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Abstract 
Everywhere in the society there are pictures and paintings that reminds us about values and 

gender roles. During our childhood, when we create our identity one part is to find which 

gender we belong to, either woman or man. This thesis examines pictures in civics textbooks 

to find out in which extent women and men are represented. Further more the thesis also 

examines how women and men appear by the gender roles. To respond the purpose both a 

quantitative and qualitative method are used. Four recently published, civics textbooks are 

examined through a gender perspective and the thesis is based on Yvonne Hirdmans’ (2001) 

theories about the gender system. The outcomes of this study are that women and men are 

shown in almost the same extent in the textbooks, but men tend to be presented a bit more 

often. Masculine activities are presented as the norm and have a higher value than feminine 

activities. Further more, men are performing solely masculine activities but women are 

performing both feminine and masculine activities. 
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1 Inledning 
Överallt i samhället får vi ta del av bilder. Vi ser dem både utomhus och inomhus, via reklam, 

böcker, tidningar och sociala medier. Dessa bilder förmedlar vilka normer och ideal som råder 

i samhället, hur vi bör se ut och hur vi bör vara. När barn och unga ska finna sin identitet tar 

de medvetet och omedvetet in intryck från bilder om vad som anses vara accepterat eller inte. 

För att hitta sin egen identitet är en del att hitta vilket genus som en tillhör, antingen kvinna 

eller man (Eriksson & Göthlund 2012, s 198-199).  

 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 

och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är feminint och maskulint. Skolan har ett ansvar för 

att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet (Lgr 11, s 8). 

 

Detta citat visar att alla som arbetar inom skolan måste arbeta med detta i sin undervisning. 

Ett av kraven på lärare är att motverka traditionella könsmönster och det leder till att lärare 

måste få kunskap om detta i lärarutbildningen för att sedan kunna arbeta med detta i 

skolverksamheten.  

Enligt 10 kap. 10 § skollagen ska elever få tillgång till läromedel som behövs för en 

tidsenlig utbildning. I varje klassrum används någon form av läromedel och sedan år 1991 

vilar det på lärarens ansvar att använda det läromedel som passar hens elever bäst (Calderon 

2015). I läromedel finns både mängder av bilder och text som ger en bild av omvärlden och 

det är så elever tolkar och tror att omvärlden ser ut (Selander 1988, s 17).  

Mot denna bakgrund är det aktuellt att granska bilder och undersöka hur kvinnor 

respektive män framställs i läroböcker. Uppsatsen vänder sig främst till lärare och annan 

skolpersonal för att ge mer kunskap om vad bilder i läroböcker kan förmedla ur ett 

genusperspektiv och hur de kan påverka elever. På lärarprogrammet diskuteras ofta hur olika 

texter kan påverka elever, men nästintill aldrig hur bilder kan påverka elever. Detta är negativt 

för de lärare som undervisar yngre elever där bilder i läromedel är vanligt. Yvonne Eriksson 

och Anette Göthlund (2012, s 30) menar att bilder är allt vanligare idag än för några decennier 

sedan och att det leder till att alla borde lära sig att kritiskt granska bilder. 

63 procent av alla grundskoleelever anser att samhällskunskapsämnet är ett roligt 

skolämne och 56 procent tycker att det är viktigt. Dessa siffror är relativt höga om en 
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jämförelse görs med andra ämnen (Skolverket 2004, s 90). När elever känner motivation för 

ett ämne studeras det i högre grad än om eleven inte känner motivation för det (SOU 2010:99, 

s 82). Detta leder till att en undersökning av samhällskunskapsböcker är relevant eftersom 

många elever har motivation i ämnet och väljer att studera det mycket. Förhoppningen är att 

studien kan leda till större insikter i vad bilder kan förmedla och hur dessa kan förstås ur ett 

genusperspektiv. Min avsikt med uppsatsen är att synliggöra hur kvinnor respektive män 

framställs på bilder. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och kritiskt granska bilder i 

samhällskunskapsböcker för årskurs 4-6 utifrån ett genusperspektiv. Avsikten är att undersöka 

i vilken utsträckning kvinnor respektive män förekommer på bilder och om de framställs 

genusstereotypiskt.  

 

För att besvara syftet använder jag mig av dessa frågeställningar:  

• I vilken utsträckning förekommer kvinnor respektive män på bilder i 

samhällskunskapsböcker?  

• Hur framställs kvinnor och män utifrån de föreställningar som finns om femininitet 

respektive maskulinitet?  

 

1.2 Disposition 

Den här uppsatsen behandlar området genus i bilder i samhällskunskapsböcker. För att förstå 

bakgrunden till ämnet i denna uppsats presenteras här nedan ett bakgrundskapitel. I 

nästföljande kapitel presenteras det teoretiska ramverket. Det är följt av ett kapitel där 

metodvalen presenteras och diskuteras. Efter detta presenteras det empiriska materialet och 

vilket resultat studien kommit fram till. Kapitlet inleds med en kort presentation av det 

empiriska materialet, följt av en presentation av det kvantitativa resultatet och en analys av 

det, kapitlet avslutas med en presentation av det kvalitativa resultatet och en analys av det. 

Därefter följer ett kapitel om vilka slutsatser studien har kommit fram till. Uppsatsen avslutas 

med en diskussion av resultatet och vad det kan ha för didaktiska konsekvenser samt 

diskussion om vidare forskning inom området.  
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2 Bakgrund 
I skolan används läromedel av olika karaktär. Det kan bland annat vara läroböcker, 

skönlitteratur, internet, filmer, rapporter och material från media, exempelvis TV-program 

eller tidningsartiklar. Varje enskild elev ska få tillgång till läromedel för att lyckas i sin 

skolgång (Lgr 11, s 18). År 1991 slutade staten att granska läromedel till grund av att 

Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation lades ned. Tidigare var det 

de som granskade läromedel utifrån om de var objektiva, hade ett välfungerande språk och 

stämde överens med kursplaner. Från och med år 1991 och framåt är det lärarens ansvar att 

granska de läromedel som hen använder sig av i sin undervisning (Calderon 2015). Det är 

lärarens ansvar att förhålla sig kritisk till läromedel, inte bara läroböcker utan även annat 

material som används i undervisningen. Majoriteten av samhällskunskapslärare är dock 

övertygade om att läroböcker är formade i den grad att de stämmer överens med läro- och 

kursplaner. Det leder till att lärarna ofta väljer att utgå från att böckerna har den kvalitet som 

de ska ha och lärarna anser att det är läroboksförfattarnas ansvar att göra väl genomarbetade 

läroböcker (Skolverket 2006, s 11). Detta kan leda till ansvarsförvirring mellan lärare och 

läromedelsförfattare. Ansvaret vilar dock på lärarna att få fram jämställda läromedel till sina 

elever. Om de avvisar material som inte anses lämpliga kan det leda till att eleverna får bästa 

möjliga förutsättningar för lärande som är ett av målen i läroplanen (Berg 2010, s 28; Lgr 11, 

s 16).   

Läroböcker innehåller inte bara text utan även bilder, synnerligen i material för yngre 

elever. Det är sällan någon fotograf som blir anställd för att ta fotografier till en bok, utan det 

är en bildredaktör som väljer ut bilder från olika bildarkiv. Det kan leda till att bilderna inte är 

de mest ultimata för boken eftersom det inte finns bilder i oändlighet. Om boken ska ha 

teckningar får ofta en eller flera tecknare uppdraget att teckna bilder till boken. Bildredaktörer 

avser med användandet av bilder i läroböcker är framförallt för att elever ska få ett ökat 

lärande men i vissa fall används bilder endast för ett dekorativt inslag i böckerna. 

Bokförläggare använder däremot bilder för att kunna attrahera köpare eller för att kunna ta ut 

ett högre pris på böckerna (Pettersson 2008, s 37-38).  

Rune Pettersson (2008, s 17) menar att skolan ska förmedla framtidens ideal. 

Motsättningen till detta är att i många läroböcker förmedlar bilderna det samhälle vi lever i 

idag istället för ett idealsamhälle.  Eriksson och Göthlund (2012, s 198) skriver att bilder är 

med och skapar normer och värderingar och har en stor betydelse i elevers identitetsskapande. 
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Med bakgrund av detta är valet av bilder i böckerna viktiga och det är betydande att 

bildredaktörer väljer bilder av hög kvalitet men också att lärare granskar bilderna kritiskt.  

 

2.1 Genusperspektiv 

Att ha ett genusperspektiv på sin forskning innebär att forskaren studerar kvinnors och mäns 

sociala och kulturella villkor. Syftet är att visa genusforskningens kunskapsutveckling men 

också åtgärder för att förstå betydelsen av genuskunskap (Nationella sekretariatet för 

genusforskning 2012a, Nationella sekretariatet för genusforskning 2012b). Maria Hedlin 

(2010, s 5-6) skriver att forskare som har ett genusperspektiv på sin forskning undersöker hur 

föreställningar om femininitet och maskulinitet är relaterade till den forskning som görs. I 

mitt fall utgår jag från vilka föreställningar det finns om femininitet och maskulinitet för att 

undersöka om stereotypiska bilder av genus finns i bilderna.  

 

2.2 Litteraturöversikt   
Universitetsdocenten Britt-Marie Berge och universitetsadjunkten Göran Widding (2006), har 

undersökt hur kvinnor och män framställs i tjugofyra läroböcker. Studiens resultat visar att 

män är överrepresenterade i samhällskunskapsböcker där det talas om internationell politik. 

Heltidsjobb är normen och de som jobbar deltid, största delen kvinnor, presenteras inte och de 

verksamheter som kvinnor ofta arbetar inom framkommer sällan. Män är överrepresenterade i 

alla läroböcker även om det framkommer att kvinnor får göra samma saker som män är det 

fortfarande fler män som utövar dessa saker vilket leder till att det är den maskulina normen 

som genomsyrar böckerna.  

Angerd Eilard (2008), universitetslektor i pedagogik, har studerat läseböcker som 

används i lågstadiet och hur områdena genus, klass och etnicitet speglas i dem. Hon har 

granskat ett sextiotal böcker som är utgivna under åren 1962-2008. Hon har valt att 

kategorisera resultaten från böckerna utifrån årtal, som stämmer någorlunda överens med 

läroplanerna. Under 1960-talet följer böckerna det typiska kärnfamiljsidealet (mamma, pappa, 

två alternativt tre barn). Kvinnorna presenteras som ordentliga medan männen lite stökigare. 

Det är fadern i familjen som är försörjaren av familjen och blir förlöjligad när han träder in i 

den feminina sfären. Under 1970-talet blir frågor inom jämställdhet och invandring stora 

inom politiken. Detta är något som syns tydligt i böckerna, bland annat att alla personer 

oavsett funktionshinder eller etnicitet, inkluderas i större utsträckning nu än tidigare. Kvinnor 

och män tycks inte utföra lika genusstereotypiska aktiviteter som tidigare även fast det är 



 5 

kvinnorna som utför maskulina aktiviteter och inte männen som utför feminina aktiviteter. 

Det som sker i 1980-talets böcker är att relationer och känslor tar större plats. Likväl under 

denna tid som under 1970-talet förlöjligas det feminina och feminina aktiviteter, men också 

gränsöverskridande personer. Till sist analyserar hon 1990-talets läroböcker fram till 2008 

och i dem framkommer det att jämställdhetsperspektivet syns, dock under ytan finns mönster 

av det traditionella kvar. Olika familjekonstellationer än kärnfamiljen börjar komma alltmer i 

böckerna. Dock speglas det heteronormativa budskapet som det normala och det som är 

eftersträvansvärt.  

Ann-Sofie Ohlander (2010), professor emeritus i historia, har på uppdrag från DEJA 

(Delegationen för jämställdhet i skolan) att granska hur jämställdhet och genus ser ut i skolan. 

Inom uppdraget har hon bland annat undersökt hur det kommer till uttryck i 

samhällskunskapsböcker. Hon har undersökt fyra läroböcker och en lärarhandledning. Två av 

böckerna är avsedda för gymnasiet, en bok för grundskolans senare år samt en bok för 

grundskolans tidigare år. Det framkommer att det finns stor problematik angående genus- och 

jämställdhetsaspekter. Det är obalans mellan kvinnor och män på bilderna, män är 

överrepresenterade och det är ofta genusstereotyper som visas upp. Det framgår också att män 

visas i traditionellt maskulina yrken medan kvinnor visas i både traditionellt feminina yrken 

och traditionellt maskulina yrken. I en av böckerna är det ett tydligare fokus på 

jämställdhetsbegreppet och det presenteras när det skrivs om löneskillnader, chefspositioner 

och vem som tar ansvar i hemmet. 

Som komplement till den tidigare forskningen kan denna studie leda till ytterligare 

insikter om vad bilder kan förmedla i samhällskunskapsböcker och inte bara vad text kan 

förmedla. Den tidigare forskningen är gjord före den nuvarande läroplanen vilket denna studie 

inte är. Böckerna i tidigare studier är publicerade mellan åren 1960-2008 medan de böcker jag 

analyserar är publicerade år 2010-2014. Därför kan denna studie förhoppningsvis ge bidrag 

till genusforskningen om hur kvinnor och män framställs på bilder idag.  

 

3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som jag utgår från och hur det används i 

analysen. Kapitlet inleds med en presentation två begrepp som kommer att användas i 

analysen och sedan presenteras genussystemet. Därefter presenteras hur heteronormativitet 

står i relation till genussystemet. Till sist redogörs kortfattat en sammanfattning av det 

teoretiska ramverket.    
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3.1 Jämställdhet  

I sin helhet betyder jämställdhet att det ska vara jämlikhet mellan kvinnor och män. Alla 

individer ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet kan delas upp i 

en kvantitativ aspekt och i en kvalitativ aspekt. Den kvantitativa aspekten innebär att det ska 

vara en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Det ska inte vara mer än sextio procent av 

något kön inom ett visst område för då räknas det som kvinno- eller mansdominerat. Den 

kvalitativa aspekten innebär att både kvinnors och mäns värderingar, kunskaper och 

erfarenheter ska komma till uttryck och påverka samhällsutvecklingen (Statistiska 

centralbyrån 2014, s 2). Bettina Berg (2000, s 28) skriver att i ett kvalitativt läromedel ska 

inte kvinnor och män gestaltas genusstereotypiskt. Jämställdhet handlar inte om att pojkar och 

flickor ska bli likadana, utan att varje individ ska få samma förutsättningar att skapa sin egen 

identitet oavsett könstillhörighet (SOU 2009:64, s 29).  

Jämställdhet i bilderna kommer undersökas ur ett kvantitativt jämställdshetsperspektiv 

för att se om läroböckerna lever upp till den kvantitativa jämställdheten. Bilderna undersöks 

även ur ett kvalitativt jämställdshetsperspektiv för att se om kvinnor och män skildras 

genusstereotypiskt. 

 

3.2 Kön/Genus  
Det brukar göras skillnad på begreppen kön och genus. Enligt Hirdman (2001, s 16) är genus 

det konstruerade könet medan kön är det biologiska könet. Genus kan förklaras med hur vi 

väljer att reproducera kön i samhället. Utifrån historiska, sociala och kulturella normer och 

ideal bestäms vad som är feminint respektive maskulint, detta är alltså något som förändras 

över tid (Nationella sekretariatet för genusforskning 2012b). 

I min uppsats väljer jag att utgå från genusbegreppet. Det biologiska könet är svårt att 

avgöra genom att studera bilder. Det är vilka föreställningar samhället har om vad som anses 

vara feminint respektive maskulint som kommer att studeras i bilderna. Jag kommer i denna 

uppsats benämna personerna som kvinna respektive man om personerna är i vuxen ålder, om 

de är barn benämns de som flicka respektive pojke.  

 

3.3 Genussystemet  
Begreppet genussystemet brukar användas för att beskriva att mannen är överordnad kvinnan 

i samhället (Nationella sekretariatet för genusforskning 2012b). Enligt Hirdman (2001, s 62) 

är det två olika faktorer som är avgörande till varför det finns ett genussystem i samhället. 
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Ena faktorn är att män och det maskulina är normen. Den andra faktorn är att kvinnor och 

män ska hållas isär.  

Att vara man betyder att vara normbärare, det är det maskulina som är normen i 

samhället (Hirdman 2001, s 62). Detta kan förstås av den maskulina hegemonin som betyder 

att män både är ekonomiskt och fysiskt överordnade kvinnor samt att mäns värde tillskrivs 

högre än kvinnors (Wernersson 2012, s 386). Av alla världens ledare utgör män 98 procent 

vilket också visar att de har ekonomiskt övertag. År 2012 var 64 procent av egenföretagarna 

män medan resterande var kvinnor (Statistiska centralbyrån 2014, s 66). Män arbetar främst 

inom revision-, juridik- och teknikområden. De män som inte är akademiker arbetar ofta inom 

yrken där det krävs styrka, exempelvis polis, militär eller som professionell idrottare (Connell 

2009, s 17).  Kvinnor däremot arbetar oftare inom serviceyrken som är lågavlönade, exempel 

på detta är inom vård, barnomsorg, socialt arbete eller inom restaurangbranschen. Även 

oavlönade hemarbeten är det majoriteten av kvinnorna som står för. De flesta män är däremot 

familjeförsörjare och hemmets beslutfattare (Connell 2009, s 14-15). Vidare skriver Raewyn 

Connell (2009, s 16, 77) att även kvinnors och mäns fritidsintressen skiljer sig åt, exempelvis 

att många män gillar sport medan många kvinnor gillar skvaller. Män är också 

överrepresenterade inom våldsutövandet och kriminalitet. Statistiken från år 2013 visar att de 

som var skyldiga till brott i Sverige det året var 84 procent män (Brottsförebyggande rådet 

2013, s 30).  

Den andra faktorn som är en grund till varför vi har ett genussystem är att skillnad görs 

mellan det feminina och det maskulina och att det är viktigt att hålla isär dessa menar 

Hirdman (2001, s 62). Kvinnor ska vara feminina och utföra feminina aktiviteter medan män 

ska vara maskulina och utföra maskulina aktiviteter. Det som är maskulint värderas oftare 

högre av samhället än det som är feminint. Det män undervärderar blir inte lika viktigt i 

samhället. Om en kvinna gör maskulina saker är det hon som måste förändras men om en man 

gör feminina saker är det sakerna som måste förändras (Hirdman 2001, s 62-67). Samhället 

har överlag en syn på att flickor och pojkar har olika egenskaper. Flickor ska vara söta, snälla 

och hjälpsamma medan pojkar ska vara aktiva, dominerande och uppmärksamhetskrävande 

(Svaleryd 2003, s 15). Om en person är maskulin anses personen vara hård, förståndig, aktiv 

samt har kontroll, styrka och ett moraliskt omdöme. Tvärtom mot detta är alltså det feminina 

då personen anses vara mjuk, känslosam, okontrollerbar, svag, passiv och lögnaktig (Hirdman 

2001, s 48).  

 Kathrine Käller (1990, s 53) menar att i klassrummet syns detta genom att pojkar 

nedvärderar flickor och tar avstånd från dem. Pojkar använder fysiska uttryck för att få 
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dominans medan flickor använder normativa dominansuttryck vilket betyder att de följer 

regler och normer.  

Många personer ställer in sig i genussystemet och tycker det är en naturlig del eftersom 

det är det systemet som råder i samhället (Hirdman 2001, s 75). Connell (2009, s 19-21) 

kompletterar Hirdman och menar att det inte är alla personer som ställer in sig i systemet, 

utan att det finns maskulina kvinnor och feminina män. De män som inte rättar sig efter 

genusnormerna blir ofta mer lidande än kvinnor som inte gör det. De blir ofta diskriminerade 

och misshandlade, framförallt psykiskt men även fysiskt.  

Ovanstående kommer användas i analysen genom att studera om mannen och det 

maskulina är normen i bilderna. Dessutom studeras om det görs skillnad på kvinnor och män 

samt om kvinnor utför feminina aktiviteter medan män utför maskulina aktiviteter på 

bilderna.  

 

3.4 Heteronormativitet  
Heteronormativitet innebär att normen är att kvinnor och män ska känna åtrå till varandra och 

ha sexuella relationer med varandra. De personer som däremot har begär till ett sexuellt liv till 

någon av samma biologiska kön anses som onormala och avvikande i det heteronormativa 

samhället (Wernersson 2012, s 387). Fanny Ambjörnsson (2003, s 15) hänvisar till den 

amerikanska filosofen Judith Butler som menar att det heterosexuella paret utgörs av två 

personer som är motsatsen till varandra. Dessa personer ska vara olika och känna begär till 

varandra. Detta leder till att två identiteter skapas, kvinna respektive man, där kvinnan ska 

vara feminin och mannen ska vara maskulin. 

Ambjörnsson (2003, s 16) skriver att det genussystem som råder i samhället är det 

heteronormativa genussystemet, män och kvinnor ska vara i relation med varandra. Connell 

(2009, s 102-104) menar att genussystemet utgörs av relationer och hur olika personer hör 

ihop. Genusrelationer skapas när vi beter oss enligt genusnormerna. Det är alltså när kvinnor 

och män beter sig enligt genusnormerna och bildar relationer med varandra som det 

heteronormativa genussystemet upprätthålls.  

I min analys kommer jag att granska bilderna utifrån vilken typ av relation personerna i 

bilden verkar ha. Detta kommer framförallt läggas fokus på i den kvalitativa analysdelen.  
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3.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk  

Genus är det konstruerade könet och benämns som kvinna eller man, det är bestämt utifrån 

historiska, sociala och kulturella normer. Om ett område är kvantitativt jämställt ska det bestå 

av minst 40 procent kvinnor eller män. Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och 

mäns kunskaper, värderingar och erfarenheter kommer till uttryck. I samhället finns ett 

genussystem och de två faktorer som är anledningen till ett genussystem är att mannen och 

det manliga är normen samt isärhållandet av kvinnor och män. Det är det heteronormativa 

genussystemet som råder i samhället och de som väljer att bryta heteronormen anses som 

avvikande och onormala.  

 

4 Metod 
Här nedan presenterar jag vilken metodologisk ansats jag utgår från, hur jag samlat in det 

empiriska materialet, vilka urval och avgränsningar som görs samt vilka analysmetoder som 

används. Kapitlet avlutas med en diskussion om studiens validitet och trovärdighet. 

 

4.1 Metodologisk ansats  
Under detta avsnitt presenteras vilken metodologisk ansats jag utgår från.  En redogörelse 

görs angående min blandning av en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Uppsatsen vilar på en 

hermeneutisk grund och utgår från en deduktiv ansats som presenteras i slutet av detta avsnitt.  

 

4.1.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats 

Forskningens syfte är både att undersöka mängden av kvinnor och män i läroböcker samt hur 

dessa framställs. Detta leder till en nödvändighet att använda både en kvantitativ och en 

kvalitativ ansats. Det finns några grundläggande skillnader med dessa två ansatser. Om 

forskningen utgår från en kvantitativ ansats är resultatet mätbart och kan göras om till siffror 

(Bryman 2011, s 150). Den kvantitativa ansatsen tar utgångspunkt i frågeställningen: I vilken 

utsträckning förekommer kvinnor respektive män på bilder i samhällskunskapsböcker? Detta 

eftersom kvinnor och män räknas på bilderna och det blir ett mätbart resultat. Den kvalitativa 

ansatsen tar utgångspunkt i den andra frågeställningen: Hur framställs kvinnor och män 

utifrån de föreställningar som finns om femininitet respektive maskulinitet? Detta undersöks 

genom att jag som forskare tolkar och försöker förstå bilderna utifrån ett visst perspektiv 

(Bryman 2011, s 341).  
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4.1.2 Hermeneutik  

Jag måste göra en tolkning av bilderna som jag analyserar för att förstå dem. När jag 

sammanställer hur många män respektive kvinnor det är på bilderna och när jag gör en 

kvalitativ analys av bilderna tolkar jag utifrån min teoretiska referensram vad som anses vara 

feminint respektive maskulint. Uppsatsen är objektiv i den mån det är möjligt eftersom 

analysen vilar på en teoretisk referensram. När tolkningar av empiriskt material görs vilar 

forskningen ofta på hermeneutisk grund som betyder att forskaren försöker förstå mening med 

materialet. Empirin förstås utifrån ett historiskt, socialt och kulturellt perspektiv (Westlund 

2015, s 71; Bryman 2011, s 157). 

 

4.1.3 Deduktiv ansats 

En deduktiv ansats betyder att du utgår från en viss teori och undersöker om det stämmer/inte 

stämmer med det material som undersöks (Fejes & Thornberg 2009, s 24). Analysen utgår 

från en deduktiv ansats eftersom jag utgår från vilka föreställningar som finns om femininitet 

respektive maskulinitet och ser om det stämmer överens med de bilder jag undersöker. Jag 

vill med denna ansats undersöka om det bildmaterial som elever får ta del av stämmer överens 

med teorier om femininitet och maskulinitet. 

 

4.2 Insamling och urval av material  
Mitt empiriska material är samhällskunskapsböcker med inriktning mot årskurs 4-6. För att 

samla in böcker valde jag att studera de stora svenska läromedelsföretagens hemsidor. Jag 

undersöker de böcker som är senast utgivna eftersom jag vill undersöka hur kvinnor och män 

porträtteras idag. De böckerna inom samhällskunskap för årskurs 4-6 som är senast utgivna är 

från förlagen Sanoma Utbildning, Natur & Kultur och Liber. Jag finner sammanlagt fyra 

böcker som är aktuella för uppsatsen eftersom dessa är de senast utgivna böckerna från 

förlagen. Det är en bok från Sanoma Utbildning, en bok från Natur och Kultur samt två 

böcker från Liber. Anledningen till valet av två böcker från förlaget Liber är för att de har två 

böcker inom ämnet vilket de andra två läromedelsföretagen inte har. Böckerna är skrivna av 

olika författare vilket gör att jag anser att både böckerna får vara en del av min studie.  

En del urval görs när jag väljer samhällskunskapsböcker. Anledningen till att val av de 

senast utgivna böckerna är för att jag vill undersöka hur kvinnor och män framställs på bilder 

idag. Om jag däremot valt att göra en historisk jämförelse med böcker från längre tillbaka i 

tiden med de böcker som används idag hade jag behövt ett annat material.  
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Jag väljer att använda böcker från olika läromedelsföretag och anledningen till det är för 

att få en bredare undersökning och minimera risken för samplingsfel (Bryman 2011, s 179).  

Det görs också ett urval av vilka bilder som analyseras mer djupgående. Jag har valt ut 

två bilder från varje bok som till största del inte följer traditionella genusmönster. Detta gör 

jag för att visa hur de mest normbrytande bilderna kan se ut. Jag valde också att använda ett 

fotografi och en teckning från respektive bok eftersom böckerna är blandade med både 

fotografier och teckningar. Från boken Koll på Samhället valdes dock två teckningar eftersom 

boken till största del innehåller teckningar.  

 

4.3 Avgränsningar  
Eriksson och Göthlund (2012, s 29) skriver att en bild kan ses från ett flertal olika perspektiv, 

exempelvis klass eller etnicitet. En intressant inblick hade varit att undersöka bilderna ur flera 

perspektiv. Min avgränsning är att endast använda mig av ett genusperspektiv för att få ett 

djup på uppsatsen och inte undersöka bilderna ur flera perspektiv och kanske därmed bara få 

en analys på ytan.  

Jag valde också att avgränsa böckerna till endast årskurs 4-6, anledning till det är att i 

den åldern ett barn skapar sin identitet och försöker hitta vilket genus hen tillhör. Något som 

däremot hade varit av intresse är att undersöka om det är skillnad mellan böcker för lägre 

åldrar med böcker för högre åldrar.  

För att få kunskap om vad individer anser och hur de blir påverkade av bilder hade jag 

kunnat komplettera studien med kvalitativa intervjuer, dock fanns inte utrymme för det i 

denna uppsats.  

 

4.4 Analysmetoder 

Som jag presenterade tidigare i detta kapitel utgår jag utifrån en kvantitativ och en kvalitativ 

ansats. Analysen utgår utifrån en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys. Den 

kvantitativa innehållsanalysen syftar till att analysera dokument och kvantifiera resultatet 

(Bryman 2011, s 283). Den kvalitativa innehållsanalysen skiljer sig från den kvantitativa till 

den grad att en djupdykning sker i materialet för att hitta olika teman (Bryman 2011, s 505). 

En form av kvalitativ innehållsanalys är semiotisk bildanalys. Detta innebär att vi tolkar 

bilden som tecken för någonting. Eriksson och Göthlund (2012, s 44) hänvisar till Roland 

Barthes som har en analysmodell av bilder. Denna består av två delar vilka kallas denotation 

respektive konnotation. Denotation betyder att det som syns på bilden beskrivs. Därefter görs 
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själva analysen, konnotationen, och då försöker betraktaren förstå bildens betydelse utifrån 

kulturella associationer (Nordström 1984, s 41). I denna studie hur bilden kan förstås om vilka 

föreställningar som finns om femininitet och maskulinitet. Analysen av bilderna kommer utgå 

från Barthes modell.  

Något som också kommer att analyseras är bildtexter. I de fall det finns text som 

tillhör bilden och det framkommer där om personen på bilden är en kvinna eller man utgår jag 

efter vad som står i texten. Detta eftersom elever kommer att se bilden och läsa texten och 

genom det få reda på om personen är en kvinna eller en man.   

 

4.4.1 Genusperspektiv i bilderna  

Som tidigare nämnt går genusforskning ut på att studera kvinnors och mäns sociala respektive 

kulturella villkor. Detta kan utgöras på många olika sätt och inom många olika vetenskapliga 

forskningsområden (Nationella sekretariatet för genusforskning 2012a). I bilderna jag studerar 

väljer jag att lägga ett genusperspektiv och undersöka om bilderna stämmer överens med de 

teorier som finns om femininitet och maskulinitet. För att kunna utforska hur detta uttrycks i 

bilderna ställer jag några frågor till bilderna. Detta görs för att när något ska undersökas 

behövs frågor ställas till materialet för att kunna få fram ny kunskap. Gert Z Nordström 

(1984, s 64) använder ett allmänt frågeschema när han gör bildanalyser. Nordströms 

frågeschema blir en inspiration till de frågor som formuleras till de bilderna som ska 

undersökas i denna studie. Hans frågor passar dock inte till de bilder som undersöks i denna 

studie. Detta eftersom jag gör en undersökning av hur kvinnor och män framställs, formuleras 

frågor utifrån vad som finns i det teoretiska ramverket. De frågor som är presenterade i 

punktform längst ned i avsnittet är de jag kommer använda mig av. Den första frågan kommer 

att ställas till varje bild eftersom den är i högsta grad relevant till alla bilder. Resterande tre 

frågor kommer inte ställas till varje bild utan där frågan anses vara aktuell för bilden. Syftet 

med den andra frågan är att undersöka om personen är passiv eller aktiv eftersom det är ett 

tydligt tecken på om personen anses vara feminin eller maskulin. Den tredje frågans syfte är 

att undersöka om personen på bilden gör feminina eller maskulina aktiviteter, exempelvis om 

hen arbetar inom barnomsorg eller inom teknikområden. Den fjärde frågan ställs då 

personerna i bilden tycks ha en relation med varandra och vad det är för typ av relation vilket 

är angeläget för att undersöka om heteronormativitet råder i bilderna. 

• Är det en kvinna och/eller en man på bilden? 

• Är personen aktiv eller passiv?  

• Vad gör personen?  
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• Vilken typ av relation har personerna i bilden?  

 

4.5 Validitet och trovärdighet 

Det är viktigt att en forskning har hög vetenskaplig kvalitet för att resultatet ska bli trovärdigt 

och relevant för dem som läser forskningen. Här nedan presenterar jag begreppen validitet 

och trovärdighet och hur de står i relation till den forskning jag gjort.  

 

4.5.1 Validitet  

Validitet betyder att det som är syftet att undersökas verkligen undersöks med korrekta 

insamlingsmetoder och analysmetoder (Thornberg & Fejes 2009, s 217-218). Alan Bryman 

(2011, s 352) skriver om begreppet intern validitet som innebär att forskarens observationer 

stämmer överens med den teoretiska referensramen. Eftersom jag utgår från en teoretisk 

referensram när jag analyserar anser jag att den interna validiteten är hög. Detta eftersom 

analysen har en teori att vila på och inte mina egna tankar, åsikter och erfarenheter. Resultatet 

från denna studie kan dock vara missvisande i den mån att urvalet är begränsat. Det leder till 

att den externa validiteten förmodligen inte är direkt hög (Bryman 2011, s 352). Jag använder 

fyra olika böcker från tre olika förlag för att få en bredare bild av samhällskunskapsböcker. 

Det är dock svårt att veta om alla samhällskunskapsböcker har ett visst antal bilder med 

kvinnor respektive män eller om bilderna i böckerna är av liknande karaktär.  

 

4.5.2 Trovärdighet  

Trovärdighet betyder att de resultat som kommer fram i en forskning är sannolika (Bryman 

2011, s 52). Mina tankar, känslor och erfarenheter som upplever bilden spelar stor roll vid 

analys av bilder. Om två personer kollar på samma bild, kan dessa två tala om bilden på olika 

sätt beroende på deras åsikter, personligheter och uppfattningar (Borgersen & Ellingsen 1994, 

s 20). Det som framförallt spelar roll för hur bildens budskap tolkas beror på betraktarens kön 

och attityder samt allmänna uppfattningar om hur det biologiska könet bör avbildas (Rossi 

1995, s 213).  Eftersom jag utgår från en teoretisk referensram och har något att vila analysen 

på anser jag att trovärdigheten ändock är hög. Om någon annan hade gjort samma 

undersökning, med samma utgångsläge, hade vi förmodligen kommit fram till liknande 

resultat, om än inte exakt överensstämmande. 
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5 Resultatredovisning och analys 
Här nedan görs en presentation av det empiriska materialet. Därefter följer ett avsnitt om det 

kvantitativa resultatet och en analys av det. Kapitlet avslutas med en presentation av de 

utvalda bilderna och en analys av dem.  

 

5.1 Presentation av läroböcker 
Koll på Samhället är skriven av Johan Eriksson, som är journalist och författare (Eriksson, 

2015). Det är den andra upplagan och den är utgiven år 2010 av Sanoma Utbildning. Boken 

består av 72 sidor och det är 85 bilder i boken varav 73 bilder är på personer vilket motsvarar 

86 procent av bilderna. 

PULS Samhällskunskap är skriven av Anna-Lena Stålnacke. Hon är författare, journalist 

och undervisar även i journalistiskt skrivande (Stålnacke, 2013). Det är 136 sidor i boken. 

Boken är den tredje upplagan och utgiven av Natur & Kultur år 2012. I boken finns det 155 

bilder, 128 bilder är på personer och det är 83 procent av bokens bilder.  

SO-Serien Samhälle 6 är skriven av Ulla M. Andersson. Hon har lärarbakgrund men är 

nu journalist, läromedelsförfattare och skribent (Reportagebörsen, 2015). Boken är utgiven av 

Liber 2014 och det är den andra upplagan. Det är 136 sidor i boken och 117 bilder varav 83 

bilder är på personer vilket motsvarar 71 procent av bilderna.  

Upptäck Samhälle är skriven av författaren Göran Svanelid. Han har lärarbakgrund, 

skrivit kursplaner i samhällskunskap, tagit fram nationella proven i SO-ämnena samt forskar 

inom skolfrågor, främst inom läro- och kursplaner (Svanelid, 2012). Boken är utgiven av 

Liber år 2014 och det är den första upplagan. Det är 108 sidor i boken och innehåller 108 

bilder, 83 bilder är på personer och och det är 77 procent av bilderna.  

Av detta framgår det att en stor del av bilderna, i respektive bok, är bilder på personer. 

Det är lite drygt 70 procent och uppåt av böckerna som har bilder på personer. 

 

5.2 Resultat och analys av kvantitativ data 

Det första jag gör är att räkna hur ofta kvinnor respektive män förekommer på bilder. Jag 

räknar inte hur många bilder de är med på, utan istället hur ofta de förekommer. Exempelvis 

om det är två kvinnor på samma bild räknas det som att kvinnor förekommer två gånger. Om 

en bild förekommer fler gånger räknas alla bilder med eftersom jag räknar hur ofta kvinnor 

respektive män förekommer.  
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De personer som är suddiga räknas varken som kvinna eller man. Om det är en bild med 

både suddiga och tydliga personer räknas de tydliga personerna in i någon av kategorierna. 

Om det är en bild med massor med små personer räknas inte personerna på grund av att det är 

svårt att avgöra om det kan vara en kvinna eller man.   

 

5.2.1 Förekomsten av kvinnor och män – kvantitativ jämställdhet  

Detta diagram baseras på den procentuella fördelningen av hur ofta kvinnor respektive män 

förekommer på bilderna i böckerna. I Koll på Samhället är det 43 procent kvinnor och 57 

procent män. I PULS Samhällskunskap är det 52 procent kvinnor och 48 procent män. I SO-

Serien Samhälle 6 är det 51 procent kvinnor och 49 procent män. I Upptäck samhälle är det 

47 procent kvinnor och 53 procent män. 

Skillnaden som är mellan kvinnor och män är som högst 14 procent och som lägst 2 

procent. I två av böckerna förekommer det oftare män medan i de andra två är det oftare 

kvinnor som förekommer. I de två böcker där det förekommer mest kvinnor är dock 

differensen mellan kvinnor och män lägre än i de böcker där det förekommer mest män.   

 
Diagram 1 

 

Analys: Hirdman (2001, s 62) menar att det är mannen som är normen i samhället. Detta är 

inte något som syns i läroböckerna utifrån ovanstående diagram. I Koll på Samhället skiljer 

det 14 procentenheter hur ofta kvinnor respektive män förekommer på bild. Detta är den 

största skillnaden. Det är en väldigt liten skillnad på vem av kvinnan och mannen som 
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förekommer oftast vilket gör det svårt att utläsa om någon av kvinnan eller mannen är normen 

i böckerna.  

Ur ett kvantitativt jämställdhetsperspektiv lever alla fyra böckerna upp till de krav som 

finns om jämställdhet. En procentsats som ligger inom intervallet 40 till 60 procent ska räknas 

som kvantitativt jämställt (Statistiska centralbyrån 2014, s 2). Tidigare forskning inom 

området visar på ett annat resultat. I de böckerna Ohlander samt Berge och Widding (2010; 

2006) analyserat är det överrepresentation av män. De böcker som ingår i denna studie är 

utgivna tidigast år 2010 och detta kan vara en förändring över tid att kvinnor får ta mer plats i 

böcker nu än tidigare. Den tidigare forskningen har också analyserat text vilket jag inte gjort. 

Det kan innebära att män framställs oftare än kvinnor i text men inte på bilder.  

 

5.2.2 Förekomsten av feminina och maskulina aktiviteter – kvalitativ jämställdhet  

I detta diagram visas den procentuella fördelningen över feminina respektive maskulina 

aktiviteter. I Koll på Samhället är det 24 procent feminina aktiviteter och 76 procent 

maskulina aktiviteter. I Puls Samhällskunskap är det 42 procent feminina aktiviteter och 58 

procent maskulina aktiviteter. I So-Serien Samhälle 6 är det 35 procent feminina aktiviteter 

och 65 procent maskulina aktiviteter. I Upptäck Samhälle är det 43 procent feminina 

aktiviteter och 57 procent maskulina aktiviteter. 

Sportrelaterade aktiviteter och yrken såsom polis eller industriarbetare är några exempel 

på maskulina aktiviteter som förekommer i böckerna. Några exempel på feminina aktiviteter 

som förekommer i böckerna är städning eller arbete inom barn- och äldreomsorg.  
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Analys: Det är uppenbart att det är maskulina aktiviteter som det råder mest av i alla fyra 

böcker. De böcker där det råder störst skillnad är i böckerna Koll på Samhället och SO-Serien 

Samhälle 6. I Koll på Samhället är det över 70 procent maskulina aktiviteter och i SO-Serien 

Samhälle 6 är det över 60 procent maskulina aktiviteter. Detta leder till att ingen av dessa 

böcker lever upp till kraven om kvalitativ jämställdhet (Statistiska centralbyrån 2014, s 2). 

Detta eftersom böckerna tar mer tillvara på maskulina aktiviteter framför feminina aktiviteter. 

Det leder också till att det maskulina är normen i dessa böcker eftersom det är maskulina 

aktiviteter som oftast förekommer. Om män och maskulina aktiviteter får mer utrymme i 

böckerna klassas de som viktigare än feminina. Hirdman (2001, s 62-67) menar att det 

maskulina värderas högre än det feminina av samhället. Det maskulina blir därför överordnat 

det feminina i böckerna. Detta kan överföras på eleverna och de kan komma att få den 

uppfattningen utifrån bilderna i böckerna. Det kan leda till att eleverna börjar leva efter vad de 

ser i böckerna och genusnormerna fortsätter att råda i samhället. Därmed är det viktigt att 

läroböcker speglar ett idealsamhälle som Pettersson (2008, s 17) menar för att elever ska nå 

fulla möjliga utveckling oberoende av om de intresseras för feminina eller maskulina 

aktiviteter.  

 

5.2.3 Feminina och maskulina aktiviteter uppdelat på genus 

Detta diagram baseras på den procentuella fördelningen över vem av kvinnan och mannen 

som utför feminina respektive maskulina aktiviteter. I Koll på Samhället är 18 procent av 

bilderna på kvinnor som utför feminina aktiviteter medan på 26 procent av bilderna utför 

kvinnor maskulina aktiviteter. På 53 procent av bilderna är det män som utför maskulina 

aktiviteter och på 3 procent av bilderna är det män som utför feminina aktiviteter. I PULS 

Samhällskunskap är 30 procent av bilderna på kvinnor som utför feminina aktiviteter medan 

på 19 procent av bilderna är det kvinnor som utför maskulina aktiviteter. Det är på 40 procent 

av bilderna män som utför maskulina aktiviteter och på 11 procent av bilderna män som utför 

feminina aktiviteter. I SO-Serien Samhälle 6 är 29 procent av bilderna på kvinnor som utför 

feminina aktiviteter och 27 procent av bilderna är på kvinnor som utför maskulina aktiviteter. 

På 38 procent av bilderna är det män som utför maskulina aktiviteter och på 6 procent av 

bilderna är på män som utför feminina aktiviteter. I Upptäck Samhälle är 38 procent av 

bilderna på kvinnor som utför feminina aktiviteter medan på 33 procent av bilderna är det 

kvinnor som utför maskulina aktiviteter. På 24 procent av bilderna är det män som utför 

maskulina aktiviteter och på 5 procent av bilderna är det män som utför feminina aktiviteter. 
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Diagram 3 

 

Analys: Hirdman (2001, s 62-67) menar att en faktor till genussystemet är att kvinnor och 

män ska göra olika saker. Detta är något som dels syns i dessa böcker eftersom män nästintill 

bara utför maskulina aktiviteter. Kvinnor däremot utför både feminina och maskulina 

aktiviteter. Det visar att kvinnor och män inte enbart gör olika saker i böckerna. 

I böckerna utför kvinnor både feminina och maskulina aktiviteter. Liksom Eilards 

(2008) undersökning pekar även denna på att det är kvinnor som ska ändra sig och inte män. 

Detta tyder på det Connell (2009, s 19-21) skriver om att det är vanligare att kvinnor bryter 

genusnormerna och inte tvärtom. Det skiljer inte många procentenheter mellan om de utför 

feminina eller maskulina aktiviteter, som mest 11 procentenheter och som minst 2 

procentenheter. Detta är något som också syns tydligt i dessa böcker, kvinnor utför maskulina 

aktiviteter men inte i lika hög grad som män utför maskulina aktiviteter förutom i boken 

Upptäck Samhälle där kvinnor som utför maskulina aktiviteter förekommer oftare än män 

som utför maskulina aktiviteter. Detta är något som dels motsäger tidigare forskning då Berge 

och Widding (2006) menar att i läroböcker syns det att kvinnor utför samma aktiviteter som 

män men i betydligt mindre utsträckning.  

Läroböckerna kan dock inte klassas som kvalitativt jämställda. Detta eftersom böckerna 

i hög grad gestaltar män genusstorotypiskt (Berg 2000, s 28). Män utför främst maskulina 

aktiviteter på bilderna i böckerna. Det förekommer väldigt sällan att de utför feminina 

aktiviteter. Det är som oftast 11 procent av aktiviteterna som män utför feminina aktiviteter 

och som lägst 3 procent. Detta visar tydligt på att män väldigt sällan bryter genusnormerna. 
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De elever som läser böckerna ser förmodligen att män nästintill aldrig utför något som anses 

feminint och det kan innebära att eleverna tror att feminina aktiviteter inte är något som män 

ska ägna sig åt.  

 

5.3 Resultat och analys av kvalitativ data  

Det första jag gör är att denotera och då beskriver jag under varje bild vad som syns på bilden. 

Därefter konnoterar jag och då analyserar jag bilden med hjälp av det teoretiska ramverket. 

Observera att bilderna inte presenteras i sitt ursprungsformat. Jag har beskurit dem för att de 

ska passa formatet i uppsatsen. 

 

5.3.1 Bilder i Koll på Samhället  

 
Bild 1 

I boken Koll på Samhället på sidan 36 finns det en teckning gjord av Elsa Wikander. 

Teckningen utgörs av två personer, en äldre kvinna och en yngre man. Den äldre kvinnan 

sitter i rullstol och pekar framåt mot någonting som inte syns i bild. Den yngre mannen 

skjutsar kvinnan i rullstolen. På rullstolens handtag hänger en handväska och en påse.  

 

Analys: Mannen som kör den äldre kvinnan i rullstol arbetar förmodligen med äldre. Detta 

grundas på då rubriken och texten bredvid bilden handlar om socialtjänsten och om äldre som 

behöver hjälp i vardagen. Det som är intressant med denna bild är att det är en ung man som 

arbetar inom vård och omsorg och inte en ung kvinna. Arbete inom detta område är något 

som annars brukar förknippas med kvinnor (Connell 2009, s 14-15).  
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Mannen på bilden försöker inte visa sig stark eller maskulin på något vis, förutom på en 

punkt, det är han som är aktiv och det brukar ses som en maskulin egenskap (Svaleryd 2003, s 

15). Det är kvinnan som är bestämd i denna bild och pekar var de ska köra med rullstolen. 

Dock är hon svag och passiv vilket är två egenskaper som brukar förknippas med femininitet 

(Svaleryd 2003, s 15). 

 

 

 
Bild 2 

På sidan 62 i boken Koll på Samhället finns det en teckning som är gjord av Elsa Wikander. I 

teckningen syns två personer, en kvinna och en man. Det är en polis med uniform som stoppar 

en person på cykel. Polisen är en kvinna och personen på cykeln är en man. Polisen gör 

stopptecknet med handen mot mannen som cyklar. 

 

Analys: Yrket polis är något som brukar klassas som ett maskulint yrke (Connell 2009, s 17). 

Det är i denna bild en kvinna som är polis, detta är också något som syns i alla de andra 

böckerna med: kvinnliga poliser. Det är det maskulina arbetsområdet som kvinnor verkar 

arbeta främst inom i alla fyra samhällskunskapsböcker. Polisyrket är något som klassas som 

ett viktigt yrke i samhället. Det gör att kvinnor arbetar med något som anses viktigt och det 

kan innebära att de får ett högre värde.  

Käller (1990, s 53) menar att kvinnor följer regler för att få dominans. Detta kan tolkas 

som att det är kvinnliga poliser som vill förmedla att regler är till för att följas. Män använder 

sin dominans genom fysiska uttryck, exempelvis att de är våldsutövare eller kriminella 
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(Connell 2009, s 16). I bilden är det en man som bryter mot lagen genom att cykla utan lyse 

som vi får reda på genom att läsa bildtexten. Det är en man som är kriminell vilket kan visa på 

ett beteende som kan förknippas med något som maskulina personer gör. Hirdman (2001, s 

48) menar att män anses ha ett moraliskt omdöme vilket kvinnor inte anses ha. Detta är något 

som inte syns i denna bild, det är mannen som inte har ett moraliskt omdöme eftersom han 

inte använder cykellyse och kvinnan som har moraliskt omdöme eftersom hon visar att det är 

viktigt att följa regler.  

 

5.3.2 Bilder i PULS Samhällskunskap  

 
Bild 3 

I boken PULS Samhällskunskap på sidan 8 finns det en teckning gjord av Cristina Jäderberg 

och Jeanette Milde. Längst upp till vänster i teckningen står två personer hand i hand, en 

kvinna och en man. De vinkar till en pojke längre ner till höger i teckningen. Kvinnan vinkar 

lite försynt medan mannen vinkar mer febrilt. Längst ned till höger i teckningen står två 

personer, en man och en pojke. Pojken vinkar till personerna som är längst upp till vänster. 

Mannen står och håller i en väska. Ovanför dem sitter tre personer i en soffa. Det är två 
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kvinnor och en flicka. Flickan sitter mittemellan kvinnorna som håller om flickan. Längst ned 

till vänster i bild sitter fyra personer i en soffa, längst till vänster en pojke, följt av en kvinna, 

följt av en man och till sist en flicka. Mannen breder ut sig i soffan medan kvinnan sitter 

ihoptryckt med blicken bortvänd.  

 

Analys: Området som bilden befinner sig i är under temat familjen och visar några olika 

familjekonstellationer som finns. En familj är den typiska kärnfamiljen och föräldrarna har ett 

heterosexuellt förhållande. Den andra visar på föräldrar med ett homosexuellt förhållande och 

den tredje visar på skilda föräldrar, en ensamstående pappa samt en mamma med en ny man. 

Inga Wernersson (2012, s 387) menar att det heteronormativa är det som är normen i 

samhället. I denna bild syns det inte vad som är normen utan visar istället på flera olika 

familjekonstellationer. Dock genom hela boken får vi följa de heterosexuella föräldrarna och 

deras två barn. Det är de som syns genomgående i boken och inte de andra familjerna. Detta 

gör att normen är det heteronormativa, även om denna bild visar någonting annat. Det här är 

något som också visats i tidigare forskning, olika familjekonstellationer börjar ta allt större 

plats, dock är det fortfarande det heterosexuella förhållandet som anses som det normala 

(Eilard, 2008).  

Det homosexuella paret är två kvinnor. Det är oftast kvinnor som bryter heteronormen 

och inte män eftersom de enligt Connell (2009, s 19-21) inte blir lika lidande. Detta är också 

något som syns i den kvantitativa analysen av bilderna, män som utför feminina aktiviteter 

förekommer väldigt sällan. Om det homosexuella paret istället hade utgjorts av två män hade 

bilden kunnat spegla att även män bryter heteronormen. Ett förslag är att det hade funnits två 

homosexuella par, ett par kvinnor och ett par män, det hade speglat att det är lika normalt för 

både kvinnor och män att ingå i äktenskap med någon av samma kön.  

Något som också syns i bilden är graden av passivitet respektive aktivitet. Paret högst 

upp till vänster på bilden visar tydlighet på att män ska vara aktiva medan kvinnor ska vara 

passiva (Hirdman 2001, s 48). Mannen vinkar febrilt medan kvinnan är mer försynt i sin 

vinkning. Det som också syns i paret längst ned till vänster i bild är att mannen breder ut sig i 

soffan och visar på styrka och kontroll medan kvinnan däremot är försynt och kan ge 

antydningar på en svag person vilket Hirdman (2001, s 48) menar är typiska tecken för 

maskulinitet respektive femininitet. 
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Bild 4 
På sidan 65 i boken PULS Samhällskunskap finns det ett fotografi taget av Anette Nantell. 

Det syns två män till vänster i bilden. En av männen står och klipper den andra mannens hår 

som sitter ned. Vi ser mannen som blir klippt bakifrån och hans ansiktsbild i spegeln. Bakom 

männen syns en vägg med tre planscher, två speglar och tre lampor. Det syns också en hylla 

med diverse frisörartiklar på. Till höger i bild syns en tom frisörstol.   

 

Analys: Mannen på bilden är förmodligen hårfrisör med grund av att han befinner sig i något 

som kan tydas vara en frisörsalong och klipper en annan persons hår. Yrket kan anses som 

något feminint på grund av att det är ett serviceyrke (Connell 2009, s 14-15). Detta stämmer 

inte överens med att män ska arbeta med tunga saker eller inom högre akademiområden. Det 

visar på att män även kan arbeta med feminina yrken. Det som är viktigt att tänka på är att i 

texten på sidan av bilden står det att frisörer kan äga en frisörsalong. Egenföretagare utgörs av 

64 procent män (Statistiska centralbyrån 2014, s 66). Detta antyder att mannen på bilden 

förmodligen inte bara arbetar som frisör, utan kan även vara ägare av salongen. Det ger en syn 

på att män inte endast kan ha feminina yrken utan måste även ha något maskulint att vila sig 

på för att inte bryta genusnormerna.  

En av männen porträtteras som aktiv medan den andra porträtteras som passiv. Mannen 

som klipper den andra mannen porträtteras när han är aktiv. Om frisören däremot varit en 

kvinna hade hon kanske porträtterats i en passiv roll med grund av att kvinnor brukar anses 

vara passiva (Hirdman 2001, s 48).  
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5.3.3 Bilder i SO-Serien Samhälle 6 

 
Bild 5 

I boken SO-Serien Samhälle 6 på sidan 14 finns det en bild fotograferad av Lotta Härdelin. I 

bilden syns fyra personer. Två personer som är tydliga och är längst fram på bilden och två 

suddiga personer som är längre bak. De två längst fram i bilden är två koncentrerade pojkar 

som sitter och stickar. Ena pojken har keps på huvudet och en sticknål i munnen.  

 

Analys: Dessa två pojkar genomför en aktivitet som brukar anses vara feminin. De bryter mot 

den traditionella normen om att män ska utföra maskulina aktiviteter och kvinnor feminina 

aktiviteter (Hirdman 2001, s 62-67). Det kan antydas utifrån bilden att en av pojkarna ändå 

försöker vara tuff och ha keps på sig och en sticknål i munnen. Detta kan vara av anledning 

att inte anses vara för feminin. Pojken förmedlar att endast sitta och sticka räcker inte utan 

också vara uppmärksamhetskrävande vilket är en egenskap pojkar förväntas ha (Svaleryd 

2003, s 15). Detta kan förmedla att feminina aktiviteter är mindre värde än maskulina 

aktiviteter. Hirdman (2001, s 62-67) menar att om män utför feminina aktiviteter måste 

aktiviteterna ändras vilket kan tolkas in i denna bild. Aktiviteten måste bli mer tuff för att inte 

en av pojkarna ska anses vara för feminin.  

Pojkarna är väldigt koncentrerade och de kan tydas att de är fokuserade på stickningen. 

Om det varit flickor som porträtterats istället för pojkar kanske det hade varit en bild där de 

inte alls var lika aktiva som pojkarna. De hade antagligen porträtterats som passiva där de 

suttit och pratat och inte varit lika fokuserade på stickningen. Detta kan kopplas med vad 

Connell (2009, s 16) skriver om vad som anses vara kvinnors respektive mäns intresse. De 

flesta män är sportiga medan många kvinnor gillar mer skvaller. Det kan göra att dessa pojkar 

ser denna aktivitet som en sport och vill arbeta hårt med uppgiften istället för att sitta och 

prata.  
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Bild 6 

På sidan 70 i boken SO-Serien Samhälle 6 finns det en teckning gjord av Anders Nyberg. I 

teckningen syns två personer, en kvinna och en man. De åker på en moped med sidovagn, 

kvinnan sitter på mopeden och kör medan mannen sitter i sidovagnen. Kvinnan har 

brudkläder på sig och mannen bär kostym och håller i en blombukett.  

 

Analys: Kvinnan i bilden har kontroll och är aktiv eftersom hon kör mopeden. Mannen 

bredvid är passiv eftersom han endast sitter i sidovagnen. I denna bild bryts genusnormerna 

eftersom personerna inte porträtteras utifrån de traditionella feminina respektive maskulina 

egenskaperna (Hirdman 2001, s 48). Detta kan innebära att de som tittar på bilden får 

uppfattning om att män kan vara passiva och kvinnor kan vara aktiva, även fast andra bilder 

visar tvärtom.  

Utifrån personernas klädsel kan det tydas att de är gifta och därmed man och fru. De är i 

en heterosexuell parrelation och det är den parrelation som anses vara mest normal av 

samhället. I det heteronormativa genussystemet ska män och kvinnor vara i relation med 

varandra (Ambjörnsson 2003, s 16), vilket också syns på bilden. Personerna i bilden utför inte 

typiska feminina och maskulina aktiviteter utifrån om de är kvinna eller man. Det gör att de 

inte beter sig enligt de typiska genusnormerna och kan därmed vara normbrytande personer i 

det heteronormativa genussystemet.  
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5.3.4 Bilder i Upptäck Samhälle 

 
Bild 7 

På sidan 51 i Upptäck Samhälle finns det en bild fotograferad av Henrik Montgomery. 

Centralt i bilden ser vi en pojke som dammsuger. Bakom pojken syns en dammsugare, en 

stängd dörr och en del av ett skåp. Till höger i bild skymtar en säng och ett nattduksbord. 

Längst fram i bild syns en del av en matta och damssugarskaftet.  

 

Analys: Pojken på bilden porträtteras som aktiv eftersom han flitigt står och dammsuger, detta 

är något som gör att han förknippas som maskulin (Hirdman 2001, s 48). Pojken på bilden 

utför däremot en aktivitet som brukar klassas som feminin. Oavlönade hemarbeten är det 

framförallt kvinnor som står för (Connell 2009, s 14-15). Ingenstans i texten runt om bilden 

står det att kvinnor är de som oftast utför hemarbeten. Detta kan leda till att både flickor och 

pojkar utför hushållssysslor som någonting naturligt senare i livet. Pettersson (2008, s 17) 

menar att läroböckerna ska spegla ett idealsamhälle. Om både flickor och pojkar får se olika 

saker som flickor och pojkar kan göra kan det troligtvis leda till att normerna om vad som är 

feminint respektive maskulint tonas ned.  
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Bild 8 

På sidan 37 i Upptäck Samhälle finns det en teckning gjord av Carolina Ståhlberg. På bilden 

syns sju personer som står på rad. Bakom dessa personer syns en vägg, fönster samt en affisch 

med en tjej som sjunger. Till vänster i bild syns två män och en liten flicka. Ena mannen 

håller om den andra mannen som i sin tur håller om flickan som håller om mannen tillbaka. 

Till höger i bild syns en kvinna, en man och en bebis. Kvinnan har bebisen i famnen medan 

mannen håller om kvinnan. I mitten av bilden syns en pojke som håller armarna utsträckta 

mot både personerna till vänster i bild och personerna till höger i bild.   

 

Analys: Denna bild är placerad i kapitlet om familjer och det är två familjer som syns i bild. 

Det är ett heterosexuellt par och ett homosexuellt par. I bilden förmedlar både det 

heterosexuella paret och det homosexuella paret lika mycket kärlek och närhet till varandra. 

Wernersson (2012, s 387) skriver att många i samhället anser att de som inte är heterosexuella 

är onormala och avvikande. Detta är inte något som syns i denna bild. Dock finns det text runt 

bilden som beskriver det heterosexuella förhållandet som det normala, det eftersom 

författaren väljer att skriva en egen text om att vissa barn kan ha två mammor eller två pappor 

som föräldrar. Detta gör att det homosexuella ses som något ovanligt, fastän det inte syns i 

bilden. Bildredaktören försöker förmodligen vara genusmedveten och få in en bild som 

speglar att alla parrelationer är naturliga. Dock väger sällan bilden upp till all text som finns 

runtomkring. Elever får ta del av både bild och text och det kan innebära att de får uppfattning 

om att homosexuella är något som är onaturligt och det heterosexuella är något att sträva 
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efter. Detta visar på hur viktigt det är att bilder och övriga delar av boken överensstämmer 

med varandra. 

I bilden är det två män som bildar ett par. Det är oftare kvinnor som bryter 

heteronormen än män eftersom män oftare blir utsatta om de gör det (Connell 2009, s 19-21). 

Detta syns inte i bilden och det kan leda till att elever få kännedom om att både män och 

kvinnor bryter heteronormen eftersom att i många andra bilder visas endast två kvinnor som 

bildar par.  

 

6 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och kritiskt granska bilder i 

samhällskunskapsböcker utifrån hur kvinnor och män framställs. Mina frågeställningar var 

följande: I vilken utsträckning förekommer kvinnor respektive män på bilder i 

samhällskunskapsböcker? Hur framställs kvinnor och män utifrån de föreställningar som finns 

om femininitet respektive maskulinitet? 

Utifrån undersökningen kan konstateras att kvinnor och män förekommer ungefär i 

samma utsträckning på bilderna. Män förekommer något oftare än kvinnor på bilderna. Som 

lägst förekommer kvinnor på 43 procent av bilderna och män förekommer som lägst på 48 

procent av bilderna. Varken kvinnor eller män är överrepresenterade utifrån kraven om 

kvantitativ jämställdhet.  

Det förekommer dock flera maskulina aktiviteter än feminina aktiviteter. Det är män 

som utför de flesta av de maskulina aktiviteterna. Kvinnor utför framförallt de feminina 

aktiviteterna men i hög grad utför de även maskulina aktiviteter. Män däremot utför nästintill 

aldrig feminina aktiviteter. Det tyder på att det är det maskulina som är normen i böckerna. 

Detta kan tolkas som att maskulina aktiviteter värderas högre än feminina eftersom de 

förekommer i högre grad. Det kan också leda till män värderas högre eftersom att det är oftast 

de som utför dessa aktiviteter. Kvinnor däremot är de som kan få ett mindre värde på grund av 

att de utför de feminina aktiviteterna som inte rankas lika högt i böckerna. Det är kvinnor som 

både kan vara maskulina och feminina och genom det är det de som bryter genusnormerna. 

Män gör sällan något feminint och om de gör det lever fortfarande kraven på maskulinitet 

kvar. Det gör att det är kvinnorna som måste ändra på sig och inte männen. 

Något som förmedlas i de flesta böckerna är heteronormativitet. Det är kvinnor och män 

som ska vara i relation till varandra annars är de avvikande från det normala. På några bilder 
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framkommer det ändå homosexuella par, både homosexuella kvinnor och homosexuella män. 

Detta framkommer endast på bilder men i text är det heteronormativitet som råder.  

Sammanfattningsvis har det i uppsatsen framkommit att kvinnor och män framkommer i 

ungefär samma utsträckning på bilder i samhällskunskapsböcker för årskurs 4-6. Män 

framställs oftast utifrån maskulina normer och ideal och mycket sällan som feminina. Kvinnor 

däremot är de som oftare bryter genusnormerna och kan både framställas som feminina och 

maskulina.   

 

7 Diskussion  
Utifrån studiens resultat har det framkommit att bilder kan förmedla många olika saker. Jag 

instämmer med Eriksson och Göthlund (2012, s 30) som menar att granskning av bilder borde 

ske oftare för att kunna tyda bilders budskap. När jag först valde bilder till den kvalitativa 

bildanalysen valde jag dem som jag ansåg vara de bilder som inte innehöll traditionella 

genusmönster. En analys av dessa bilder gjordes och det var trots detta många genusnormer 

som lyste igenom bilderna. Detta gör att en första anblick av bilder inte behöver betyda det 

som vi ser utan det är viktigt att försöka hitta underliggande budskap för att se vad bilder kan 

förmedla.  

Här nedan förs en diskussion om vad resultatet kan ha för betydelse ur didaktisk 

synvinkel. Kapitlet avslutas med hur och vad det skulle kunna forskas mer om inom detta 

ämne.  

 

7.1 Didaktisk diskussion  
Utifrån denna studie framgår det att elever får ta del av en stor mängd bilder. De böckerna 

som analyserats i denna studie är en liten mängd av vad elever får se dagligen. Detta innebär 

att det är viktigt som lärare att ha kännedom om att elever får ta del av en stor del bilder, både 

på fritiden och i skolan. Lärare kan dock aldrig styra över vilka bilder elever tar del av utanför 

skolan, om än att diskutera med elever vad bilderna kan förmedla. De bilder som används i 

skolan kan lärare styra över genom att kritiskt granska de läromedel som hen väljer att 

använda sig av i sin undervisning (Calderon 2015). Detta har denna studie visat att det är av 

hög relevans. Alla bilder i läromedel kanske inte kan bryta genusnormer och heteronormen 

varje gång, däremot är det som lärare viktigt att ta upp bilder till diskussion för att elever inte 

ska bli negativt påverkade av bilder. Om lärare väljer att avstå från vissa läromedel kan också 

kraven på läromedelsföretag bli högre. Det kan leda till bättre material för eleverna eftersom 
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att eleverna enligt Lgr 11 (s 18) ska få tillgång till material och att ett bra material kan ge ökat 

lärande (Berg 2000, s 28) är detta högt aktuellt för lärare och lärarutbildningen att ta fasta på. 

Lärarstudenter, lärare och annan skolpersonal måste få lära sig att kritiskt granska läromedel, 

både texter och bilder.  

De normer och ideal som är kopplade till att vara kvinna eller man kan vara svåra att 

bryta. Enligt Lgr 11 (s 8) ska varje enskild elev få möjlighet att utvecklas oavsett om eleven är 

flicka eller pojke. Om det dels speglas i samhället vilka normer och ideal som råder men 

också i skolan gör det svårt för elever att bryta dessa. Utifrån de bilder som framkommit i 

denna studie har kvinnor och män lite olika karaktär på bilderna. Kvinnor presenteras som 

både feminina och maskulina medan män nästintill bara som maskulina. Det är också de 

maskulina aktiviteterna som är normen i böckerna, detta gör att läraren måste visa eleverna att 

det är normalt att bryta dessa normer. De måste lära pojkar att våga gå ifrån synen på 

maskulinitet samt att de måste våga utföra feminina aktiviteter. Lärare måste också förmedla 

att femininitet och feminina aktiviteter är lika bra och naturligt som maskulinitet och 

maskulina aktiviteter. Det kan leda till att det feminina inte blir lika underordnat i samhället 

som det är idag och att feminina och maskulina aktiviteter värderas ungefär lika högt i 

samhället. Skolan ska spegla framtidens ideal (Pettersson 2008, s 17) och då är det viktigt att 

lärare lägger fokus på att spegla detta ideal och att visa att varken det feminina eller det 

maskulina är värderat högre, oavsett om vissa bilder i böcker speglar det.  

 

7.2 Vidare forskning  

Som tidigare nämnt menar Eriksson och Göthlund (2012, s 29) att en bild kan ses från ett 

flertal olika perspektiv, exempelvis klass eller etnicitet. Detta vore något som en vidare 

forskning skulle kunna bygga på. Det vore intressant och se hur genus samspelar med andra 

faktorer.  

Denna studie liksom tidigare studier har utgått från att forskaren studerat läromedel och 

något som skulle kunna leda till vidare forskning är att undersöka hur lärare arbetar med 

bilder och hur de granskar läromedel. Det skulle också vara intressant att dels studera 

läromedel för yngre åldrar och jämföra med läromedel för äldre åldrar. En möjlig forskning 

skulle kunna bestå av att studera hur yngre elever respektive äldre elever blir påverkade av 

bilder och vad de tänker om dem. Det för att få ett elevperspektiv på bilderna istället för 

forskarens perspektiv.  
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