 

hög vinkel, vilket sätter betraktaren i en maktposition, eller ur en låg vinkel vilket 

sätter den avbildade i maktposition. Om det är en vinkel i ögonnivå är 

maktförhållandena lika för betraktaren och den avbildade. Ett sätt att skapa närhet 

eller avstånd till det avbildade är hur nära eller långt bort det avbildade befinner sig i 

bilden. Befinner sig det avbildade långt bort blir relationen opersonlig, är den 

avbildade på ett medelavstånd blir interaktionen social, och är det riktigt nära 

avbildat blir den personlig och intim. De två sista interaktiva betydelserna rör blicken 

som riktas av den avbildade. Är blicken riktad mot betraktaren begär den avbildade 

att betraktaren skall kommunicera. Är blicken vänd bort får det betydelsen att 

betraktaren erbjuds den avbildades perspektiv, och att det eventuellt är det som den 

avbildade ser på är det viktiga i bilden. Det ska hållas i åtanke att dessa betydelser 

samverkar med varandra i en och samma bild och att bilden också ska ses i sin 

kontext.  

4.1.2  Databearbetning 

Efter en första genomgång av läroböckerna har vi utkristalliserat sex stycken olika 

kategorier att analysera; historiska bilder, massbilder, familjebilder, vardagliga 

situationer, religiösa handlingar och arbete. Kategorin religiösa handlingar har vi 

sedan delat in i sex stycken underkategorier; högtider, ceremonier, förberedelse, bön 

och offer, studier och pilgrimer. Kategorierna har vi själva utformat för att underlätta 

diskussionen då de hjälper oss att se mönster och det bildmässiga sammanhanget.  

Innan vi genomförde bildanalysen tog vi reda på, genom att räkna, i vilken 

utsträckning män/pojkar respektive kvinnor/flickor förekommer på de utvalda 

bilderna i läroböckerna. Detta för att undersöka den kvantitativa jämställdheten. Vi 

har dock i räkningen av bilder medvetet valt att inte räkna personer på de historiska 

fotografierna, då det är svårt att se hur många personer som faktiskt finns på bilderna 

på grund av bildkvalitén. Vi har också i vår räkning av män/pojkar och 

flickor/kvinnor medvetet valt att inte heller räkna dessa på massbilderna, bilder med 

fler än ca 100 personer avbildade, då en sådan räkning inte hade varit tillräckligt 

tillförlitlig.  

I den kvalitativa delen av vår bildanalys har vi tematiskt analyserat kategorierna var 

för sig. Vi har för att ta reda på i vilket bildmässigt sammanhang män/pojkar och 

kvinnor/flickor förekommer och deras aktivitet respektive passivitet, vad personerna 

på bilderna gör, utgår vi från de två betydelsenivåerna, denotation och konnotation, 
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som Barthes (1967) redogör för.  Den konnotativa aspekten av bilderna kommer 

främst att behandlas utifrån de valda genusteorierna i diskussionskapitlet.  

Inför vår redogörelse av vad bilden föreställer och bildens betydelse utgick vi från 

Kress och van Leeuwens (2006) teorier inom semiotiken. Vi undersökte bildernas 

vinklar, om personen/personerna på bilderna är sedd ur en sned eller frontal vinkel, 

eller ur en hög eller låg vinkel. Vi undersökte också avståndet, om 

personen/personerna befinner sig långt bort eller nära i bilden. Efter detta undersökte 

vi blicken hos de personer som är avbildade, om blicken är riktad mot betraktaren 

eller om den är vänd bort. Ytterligare undersökte vi de bildtexter som fanns i 

läroböckerna för att dels finna information om bilderna men också för att utröna om 

bildtexterna var problematiska ur jämställdhetssynpunkt.  

 

4.2 Urval och avgränsning  

Som vi redan i vår inledning nämnt baserar vi urvalet av läroböckerna på vilka 

böcker vi själva kommit i kontakt med under vår verksamhetsförlagda del av 

lärarutbildningen. I resultat- och diskussionsdelen förkortas läroböckernas namn för 

att underlätta läsningen, vi har använt oss av förkortningarna som står i parentes efter 

böckernas namn nedan.   

Läroböckerna för grundskolans senare år:  

 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf (2003). Gleerups religion. D. 1, 

Grundbok. 1. uppl. Malmö: Gleerup. (So 1) 

 Arlebrand, Håkan, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf (2004). Gleerups 

religion. D. 2, Grundbok. 1. uppl. Malmö: Gleerup. (So 2) 

 Arlebrand, Håkan, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf (2006). Religion. D. 3, 

Grundbok. 1. uppl. Malmö: Gleerup. (So 3) 

 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke (2004). Religionskunskap: 

kompakt. 3. uppl. Malmö: Gleerup. (Kompakt) 

Läroböckerna för gymnasieskolan 

 Mattsson Flennegård, Malin, Eriksson, Leif & Hedengren, Uriel (2009). Söka 

svar: religionskunskap kurs A & B. 3. uppl. Stockholm: Liber. (Söka) 

 Ring, Börge (2009). Religion och sånt: religionskunskap kurs A. 3. [rev.] 

uppl. Stockholm: Liber. (RS)  

Vi är väl medvetna om att läroböckerna för grundskolans senare år är från samma 

förlag, likaså böckerna för gymnasieskolan. Detta anser vi inte vara ett problem då vi 

vill analysera bilderna i läroböcker som dels används i skolan idag och som vi dels 

har kommit i kontakt med under vår verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen.  

Vi har valt att avgränsa oss till att analysera fotografier och dess tillhörande 

bildtexter i de sex läroböckerna föreställande män/pojkar och kvinnor/flickor. Då vi 

analyserar sex stycken läroböcker har vi valt att analysera bildmaterialet som finns i 

avsnitten om de fem världsreligionerna, judendom, kristendom, islam, hinduism och 

buddhism. Detta för att en analys av allt bildmaterial i alla läroböcker hade blivit 

alltför omfattande tidsmässigt. Antalet fotografier som kategoriserats och som 

analyseras uppgår till 176 stycken. Vi har ett bortfall på 81 stycken fotografier, till 
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exempel statyetter och statyer, bilder på byggnader och artefakter då dessa ej är 

relevanta att analysera ur jämställdhetssynpunkt.  

 

4.3 Metoddiskussion  

Vi har i vår analys av läroböckernas bilder analyserat bilderna utifrån den semiotiska 

bildanalysen som vi redogjort för ovan. Barthes (1967) menar att bilden är 

polysemisk, vilket innebär att den är mångtydig och är då öppen för en mängd olika 

tolkningar. Detta är vi medvetna om och vår studies reliabilitet kan ifrågasättas då 

Stukát (2011) menar att reliabiliteten påverkas av hur bra mätinstrumentet är och 

dess noggrannhet. Reliabiliteten kan också påverkas av vilken tid på dagen 

mätningen utförs, slarv och yttre störningar. Ett sätt att kontrollera reliabiliteten är att 

upprepa mätningen menar Stukát och detta har vi gjort i både den kvantitativa och 

den kvalitativa delen av undersökningen. Gällande den kvantitativa delen upprepades 

mätningen av förekommande män/pojkar respektive kvinnor/flickor på bilderna vid 

fem olika tillfällen för att på sätt öka reliabiliteten i den delen av undersökningen. 

Gällande den kvalitativa delen upprepades bildanalysen av varje bild minst två 

gånger. Dock är det komplicerat att uppskatta en exakt räkning av hur många gånger 

den kvalitativa bildanalysen upprepats då vi har ett stort antal bilder och flera olika 

kategorier som skiljt sig i omfång och komplexitet.  

Studiens validitet påvekas enligt Stukát (a.a.) av hur väl mätinstrumentet mäter det 

som avses mätas. Ett bra mätinstrument med hög reliabilitet behöver dock inte 

innebära att studiens validitet är hög då man kan fråga sig om man har mätt det man 

utgett sig för att mäta, kanske mäts fel saker. Denna studies validitet kan ifrågasättas 

då bildanalysen som metod handlar till stor del om att den som utför analysen tolkar 

bilden, och denna tolkning kan se olika ut från person till person. För att öka studiens 

validitet ges en utförlig beskrivning av vad bilderna föreställer. 

Då endast sex läroböcker ingått i analysen på grund av urval och begränsning kan 

inte resultatet generaliseras. Stukát (a.a.) nämner olika faktorer som kan påverka 

generaliserbarheten, bland annat om urvalet är representativ eller ej. Vi är medvetna 

om att innehållet i de sex läroböckerna inte kan som representativt för läroböcker i 

religion i stort, dock är syftet med studien att undersöka de läroböcker som vi vet 

faktiskt används i undervisningen på grundskolans senare år och gymnasiet.   

Något att ta i beaktande är också att det svenska samhället och dess syn på 

jämställdhet i många fall skiljer sig gentemot samhällen i andra världsdelar. 

Läroböckerna skall illustrera en bild av de samhällen som blir behandlade 

tillsammans med religionerna och vi kan inte säga huruvida bilderna på ett korrekt 

sätt avspeglar olika samhällen så som de faktiskt ser ut. Trots detta menar vi att 

bildernas framställning av män/pojkar och kvinnor/flickor måste problematiseras ur 

jämställdhetssynpunkt, oberoende av var bilden är tagen, på grund av att det är ett 

primärt pedagogiskt material som används i skolan. En aspekt vi också måste ta 

ställning till är att vi ej kan veta något om tillblivelseprocessen bakom läroböckerna, 

varför just dessa bilder har valts ut. Handlar det till exempel om tillgänglighet eller 

om pris? Bara för att vi inte vet någonting om detta behöver det inte betyda att vi 

som lärare ska bortse från jämställdhetsfrågan då, som vi nämnt i inledningen, 

skollagen, Lgr 11 och Lpf 94 tydligt uttrycker vikten av jämställdhetsarbete.  
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras först den kvantitativa delen av vår undersökning gällande 

kvantitativ jämställdhet. Därefter redogör vi för resultatet av bildanalysen för att 

därefter avsluta med en presentation av utvalda bildtexter.  

 

5.1 Kvantitativ jämställdhet 

 

I tabell 1 redovisas antalet män/pojkar och kvinnor/flickor som finns i våra sex valda 

läroböcker. Dessutom redovisas antalet odefinierbar, personer som vi ej kan avgöra 

om det är en man/pojke eller kvinna/flicka.   

Läroböcker Män/pojkar Kvinnor/flickor Odefinierbar 

So 1 40 20 6 

So 2 43 43 14 

So 3 105 73 15 

Kompakt 257 132 20 

RS 114  55 8 

Söka 84 97 7 

Totalt 643 420 70 

     Tabell 1  

I tabell 2 redovisas antalet män/pojkar, kvinnor/flickor samt odefinierbar i 

läroböckerna i procent.  

Läroböcker Män/pojkar Kvinnor/flickor Odefinierbar 

So 1 60,6 % 30,3 % 9,1 

So 2 43 % 43 % 14 % 

So 3 54,5 % 37,8 % 7,7 % 

Kompakt 62,8 % 32,3 % 4,9 % 

RS 64,4 % 31, 1 % 4,5 % 

Söka  44,7 % 51,6 % 3,7 % 

     Tabell 2 
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5.2 Historiska bilder 

Av de fem analyserade bilderna i kategorin historiska bilder föreställer tre stycken 

bilder judiska kvinnor och barn, inga vuxna män kan urskiljas på bilderna. De 

återfinns i So 1, Kompakt och Söka. Två av bilderna föreställer kvinnorna och 

barnen på väg till koncentrationslägret Auschwitz och en bild där de har befriats ur 

lägret. De tre bilderna är tagna ur en frontal vinkel och ur ett medelavstånd. En eller 

flera av personerna i de tre bilderna har blicken riktad mot betraktaren. De två andra 

bilderna i kategorin föreställer Mahatma Gandhi med människor runt omkring sig, de 

återfinns i So 3 och Kompakt. De båda är tagna ur en frontal vinkel och ur ett 

medelavstånd. Någon ögonkontakt med Gandhi får vi inte på någon av bilderna, men 

däremot med två av hans anhängare på bilden i So 3. Två kvinnor återfinns på bilden 

i So 3, varav en går precis bredvid honom med blicken sänkt medan den andra går 

bakom honom med blicken mot betraktaren. I Kompakt återfinns endast män på 

bilden och ingen av dem riktar sin blick mot betraktaren utan den riktas uteslutande 

mot Gandhi som vi ser avbildad i profil. De båda bilderna uttrycker avskildhet från 

Gandhi fastän han avbildats ur ett medelavstånd, han har ingen ögonkontakt med 

betraktaren samtidigt som det ej går att utröna vad han tittar på.  

 

5.3 Massbilder 

I kategorin massbilder återfinns i So 3, Kompakt, RS och Söka fyra bilder 

föreställande Kaba i Mekka. De är alla tagna uppifrån, för att på så sätt få med en så 

stor del som möjligt av Kaba och dess omgivning. På bilderna kan vi i den mån det 

är möjligt urskilja män som befinner sig runt Kaba under vallfärden. Då vi bara kan 

urskilja män på bilderna ger det konnotationen att det endast är män som vallfärdar, 

trots att alla vuxna muslimer någon gång under sin livstid om det är möjligt skall 

vallfärda. Alla vuxna muslimer innefattar i detta fall både män och kvinnor.  

Bilden som inleder kapitlet om Islam i Kompakt föreställer flera hundra män som 

knäböjer framför en moské vid en bönestund. Den är tagen uppifrån för att exponera 

en så stor yta som möjligt. Männen befinner sig både i förgrunden och långt bort men 

är alla vända från betraktaren.  

I Söka finns en bild föreställande en gospelfestival och vi kan bara urskilja kvinnor 

som sjunger och klappar händerna. Den är tagen i frontal vinkel på ett medelavstånd, 

ingen av personerna har blicken riktad mot betraktaren och vi som betraktare är i 

ögonhöjd med kvinnorna i förgrunden. I Söka finns även en bild på ett 

Chanukkafirande i Malmö, på torget står män och kvinnor tillsammans framför en 

stor nioarmad ljusstake. Vi kan inte utröna vad personerna på bilden gör mer än att 

de står tillsammans, den är tagen ur ett frontalt perspektiv och uppifrån på ett 

medelavstånd.  

De två sista massbilderna finns i RS. Den första visar en stor folksamling av 

män/pojkar och kvinnor/flickor i en park i Bagdad. Tillsammans man att 

pilgrimstiden är avslutat. I förgrunden ser vi en stor familj som sitter tillsammans i 

gräset och äter. Bilden är tagen ur en frontal vinkel på ett medelavstånd. Den andra 

bilden visar firandet av Buddhas födelsedag på en gata i Sydkorea. Bilden är tagen ur 

en frontal vinkel på ett medelavstånd där ingen ser på betraktaren. Män och kvinnor 

är tillsammans delaktiga i firandet men vi ser ingen tydlig uppdelning av sysslor. 
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5.4 Familjebilder 

I So 1, Kompakt och Söka finns bilder på judiska måltider. Gemensamt för bilderna 

är att män, kvinnor och barn avbildas. Alla på bilderna är aktiva i någon mån, de äter 

eller läser ur en bok. I So 1 är vinkeln sned, vilket gör att männen hamnar i 

förgrunden, bilden är också tagen uppifrån för att visa så stor del av situationen som 

möjligt. Avståndet är nära vilket ger en känsla av närhet till det betraktade. 

Personernas blickar är alla riktade mot de texter som var och en läser ur. I Kompakt 

återfinns två bilder och en i Söka, de har en frontal vinkel och ur ett medelavstånd. 

Ingen av personernas blickar är riktade mot betraktaren. Bilderna i Kompakt och 

Söka ger oss ingen känsla av närhet, vi får ej ta del av deras gemenskap. Gemensamt 

för dessa bilder med undantag för den som återfinns i Kompakt är att männen är de 

som hamnar i förgrunden nära betraktaren och kvinnorna befinner sig långt bak.   

5.5 Vardagssituationer 

På en av de två bilderna i So 1 ser vi en bild på en kosherpizzeria där två kvinnor 

sitter och äter tillsammans. I So 2 och Kompakt återfinns två bilder som handlar om 

frågan om abort. I So 2 visas bara kvinnor som är för fri abort och i Kompakt visas 

kvinnor som både är för och emot i frågan. I So 3 ser vi två muslimska kvinnor varav 

en sminkar sig framför spegeln och en kvinna tillsammans med ett barn som åker 

karusell på ett nöjesfält.  I Kompakt finns även bilder på muslimska kvinnor i Iran 

som deltar i en cykeltävling, en tiggande kvinna på gatan i Calcutta och en flicka 

framför en staty av Ganesha i Indien. I RS ser vi en kvinna i Bagdad som läser ur 

Koranen vid en släktings grav och i Söka kvinnor som möter en ko på gatan i Indien. 

Bildernas vinklar är frontala utom på den bild som visar kvinnan i Bagdad vid 

graven, den är tagen uppifrån. Alla bilder är tagna på nära håll eller ur ett 

medelavstånd. Gällande rikting av blick finns det på tre av bilderna kvinnor som 

riktar sin blick mot betraktaren, i So 2 föreställande kvinnorna som är för fri abort, 

den tiggande kvinnan i Calcutta och flickan framför statyn i Indien. Bilden i So 2 

föreställande kvinnorna som förespråkar fri abort ger känsla av engagemang och 

väcker sympati då kvinnan i förgrunden är fastkedjad vid ett stängsel. Dock ger inte 

denna bild en känsla av att det handlar om religion vilket bilden i Kompakt gör. 

Bilderna med de två kvinnorna som sminkar sig, de två som sitter med ryggen mot 

oss i en kosherpizzeria och kvinnan och barnet på nöjesfältet ger en känsla av reella 

vardagssituationer som vi får bevittna men på ett avstånd som gör situationerna 

mindre personliga. Den tiggande kvinnan i Calcutta ger oss som betraktare en känsla 

av att hon tigger pengar av oss och trots att hon befinner sig nära skapas ett avstånd 

då bilden är tagen genom ett bilfönster. Flickan framför statyn i Indien välkomnar 

betraktaren då hon tittar in i kameran med ett leende. 

På den andra bilden i So 1 ser vi ett foto på två judiska pojkar från Etiopien. I So 3 

ser vi en bild på en judisk kantor, en kristen präst och en muslimsk imam. I Kompakt 

återfinns bilder på två kubanska män som sitter på en bänk bakom en affisch 

föreställande påven Johannes Paulus II, en man från Frälsningsarmén som spelar i 

Stockholm, en buddhistisk pojke med ett paraply, buddhistiska munkar som 

tillsammans läser en tidning och sju munkar på en gata i Myanmar med barn 

sittandes bredvid på gatan. Bildernas vinklar är frontala utom den med de kubanska 

männen som är tagen ur en sned vinkel. Bilderna är tagna på nära håll eller ur ett 

medelavstånd förutom de kubanska männen som befinner sig längre bort i bilden. 

Där blicken riktas mot betraktaren är bilden på de etiopiska pojkarna, rabbinen, 

prästen och imamen samt den buddhistiske pojken med paraply.   
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I So 2 återfinns en hemlös man sittandes på gatan där två kvinnor skymtas gåendes 

framför honom. I So 3 ser vi ett muslimskt par som genomgår en skilsmässa hos en 

imam och munkar på en landsväg som tar emot allmosor från ett par där mannen 

bugar sig och kvinnan står bakom och tittar mot betraktaren. I Kompakt återfinns en 

bild på en man som kör vespa med en kvinna och ett barn som åker med bakom 

honom, två muslimska flickor och en muslimsk pojke i ett hem i Sverige där en av 

flickorna pratar i telefon, en man som fyller en munks tiggarskål samtidigt som 

kvinnan böjer ner huvudet för att visa sin vördnad. Alla bilder är tagna ur en frontal 

vinkel, ur ett medelavstånd och den enda som riktar sin blick mot betraktaren är en 

av de muslimska flickorna i hemmet.  

 

5.6 Religiösa handlingar 

Nedan redovisas kategorin religiösa handlingar i dess uppdelade underkategorier.  

5.6.1 Högtider 

I So 2 ser vi en bild där både barn, kvinnor och män tänder ljus på en kyrkogård 

under allhelgonshelgen. I Kompakt en bild som visar muslimska pojkar och män som 

sitter i en ring på golvet framför en imam under en omskärelsehögtid i Tyskland. I 

Söka finner vi en bild där två muslimska pojkar kramar om varandra på högtiden 

efter fastemånadens slut och en bild på barn i Sverige i en hoppborg med två 

muslimska flickor i förgrunden, dessa firar också att fastemånaden är över. Alla 

bilders vinklar är frontala och tagna ur ett medelavstånd, förutom bilden på de två 

pojkarna som kramar om varandra, den ser vi på nära avstånd. Gällande personernas 

blickar finner vi att på bilden på omskärelsehögtiden tittar två av pojkarna nyfiket på 

betraktaren och på bilden med de två muslimska flickorna vid hoppborgen tittar en 

av dem med ena ögat på oss som betraktare. De bilder förställande kyrkogården 

under allhelgona och omskärelsehögtiden i Tyskland ger ett stillsammare intryck än 

de bilder där det bara förekommer barn som med rörelse och leenden firar 

tillsammans.  

Bilder där vi endast kan identifiera vuxna personer återfinns i So 1, So 3 och RS. I 

So 1 ser vi män som läser ur en torarulle under en utomhusgudstjänst i Israel under 

lövhyddohögtiden. I So 3 finner vi en bild på ett Vesakfirande i Bankok, där män går 

i procession längs gatan. I RS återfinns två bilder varav en visar en ortodox julmässa 

i Moskva, där män står på varsin sida om altargången. I bakgrunden syns män och 

kvinnor sittandes i bänkraderna. Den andra bilden visar en grupp shiamuslimer 

beståendes av män som firar högtiden Ashura. De går på gatan och håller upp fanor 

och bilder föreställande imam Hussein och hans far Ali. Bilderna är tagna ur en 

frontal vinkel förutom bilden på Vesakfirandet och den ortodoxa julmässan. 

Gällande avståndet är bilden på Ashurafirandet nära, resten är ur ett medelavstånd. 

Ingen av personerna på bilderna tittar på oss som betraktare.  

 

5.6.2 Ceremonier 

I So 1, So 2, So 3 och Kompakt återfinns bilder på bröllopsceremonier och 

bröllopspar. I So 1 ser vi ett judiskt par som gifter sig och där rabbinen är kvinnlig, i 

Kompakt gifter sig ett par i en synagoga och där är rabbinen manlig. I Kompakt 

återfinns också en bild på ett hinduiskt par under en vigselceremoni och framför dem 
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sitter tempelprästen ner som viger paret.  I So 2 och i So 3 visas bilder på bröllopspar 

efter vigselceremonin. I So 1 är vinkeln frontal och ur ett nära avstånd. I Kompakt är 

bilden på det judiska bröllopsparet tagen ur en sned vinkel på ett medelavstånd och 

vinkel på det hinduiska paret är frontal och även den tagen ur ett medelavstånd. 

Ingen person på någon av bilderna riktar sin blick mot betraktaren.  

I So 1 och i Kompakt finner vi två bilder som visar pojkar under en Bar Mitzva. 

Bilden i So 1 är tagen ur en frontal vinkel på ett medelavstånd, där vi i bakgrunden 

kan urskilja ett antal kvinnor. Ingen på bilden tittar mot betraktaren. I Kompakt är 

bilden också tagen ur en frontal vinkel men ur ett nära avstånd. På den bilden visas 

enbart män. Ingen på de båda bilderna riktar sin blick mot betraktaren.  

I So 2, Kompakt, RS och Söka finner vi bilder på dopceremonier. I So 2 finner vi en 

bild på ryska män och kvinnor i samband med en dopceremoni där vi ej ser någon 

religiös ledare i Moskvafloden och en bild på ett barndop i Makedonien där prästen 

är en man. I So 2 återfinner vi också två bilder på dopceremonier, en i en evangelisk-

luthersk kyrka och en frikyrklig ceremoni, där båda prästerna är kvinnor. I Kompakt 

ser vi en bild på ett ortodoxt barndop i en kyrka där den manlige prästen sänker ner 

barnet i dopvatten. I RS ser vi ett lutheranskt dop där prästen är en kvinna och i Söka 

återfinner vi en svensk konfirmand som döps genom nedsänkning i en sjö i Italien av 

en manlig präst. Alla bilder är tagna ur en frontal vinkel och ur ett medelavstånd, 

förutom bilden i So 2 på det frikyrkliga dopet och i Söka, där är bilderna tagna på ett 

nära avstånd. Ingen av personerna riktar blicken mot betraktaren. 

5.6.3 Förberedelse 

I So 3, Kompakt och RS finns bilder föreställande män som på ett eller annat sätt 

förebereder sig inför bland annat moskébesök och pilgrimsfärd. I So 3 ser vi två män 

som på bilden tvagar sina fötter inför ett moskébesök och i Kompakt ser vi också en 

man som tvagar sina fötter inför en gudstjänst. I RS ser vi en bild där muslimska män 

borstar sina tänder inför bön och en bild där muslimska män får sitt hår klippt innan 

deras pilgrimsfärd. I So 2 återfinns även en bild på flickor i Gambia som är på väg 

till sin första nattvard och i Kompakt ser vi en hinduisk kvinna som fått sina händer 

målade med henna. Alla bilders vinklar är frontala och ur ett medelavstånd, förutom 

bilden på flickorna i Gambia, den är tagen på ett nära avstånd. Flickorna i Gambia, 

den hinduiska bruden och männen som får sitt hår klippt riktar alla sin blick mot 

betraktaren.  

5.6.4 Bön och offer 

I So 1 ser vi en bild på två judiska kvinnor vid en särskild del av Västra muren i 

Jerusalem. Kvinnan i förgrunden håller i sin ena hand en bok och den andra handen 

är lagd på muren. Kvinnan bakom lutar sin panna mot muren samtidigt som hon har 

lagt sina båda händer på den. I So 3 ser vi en hinduisk kvinna sittandes vid ett tempel 

med ryggen vänd mot oss, hon ber vid en gudastaty. I Kompakt återfinns två bilder 

föreställande kvinnor. Den ena visar två hinduiska kvinnor som ber vid sitt altare i 

hemmet och den andra föreställer en hinduisk kvinna som offrar frukt på en strand i 

Calcutta. I RS ser vi en bild föreställande kvinnor i Bankok som står på knä framför 

en Buddhastaty och visar sin vördnad. Alla vinklar är frontala och gällande avståndet 

är bilderna på de judiska kvinnorna vid Västra muren, den hinduiska kvinna med 

ryggen vänd mot oss och kvinnan på stranden i Calcutta nära. Resterande del av 
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bilderna är ur ett medelavstånd. Ingen av personerna på bilderna tittar mot 

betraktaren. 

I So 1 ser vi en bild föreställande en man vid Västra muren i Jerusalem. Han är vänd 

med ryggen mot oss och lutar sig mot muren. I So 3 ser vi en muslimsk man i ett 

växthus som ber med slutna ögon och en buddhistisk man som knäböjer och ber 

framför en Buddhastaty. I Kompakt återfinns två bilder på män, en av dem visar 

judiska män och en pojke vid bön och den andra föreställer en buddhistisk munk vid 

bön framför en staty av Buddha. I RS ser vi en bild på en judisk man som kysser 

Västra muren. I Söka återfinns tre bilder. Den första visar en hinduisk man som utför 

en ritual, puja, den andra bilden är samma bild som återfinns i So 1 och den tredje 

bilden föreställer en muslimsk man som dansar, en så kallad dervish. Bildernas 

vinklar är alla frontala och när det gäller avståndet har vi kunnat utröna tre olika. Ett 

nära avstånd finner vi i Kompakt på bilden som visar de judiska männen och pojken 

vid Västra muren, i RS på bilden förställande den judiske mannen vid Västra muren 

och i Söka den hinduiske mannen som utför puja. Ett medelavstånd finner vi i So 1 

och i So 3 förställande den muslimske mannen i växthuset. I Söka är bilderna på den 

judiske mannen vid Västra muren samt den dansande mannen båda ur ett 

medelavstånd. Slutligen finner vi att bilderna på de buddhistiska munkarna i So 3 

och Kompakt är tagna på ett långt avstånd. En persons blick är riktad mot 

betraktaren, den judiske pojken på bilden I Kompakt som ber tillsammans med 

männen.  

I So 3 finns fyra bilder där män och kvinnor framställs tillsammans. Bilden som 

inleder kapitlet om islam visar män och kvinnor tillsammans i en moské. Den andra 

bilden visar en hinduisk kvinna som offrar i ett tempel där mannen står utanför. Den 

tredje bilden inleder kapitlet om buddhismen och visar två kvinnor och en pojke som 

sitter ner och ber på en tempelgård. Den fjärde bilden föreställer personer kring ett 

altare med en tänd eld. I förgrunden ser vi kvinnor som tänder rökelse vid elden och i 

bakgrunden syns både män och kvinnor. I Kompakt finns tre bilder på män och 

kvinnor tillsammans. Den första visar en kvinna som biktar sig hos en manlig präst. 

Den andra visar hinduiska kvinnor i förgrunden som offrar vid ett heligt träd och i 

bakgrunden ser vi män som spelar på olika musikinstrument. Den sista bilden 

föreställer män och kvinnor som tillsammans tänder rökelse och ber framför en bild 

på Buddha. I RS finns dels en bild som visar en kvinna vid ett biktbås där prästen är 

en man och dels en bild som föreställer muslimska män, kvinnor och en flicka 

tillsammans i en moské under fredagsbönen. I Söka återfinns en bild som visar 

buddhistiska kvinnor och män som tillsammans tänder offerrökelse vid ett tempel. 

Bildernas vinklar är alla frontala utom två. Bilden i So 3 som inleder kapitlet om 

Buddhismen och bilden i RS som visar fredagsbönen i moskén är båda tagna ur en 

sned vinkel. I So 3 är bilderna på den hinduiska kvinnan som offrar och den 

inledande bilden till kapitlet om Buddhismen tagna på ett nära avstånd, likaså bilden 

i Kompakt föreställande kvinnan som biktar sig. Resterande bilder är tagna ur ett 

medelavstånd förutom bilden i So 3 som inleder kapitlet om Islam, den är tagen på 

ett långt avstånd. I RS återfinns den enda bilden där en person riktar blicken mot 

betraktaren, flickan under fredagsbönen i moskén. 

5.6.5 Studium av heliga skrifter 

I So 3 återfinns en bild där två muslimska kvinnor tillsammans studerar Koranen. 

Bilden är tagen ur en frontal vinkel på ett nära avstånd, ingen av kvinnorna tittar mot 

betraktaren.  
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I So 1 återfinns två bilder som båda visar män som läser ur Talmud, en helig skrift. I 

Kompakt återfinns bilder på en judisk man som läser ur en bokrulle, en palestinsk 

imam som läser ur koranen, en man som tillsammans med sin son läser ur koranen 

och en hinduisk man som sitter ner med en helig skrift framför sig. I Kompakt finns 

även en bild som visar en koranskola i Libyen där pojkar sitter i en ring och läser 

tillsammans med sin lärare. I RS finns en bild som förställer unga hinduiska pojkar 

som tillsammans med en lärd man studerar de heliga skrifterna och en bild som visar 

en hinduisk man som läser ur en helig skrift. Bilderna i So 1 och So 3 är alla tagna ur 

en frontal vinkel på nära avstånd. I Kompakt är alla bilder tagna ur en frontal vinkel 

och bilderna på mannen som läser ur bokrullen, den palestinske imamen samt 

mannen som läser tillsammans med sin son är tagna på nära avstånd. Bilder tagna på 

ett medelavstånd finner vi i Kompakt som visar koranskolan i Libyen samt den 

hinduiske mannen, i RS på bilden som föreställer de unga hinduiska pojkarna och 

den hinduiske mannen. En person riktar sin blick mot betraktaren, den hinduiske 

mannen i Kompakt som sitter ner med den heliga skriften framför sig.  

5.6.6 Pilgrimer 

I So 3 ser vi en bild som visar manliga och kvinnliga pilgrimer i Medina under 

vallfärdsmånaden. I Kompakt finns två bilder varav den ena föreställer män som står 

vid Kaba och där en av männen tittar in på stenen. Den andra bilden visar hinduiska 

män och kvinnor vid floden Ganges i staden Varanasi, personerna doppar sig i 

vattnet eller står vid flodkanten. Bilden i So 3 och den första bilden i Kompakt är 

tagna ur en frontal vinkel på ett medelavstånd. Den andra bilden i Kompakt från 

Varanasi är tagen ur en sned vinkel på ett långt avstånd. Ingen av personerna på 

bilderna tittar mot betraktaren.  

 

5.7 Arbete 

I So 2 finner vi en bild som visar en svensk kvinnlig präst tillsammans med en 

manlig flykting från Vietnam och en bild som visar en kvinnlig missionär 

tillsammans med en grupp barn i en kyrka. I Kompakt finner vi en bild som visar en 

afrikansk kvinna med ett barn hängandes i ett tygskynke på ryggen, hon tar emot en 

flaska vilken förmodligen innehåller medicin av en person som inte syns på bilden. 

Bakom kvinnan i ett annat rum syns två kvinnor klädda som sjuksystrar. Vi finner 

även en bild föreställande en kristen nunna som matar en sängliggande man. I Söka 

finns en bild föreställande en diakonissa som befinner sig på ett sjukhem. Kvinnan 

sitter tillsammans med en äldre man och sjunger sånger. Bildernas vinklar är alla 

frontala och bilden på den kvinnliga prästen och flyktingen samt nunnan som matar 

den sängliggande mannen är tagna på ett nära avstånd. Resterande del av bilderna är 

ur ett medelavstånd. Ingen av personerna på bilderna tittar mot betraktaren.  

I So 3 återfinns en bild som föreställer muslimska kvinnor som studerar medicin. De 

sitter tillsammans och läser ur sina böcker och en del av kvinnorna riktar även sin 

uppmärksamhet mot något eller någon som ej syns i bild. Vi finner även en bild på 

en muslimsk kvinna som arbetar på en islamsk räntefri bank i London. I RS återfinns 

en bild som visar två muslimska kvinnor som står i kassan på en 

hamburgerrestaurang i Frankrike som serverar halalkött. Vi ser även en kvinna i 

bakgrunden som plockar i ordning en beställning. De tre bildernas vinklar är alla 

frontala och ur ett medelavstånd. Personernas blickar riktas ej mot betraktaren.  
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I So 3 finns en bild som visar två män som sitter inuti två skulpterade demonhuvuden 

där de målar demonernas tänder och i Kompakt finner vi dels en bild på en manlig 

skulptör och dels en bild på två buddhistiska pojkar som målar buddhastatyer. 

Bildernas vinklar är alla frontala och tagna ur ett medelavstånd, inte heller tittar 

någon av personerna mot betraktaren. 

 

5.8 Bildtexter 

Samtidigt som bildanalysen har genomförts har även bildernas tillhörande bildtext 

undersökts. Detta för att dels utröna dess funktion men också för att finna exempel 

på bildtexter som kan problematiseras utifrån uppsatsens syfte. Vi har i vår analys av 

bildtexterna undersökt om de är styrande och/eller instruerande, ettikerande och/eller 

informativa, stämningsgivande och/eller tolkande. Nedan presenteras de bildtexter 

där vi har kunnat finna en problematik i framställningen ur ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv. 

 

I kategorin historiska bilder som analyserats finns tre bildtexter som talar om 

förintelsen och Auschwitz. Som vi tidigare nämnt återfinns endast kvinnor och barn 

på de tre bilderna. I So 1 går under bilden att läsa: 

Ungerska judar som just har anlänt till nazisternas förintelseläger Auschwitz-

Birkenau. Där mördades 1,1 miljoner judar med giftgas under andra världskriget. 

Små barn och deras mödrar hörde till dem som dödades på en gång efter 

ankomsten. Ingen av människorna på bilden överlevde. Lägg märke till 

davidsstjärnan som alla judar över sex år tvingades bära. (Olofsson & Uppström, 

2002 s. 59) 

I Kompakt återfinns följande bildtext: 

Ett av världens grymmaste brott är nazisternas utrotning av miljoner judar, 

zigenare, förståndshandikappade, homosexuella och andra som de ansåg inte 

hade rätt att leva. Människor transporterades som boskap till förintelseläger där 

många av dem gasades ihjäl och omedelbart kremerades medan andra gick under 

av det arbete de tvingades till. (Tidman & Hermansson, 2004 s. 115) 

Den tredje och sista bildtexten om förintelsen finns i Söka: 

Barn som räddats ur Auschwitz koncentrationsläger 1945. Den 27 januari 

högtidlighålls förintelsens minnesdag som påminnelse om denna befrielse. 

Andra världskrigets förintelse av judar ställde frågan om Guds godhet och 

allsmäktighet på sin spets. (Mattsson Flennegård, Eriksson & Hedengren, 2009 s. 

231) 

Bildtexten i So 1 har en styrande funktion då den talar om att personerna på bilden 

nyss anlänt till Auschwitz-Birkenau men samtidigt har den även stämningsgivande 

funktion då den talar om att 1,1 miljoner judar mördades och att de var de små 

barnen och deras mödrar som dödades först. I Kompakt har bildtexten en 

stämningsgivande funktion då den talar om ett av världens grymmaste brott samt hus 

människor som boskap fördes till förintelseläger. Dock talar inte bildtexten om vad 

som visas på bilden. Bildtexten i Söka har en styrande funktion då den talar om att 

barnen på bilden just har räddats ur Auschwitz.  

 

I So 1 och Kompakt återfinns bildtexter som på något sätt rör kvinnliga rabbiner. I 

So 1 går att läsa ovan bilden på vigselceremonin: 
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En kvinnlig rabbin leder en vigselceremoni. Rabbinen läser först en välsignelse 

och bjuder brudparet att dricka ur en bägare med vin. Mannen ger bruden en ring 

och trär den på hennes finger. Därpå läser rabbinen upp äktenskapskontraktet 

och mannen krossar ett glas. Ceremonin är över och festen kan börja. (Olofsson 

& Uppström, 2002 s. 69) 

I Kompakt om bilden på den judiske mannen som läser ur en bokrulle: 

Det är av tradition männen som har de framträdande rollerna inom judendomen, 

men bland liberala judar förekommer det att kvinnorna utses till rabbiner. Här 

läser en judisk man ur en bokrulle. För att undvika att göra märken i bokrullen 

med fingrarna har han ett skaft med en liten silverhand på som han följer raderna 

med. Över axlarna har han en bönemantel. En sådan brukar judiska kvinnor ge 

sina män i bröllopsgåva. I pannan har han en liten kapsel som innehåller en 

pergamentbit med en bibeltext på. (Tidman & Hermansson, 2004 s. 108) 

Båda bildtexterna är styrande då de talar om vad som händer på bilden, en 

vigselceremoni pågår och mannen läser ur bokrullen.  

 

I So 3 och Kompakt återfinns två bilder på muslimska pilgrimer. Bilden i So 3 visar 

manliga och kvinnliga pilgrimer och bildtexten ovanför bilden lyder: 

Pilgrimer från hela världen besöker varje år profetens moské i Medina under 

hajj, vallfärdsmånaden. Medina är islams näst heligaste stad. (Arlebrand, 

Olofsson & Uppström, 2006 s. 22) 

Bilden i Kompakt visar män i Mekka under vallfärden och bildtexten under lyder: 

I ena hörnet av det gamla templet Kaba sitter en sten inmurad. Den är också 

infattad i silver, vilket visar att det är en mycket värdefull sten. Den anses ha 

kommit från himlen, och muslimer som gör vallfärden vill helst komma fram till 

den svarta stenen för att kyssa den. (Tidman & Hermansson, 2004 s. 128) 

Bildtexten i So 3 har en informativ funktion då den tillför ny information som ej kan 

utläsas i bilden. Bildtexten i Kompakt har en styrande funktion då den endast återger 

bildinnehållet.  

 

I So 3 och Kompakt återfinns bildtexter som dels talar om att det finns munkar och 

nunnor och dels att det finns koranundervisning för både pojkar och flickor. Bilden i 

So 3 förställer några munkar som tar emot allmosor och bildtexten bredvid säger: 

Att bli munk eller nunna är ett sätt att försöka befria sig från begär. Här tar några 

munkar emot bidrag till dagens enda mål mat. (Arlebrand, Olofsson & 

Uppström, 2006 s. 63) 

I Kompakt förställer bilden koranundervisning för pojkar och bildtexten bredvid 

säger: 

Läraren sitter i mitten med eleverna omkring sig i en koranskola i Libyen. Här 

undervisas endast pojkar och de lär sig läsa ett avsnitt ur Koranen som skrivits 

ner på trätavlor. Men det förekommer också att flickor får koranundervisning. 

(Tidman & Hermansson, 2004 s. 131) 

De båda bildtexterna har en delvis styrande och delvis informativ funktion. 

Bildtexten i So 3 är till en början informativ då den talar om munkar och nunnor men 

blir sedan styrande då den återger vad som händer på bilden. Bildtexten i Kompakt är 

till en början styrande då den talar om vad som händer på bilden men den sista 

textraden är informativ då den talar om att även flickor får koranundervisning. 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt ämnar vi diskutera resultatet utifrån vår bakgrund och teorianknytning. 

Först ämnar vi behandla den kvantitativa jämställdheten och därefter diskutera den 

semiotiska bildanalysen ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Efter detta 

diskuteras pedagogiska implikationer för att sedan avsluta kapitlet med avslutande 

ord.  

 

6.1 Kvantitativ jämställdhet 

Enligt SCB (2010) innebär kvantitativ jämställdhet en jämn fördelning av kvinnor 

och män inom olika områden i samhället och som vi nämnt tidigare är en grupp 

kvinnodominerad om det i den gruppen finns minst 60 procent kvinnor, 

mansdominerad om det finns minst 60 procent män. I vår kvantitativa räkning av hur 

många män/pojkar, kvinnor/flickor samt odefinierbar har vi funnit att tre av 

läroböckerna är mansdominerade. I SO 1 finns det 60, 6 procent män/pojkar, i 

Kompakt finns det 62,8 procent män/pojkar och i RS finns det 64,4 procent 

män/pojkar. Ingen av läroböckerna domineras av kvinnor/flickor, däremot finner vi 

procentuellt sett fler kvinnor/flickor än män/pojkar i Söka. En jämn fördelning av 

män/pojkar och kvinnor/flickor återfinns i SO 2, där uppgår både män/pojkar och 

kvinnor/flickor till 43 procent.  

För att återknyta till Skys (2009) resonemang kring begreppet homo religiosus, den 

religiösa människan, kan vi i So 1, Kompakt och RS se att männen/pojkarna 

dominerar på bilderna. Dock är Skys tankar om homo religiosus mer applicerbart på 

en granskning av lärobokstexter än läroboksbilder.  

I likhet med Berge och Widding (2006:b) ses en överrepresentation av män/pojkar i 

fyra av de analyserade läroböckerna. I Söka är procentantalet kvinnor/flickor högre 

än män/pojkar och i likhet med Berge och Widdings resultat är procentantalet i 

denna studie endast marginellt högre.   

 

6.2 Bildanalysen ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv 

För att svara på vår frågeställning om hur män och kvinnor framställs på bilderna i 

läroböckerna ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv diskuterar vi nu resultatet 

utifrån vår bakgrund och teorianknytning.  

I frågan om vad män/pojkar respektive kvinnor/flickor gör på bilderna i 

läroböckerna, kan vi på de tre bilderna som handlar om förintelsen i kategorin 

historiska bilder endast urskilja kvinnor och barn som antingen är i 

koncentrationslägret eller som är på väg dit, inte en enda man finns representerad. En 

intressant fråga är varför läroboksförfattarna endast valt att visa bilder på kvinnor 

och barn, kan det vara för att konnotera emotionella känslor hos betraktaren. Mer 

berikande skulle vara att i någon lärobok även få se män i samma situation som 

kvinnorna för att då kunna upptäcka ett eventuellt isärhållande, där Elvin-Nowak och 

Thomsson (2003) menar att kvinnor avbildas på ett sätt och män på ett annat.  

På de fyra massbilderna som föreställer Kaba i Mekka kan vi endast urskilja män. 

Konnotationerna som kan fås utifrån bilderna är att könsmaktssystemet som Hirdman 

(2001) resonerar kring lever vidare här. Mannen är den som framställs som viktig 



26 

trots att både män och kvinnor deltar i vallfärden. Dessa bilder kan också skapa en 

uppfattning kring att det bara är muslimska män som deltar i vallfärden då enbart 

detta visas på bild. Den inledande bilden till avsnittet om Islam i Kompakt kan också 

knytas till Hirdmans resonemang om könsmaktssystemet då enbart män återfinns på 

bilden. Bilden förställande gospelfestivalen konnoterar ett lättsammare intryck där vi 

får komma nära kvinnorna och se deras ansikten. Inga liknande bilder på män har vi 

ej funnit i någon kategori i läroböckerna. Detta kan kopplas till Harding (1986) och 

diskussionen om strukturellt genus, där vissa sysslor kan ses som mer kvinnliga än 

manliga och vice versa, i detta fall att tillsammans sjunga.  

I en hel kategori bilder där vi kan se män och kvinnor tillsammans, familjebilder, är 

inte sysslorna personerna emellan uppdelade på ett sätt där man kan tala om 

strukturellt genus. Däremot befinner sig männen på två av bilderna i förgrunden, 

kanske kan detta kopplas till Hirdmans (2001) tankar om könsmaktssystemet där 

mannen är den viktiga. Kvinnorna på två av bilderna syns endast i bakgrunden, ses 

då kvinnan som oviktig trots att alla sitter tillsammans. I kategorin massbilder, 

parken i Bagdad och Buddhas födelsedagsfirande, finner vi även bilder där män och 

kvinnor är tillsammans, dock kan vi inte se på just dessa bilder någon koppling till 

könsmaktssystemet.  

För att återigen knyta an till Hirdmans (2001)  resonemang kring könsmaktssystemet 

där mannen ses som den viktiga kan vi i underkategorin högtider och ceremonier 

endast finna bilder på pojkar under Bar Mitzva. Flickornas motsvarighet till Bar 

Mitzva visas ej på bild i någon av läroböckerna. Detta kan ses som ett typexempel 

där bara den halva historien berättas, den om homo religiosus som Sky (2007) menar 

blir den hela historien.  

Härenstam (2006:b) har funnit i sin läroboksgranskning att bildmaterialet i de 

analyserade böcker skiljer i karaktär, vissa av bilderna är av en mer sensationell 

karaktär än andra. Vardagsbilderna i analysen kan inte sägas vara av någon 

sensationell karaktär utan är just vardagliga, detta gäller alla förutom de två bilderna 

föreställande abort. Dessa två är just av en mer sensationell karaktär.  

Vi ser ett antal bilder på män som i alla läroböcker leder ceremonier av olika slag, till 

exempel giftermål och dop, och där finns ingen bildtext som säger att prästen är 

manlig. Däremot finns en bild i SO 1 på en kvinnlig rabbin som leder en 

vigselceremoni och där bildtexten just antyder att det är en kvinnlig rabbin. Att 

läroboksförfattarna nämner att det är en kvinnlig rabbin trots att det syns på bilden 

kan vara ett tecken på isärhållandet som Elvin-Nowak och Thomsson (2003) 

beskriver, på bilden gör kvinnan något som kan antagas höra till den manliga sfären. 

Som kontrast till detta kan vi på bilderna där vi ser kvinnliga präster inte finna några 

bildtexter som antyder att de är just kvinnliga. I bildtexten som nämns i kategorin 

bildtexter går att utläsa att det både finns buddhistiska munkar och nunnor, dock 

visar den bilden bara munkar. Ingen av läroböckerna visar buddhistiska nunnor, trots 

att de finns. I alla de analyserade läroböckerna finns det bilder på buddhistiska 

munkar och ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv skulle det vara positivt att även 

visa de buddhistiska nunnorna. Bildtexten i Kompakt som vi också tidigare nämnt 

går att finna att koranundervisning förekommer bland flickor men på bilden visas 

bara pojkar och en imam. Flickor får alltså koranundervisning men ingen bild i 

någon av läroböckerna visar på detta, detta skulle också vara välkommet ur ett 

genus- och jämställdhetsperspektiv.  
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I kategorin studium av heliga skrifter finner vi dock två kvinnor som tillsammans 

studerar koranen inför en tävling. Emellertid är detta den enda bild där kvinnor visas 

i ett sammanhang där de just studerar en skrift. Däremot finns en uppsjö av bilder där 

män läser ur skrifter av olika slag i olika sammanhang. Kvinnor visas ej i alls samma 

utsträckning och inte i ett sammanhang som behandlar just studier av heliga skrifter. 

De bilder som visar kvinnor som läser en skrift är den muslimska kvinnan i kategorin 

vardagsbilder som läser ur Koranen över sin döda släktings grav, och bilderna av de 

medicinstuderande kvinnorna samt de kvinnor som vi tidigare diskuterat vilka sitter 

vid bordet vid en familjemiddag. Är detta ett tecken på att läroböckerna i sin 

framställning av textstuderande individer inte är jämställda, eller rör det sig om det 

faktum att textstudier inte är vanligt förekommande bland kvinnor? Dock är det än 

en gång den halva historien som berättas, den om mannen, men som tidigare nämnts 

om nunnor vore det i detta fall även på sin plats att visa kvinnor som studerar texter, 

då det nämns i bildtexten att de gör det. Det blir tvärtom som Härenstam (2006:b) 

menar kring de muslimska kvinnorna i de böcker han analyserat som alla bär slöjor 

och att detta kan få som följd att uppfattningen kring kvinnorna blir att alla bär slöja. 

I läroböckerna som analyserats ser vi enbart män som går i koranskola, har ordnade 

textstudier i Talmud, läser skrifter med mästare och så vidare, samt att vi enbart ser 

munkar. 

På bilder i kategorin bön och offer där enbart män respektive kvinnor visas var för 

sig ser vi att det råder en jämn fördelning av sysslor, personerna på bilderna ägnar sig 

i det närmsta av samma aktiviteter. Däremot ser vi en tydlig tendens i bilderna där 

män och kvinnor är tillsammans. Där är männen och kvinnorna antingen lika aktiva 

eller så är kvinnan den aktiva personen som allt som oftast befinner sig i förgrunden 

på bilderna. Ur jämställdhetssynpunkt framställs bilderna på män och kvinnor var för 

sig väl, dock kan det diskuteras varför kvinnan i större utsträckning framställs som 

mer aktiv än mannen på de bilder som de är tillsammans. Kan det helt enkelt vara så 

att det rör sig om vad Harding (1986)  kallar för strukturellt genus, att kvinnorna och 

männen på dessa bilder har en uppdelning av sysslor mellan sig. Intressant att notera 

är också att på de båda bilderna där bikt förekommer är det kvinnor som biktar sig. 

Detta kan bidra till att upprätthålla det som Hirdman (2001) kallar för hierarki, där 

mannen sätts högre än kvinnan. Dock är vi medvetna om att det endast finns två 

bilder som handlar om bikt och situationen kanske hade sett annorlunda om det hade 

funnits flera bilder som även föreställt män som biktar sig.  

De två bilderna i kategorin pilgrimer som på något sätt visar den muslimska 

vallfärden skiljer sig åt i sin framställning. Bilden i So 3 visar män och kvinnor 

tillsammans och bilden i Kompakt visar enbart män. Ur jämställdhetssynpunkt är den 

första bilden mer positiv än den andra, den visar att det faktiskt är både män och 

kvinnor som vallfärdar. Likaså kan sägas om bildtexten som vi tidigare nämnt till 

bilden i So 3, den nämner att muslimer vallfärdar och bilden visar som sagt män och 

kvinnor. Bildtexten i Kompakt nämner också muslimer som vallfärdar men på bilden 

visas bara män, likaså visas bara män så vitt vi kan se på massbilderna som förställer 

vallfärden. En möjlig konsekvens av att det i så stor utsträckning enbart visas män på 

dessa bilder kan bli att hierarkin och den manliga normen blir rådande och 

upprätthålls (Hirdman, 2001). 

Den sista kategori av bilder att diskutera är arbete och där återfinns nästan enbart 

kvinnor som utför arbete i någon form. På flertalet av bilderna ägnar sig kvinnorna åt 

ett omhändertagande av något slag, till exempel missionärsarbete eller sjukvård. Män 

återfinns på endast på tre bilder i kategorin och där ägnar de sig åt skulpturarbete 
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eller målning av buddhastatyer. Tänkvärt är kvinnorna till större del ägnar sig åt ett 

omhändertagande av andra samtidigt som männen ägnar sig åt något slags 

kroppsarbete. Antti Ylikiiskiläs (2005) studie av de senaste årens läromedel visar att 

flickor och kvinnors domäner är hemmet vad gäller yrken och att det finns få 

kvinnliga förebilder kan sättas i kontrast till det som framkommit i vår studie. 

Kvinnors domäner är sällan hemmet i något avseende i våra bilder och särskilt med 

tanke på yrken. Däremot finns få män som exemplifieras på bild i kategorin arbete, 

däremot är de väl representerade i övriga kategorier.    

6.3 Pedagogiska implikationer 

Det primära pedagogiska materialet är enligt Korsell (2007) framtaget för att 

användas i undervisningssammanhang och i detta material ingår läroboken. 

Skolverkets undersökning visar att läroboken spelar en stor roll i skolan och liksom 

Skolverket konstaterar Englund (1999) att läroboken har en stark ställning i 

undervisningen. Då granskningen av läroböcker försvann 1991 enligt Johnsson 

Harrie (2009) är det nu upp till var och en, alla som arbetar inom skolan, att själva 

granska sina läroböcker. I denna studie framkommer det att bildmaterialet i 

läroböckerna i vissa fall behöver diskuteras ur ett jämställdhetsperspektiv. Som vi 

tidigare nämnt i inledningen står att finna i Skollagen, Lgr 11 och Lpf 94 att skolan 

bland annat ska verka för jämställdhet, att motverka traditionella könsmönster och att 

uppmuntra eleverna att utveckla sina intressen fritt från fördomar av vad som är 

kvinnligt och manligt. För att könsmaktssystemet inte ska leva vidare måste det 

ifrågasättas och läraren har ett uppdrag i att motverka detta. Som tidigare nämnts kan 

ett problem uppstå gällande diskussionen om jämställdhet då det är en mängd olika 

samhällssituationer som läroböckerna avspeglar och då är det av stor vikt att läraren 

problematiserar jämställdhetsfrågan. En fråga att ställa är att varför visas bara det ena 

och inte det andra, som till exempel på bilden där pojkar får koranundervisning där 

bildtexten samtidigt säger att även flickor får det. Likaså kan detta diskuteras på 

bilden där buddhistiska munkar visas men där bildtexten även talar om buddhistiska 

nunnor.  

Det primära pedagogiska materialet, i denna studie läroboken, ingår i det som 

Pettersen (2008) behandlar i den didaktiska triangeln. Läroboken kan ses som ett 

innehåll som eleven kommer i kontakt med och den materiella bildningsteorin utgår 

från innehållet, stoffet. Vi har i vår studie enbart undersökt ett innehåll, läroböckerna, 

som är en utgångspunkt i den materiella bildningsteorin. För att få vidare 

pedagogiska implikationer som detta stoff vi undersökt kan få för studenterna måste 

även den formella delen av bildningsteorin tas i beaktande. Ett samspel mellan det 

materiella och det formella måste finnas för att vad Illeris (2007) benämner som 

samspelsdimensionen skall uppstå.  

Utifrån denna studies resultat skulle vidare forskning kunna innebära att undersöka 

elevers uppfattningar kring jämställdhet och genus i de läroböcker de kommer i 

kontakt med. Även hur lärarna arbetar med detta innehåll är ett område av intresse då 

förmedlingen allt som oftast sker via läraren. 

 

6.4 Avslutande ord 

När vi ser på jämställdhet i läroböckerna ur en kvantitativ aspekt kan vi konstatera att 

två av de analyserade läroböckerna är mansdominerade. Trots att SO 1 också är 
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mansdominerad kan vi inte att säga att det gäller för hela So-serien för grundskolans 

senare del i stort, då den innehåller två läroböcker till, So 2 och So 3. Ur en kvalitativ 

aspekt framställs män/pojkar och kvinnor/flickor på ett relativt likvärdigt vis. Vi kan 

inte som von Wright (1999) säga att de står i direkt konflikt med 

jämställdhetskraven. Det finns dock undantag, som till exempel bilderna på 

kvinnorna och barnen i Auschwitz, kvinnorna som omhändertagande i kategorin 

arbete och männen som vallfärdar. Likaså får vi ej se några buddhistiska nunnor och 

vi får i stort sett endast se pojkar som firas vid olika ceremonier och högtider.  

Bildtexterna vi citerat i vår analys är exempel vi funnit som är diskutabla ur en 

jämställdhetssynpunkt då dessa bland annat tillför en information som ej går att finna 

på en enda bild, nämligen nunnor och koranskolor för flickor. I vår mening bör 

sådana utsagor åtföljas av att det faktiskt visas på bild. För att besvara vårt syfte kan 

vi ej säga att läroböckerna helt överrensstämmer med kraven som fastställts gällande 

jämställdhet. Vi vill även framhålla att en bildanalys ur ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv lätt kan tendera att enbart bli en kvinnofråga och detta har 

inte varit vår mening. Vår avsikt har inte heller varit att analysera bilderna och 

bildtexterna ur ett samhällsperspektiv utan vi har eftersträvat att belysa att bilder i 

läroböcker ibland helt enkelt måste diskuteras och analyseras för att bidra till en 

medvetenhet i frågan om jämställdhet.  
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