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Sammandrag 
I denna uppsats är undersökningen inriktad på jämställdhet mellan män och kvinnor i 

läromedel i ämnet svenska på gymnasienivå. Undersökningen har genomförts genom att räkna 

kvinnliga respektive manliga författare i utvalda, relevanta kapitel. Även förekomsten av män 

respektive kvinnor på bild i hela läromedlet har räknats och slutligen har en bildanalys av ett 

antal utvalda, könande bilder gjorts.  

     Det som konstateras utifrån resultatet av undersökningen är att det finns en 

överrepresentation av omnämnda manliga författare samt att det är en dominans av det 

manliga könet på bild. Men nästintill hälften av alla bilder föreställer någonting annat än en 

man eller kvinna. Dock innebär detta inte att bilderna är könsneutrala utan många av de bilder 

som finns i läromedlet visar tydliga könsfördelningar, vilket gör att bilderna håller isär det 

manliga och kvinnliga. Det är inte bara det att det manliga könet dominerar i förekomst på 

bild utan vid bilder där mannen och kvinnan förekommer tillsammans syns en tydlig 

rollfördelning. Anja Hirdmans och Yvonne Hirdmans teorier kring olika variabler inom 

genusbundenhet stärker teorierna runt den tydliga rollfördelningen.  

      Utifrån resultatet går det att konstatera, som även tidigare forskning visat på att det inte är 

jämställt mellan mannen och kvinnan. Kraven som finns i läroplanens värdegrund angående 

jämställdhet mellan könen uppfylls inte i dessa läromedel, utan istället visar läromedlen på en 

tydlig snedfördelning mellan könen.  

 

Nyckelord: Jämställdhet, könande bilder, läroplanen och genusordning  
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1. Inledning 
Jämställdhet mellan män och kvinnor är ett ständigt pågående diskussionsämne i samhället. 

Att skolan ska främja jämställdhet är inte bara någonting de flesta är allmänt medvetna om 

utan det är även tydligt utformat i läroplanens värdegrund: ”Skolan ska aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” (Skolverket 2011:5). 

     Det finns en hel del olika faktorer som påverkar eleverna i fråga om jämställdhet och 

läraren har goda möjligheter att ge dem förutsättningar för medvetenhet samt visa på tydliga 

markeringar om vad jämställdhet innebär. Val av läroböcker är en viktig del i detta 

sammanhang. 

      Hur framställs egentligen de män respektive kvinnor som förekommer i läromedel? 

Framställningen av män och kvinnor i de olika läromedlen kan bilda den uppfattningen 

eleverna tar med sig i fortsättningen kring hur rollfördelningen är. Vi lever i en värld där 

media har en stor påverkan på oss och hur verkligheten ”bör” se ut. Englund belyser i 

Undervisning som meningserbjudande (1997) att eleverna kan få en uppfattning om att 

lärobokstexterna är rent auktoritära och att det är den verklighet som vi befinner oss i 

(Englund 1997:128).   

     Både bilder och hur personer framställs genom tilltal i texten har betydelse och påverkar 

hur vi uppfattar det manliga respektive kvinnliga. Vid kontakt med en bild är tanken att 

åskådaren ska se något speciellt och därför hjälper retoriska komponenter till att rikta bilden. 

Det kan vara gester, ansiktsuttryck och blickar som får åskådarna att känna den känsla bilden 

är menad att skapa (Anja Hirdman, 2001). 

     Skolan ska arbeta för en likvärdig utbildning och lärarna ska arbeta med att väcka 

medvetenhet angående jämställdhet mellan män och kvinnor. Eleverna måste aktivt ges 

möjlighet till att arbeta med identitetsskapande och det ska finnas möjligheter för dem att 

utföra olika aktiviteter utifrån deras intresse. Val av aktivitet handlar inte om att individen är 

född till kvinna eller man utan om individens egen åsikt och känsla. Undervisningen ska 

innehållsmässigt visa på att allt man gör inte är anknutet till vilket kön man är född till och 

därför är det viktigt att även läromedlen är vinklade på rätt sätt.  

     Det är viktigt för mig som blivande svensklärare att fundera över valen man gör angående 

material till undervisningen. Vilka läromedel väljer jag att använda mig av? Hur representeras 

kön, det manliga och kvinnliga i läromedel? Därför ska jag i denna undersökning granska två 

läromedel i svenska på gymnasienivå för att se om de speglar den jämställdhet läroplanen vill 
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att skolan ska främja och vad ämnesplanen säger angående könsfördelningen. I ämnesplanen 

framgår det att undervisningen ska behandla: ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som 

män, från olika tider och kulturer.” (Skolverket 2011:162).       
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka om läromedel i ämnet svenska i skolan på 

gymnasienivå speglar jämställdhet mellan män och kvinnor, enligt läroplanens värdegrund 

som kräver detta. Syftet är att titta på hur utvalda läromedel i ämnet svenska framställer kön 

det vill säga, hur män och kvinnor könas. 

     

     Frågeställningarna som uppsatsen är menad att besvara är: 

 Hur många kvinnliga respektive manliga författare presenteras i läromedlen? 

 Hur många kvinnor respektive män förekommer på bild i läromedlen?  

 Hur könas kvinnan respektive mannen på bilderna i läromedlen? 

 

  1.2 Disposition 
Arbetet är disponerat enligt följande, med en inledande del som innehåller inledning, syfte, 

och frågeställningar. Därefter presenteras bakgrund och tidigare forskning inom ämnet, en 

redogörelse över läroplanens värdegrund och ämnesplan (svenska), läroplanens grundtanke 

samt vilken betydelse läromedlet har är delar som finns med. Därefter kommer även 

genusperspektivet att förtydligas och kopplas samman till tidigare nämnda områden.  

     Efter bakgrund och tidigare forskning, presenteras uppsatsens använda material och metod 

för att sedan redovisa undersökningens resultat. Uppsatsens slutliga del är en diskussion kring 

resultatet i relation till frågeställningarna samt tidigare forskning.  
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2.  Bakgrund och tidigare forskning 
I kapitel två kommer jag att behandla bakgrund och tidigare forskning, där bland annat 

läroplanen och dess grundtanke kommer att presenteras. Även läromedlets betydelse samt 

teori kring hur man kan analysera bilder kommer att presenteras.  

 

2.1 Läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Lgy11) 
I det inledande kapitlet i läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11) presenteras skolans 

värdegrund, vilken skolan skall sträva efter att arbeta utifrån. Värdegrunden tar upp ett antal 

viktiga delar som tydligt styrker att läraren har i uppgift att främja jämställdhet mellan män 

och kvinnor, pojkar och flickor.  

     Skolan stödjer sig mot demokratins grund och utbildningen ska syfta till att eleverna ska ha 

möjligheter att utveckla kunskaper och värden. Värden skolan ska gestalta och förmedla 

är: ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2011:5).  

     Det som även framgår i skolans värdegrund är att skolan ska främja jämställdhet i 

undervisningen genom att arbeta för en likvärdig utbildning: ”Skolan ska aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket 2011:6). 

    Skolan ska även arbeta med förståelse och medmänsklighet:  

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen 

ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

(Skolverket 2011:5)  

 

Det framgår klart och tydligt vilka riktlinjer lärarna har att arbeta utifrån och som synes 

behandlas jämställdhetsbegrepp vid ett flertal tillfällen. Men detta tas inte bara upp i den 

första delen av läroplanen utan även i ämnesplanen i svenska går det att utläsa riktlinjer som 

tydligt visar att de båda könen ska nämnas och användas i undervisningen. I Svenska 1 och 

dess centrala innehåll står det att undervisningen i svenska bland annat ska 

behandla: ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.” 

(Skolverket 2011:162). 
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Läroplanen är kopplad till samhället vi lever i, vilket även de tidigare läroplanerna var. Krav 

kring hur mannen och kvinnan ska användas i undervisningen har funnits med en längre tid 

men på helt olika villkor. Idag ska skolan arbeta för jämställdhet vilket även tidigare 

läroplaner gjorde men större och klarare skillnader mellan mannen och kvinnans roll i 

samhället skulle göras, vilket jag återkommer till under rubrik 2.2. 

 

2.2 Läroplanens grundtanke 
När de första läroplanerna utformades, arbetades dessa fram med hjälp av en rad 

grundläggande principer om hur vår omvärld organiserade sig. Lundgren (1983) lyfter i sin 

avhandling Att organisera omvärlden en läroplansteori, där han belyser uppbyggnaden av den 

och dess olika nivåer som den grundläggs på. Förenklat innehåller de olika nivåerna en 

relation mellan samhället i stort och utbildningen, konkretisering av utbildningen och hur det 

konkreta läromedlet och den konkreta läroplanen faktiskt styr undervisningen (Lundgren, 

1983). 

     Inga Wernersson (2012) analyserar och framhäver i sin artikel Om genusordning förr och 

nu – betydelse av utbildning att vi har förändrat synen avsevärt på kön över tid och samhället 

jobbar alltjämt med en förbättring kring jämställdhet. En av skolans byggstenar inom 

värdegrunden är just att arbeta med jämställdhet mellan flickor och pojkar, och att få dem att 

känna sig bekväma med vad de själva vill och inte vad könet är ”menat att göra”.  

     Utifrån dessa krav har sedan läromedel skapats och haft en stor betydelse. År 1919 

användes i folkskolan en lärobok (Luthers lilla katekes) som tydligt betonade att mannen och 

kvinnan skulle ta olika roller i samhället. Det var här tydligt beskrivet hur makten skulle 

fördelas och det gjordes även en arbetsfördelning mellan de biologiska könen, vilket 

medförde ett beroende av varandra (Wernersson, 2012). Att läromedel har betydelse för hur 

elever uppfattar samhället samt att det hjälper läraren i undervisningen är ingenting nytt 

(Englund 1997:127-128). En pågående process och trend är att läraren ska använda sig av 

egengjort material, vilket gör det mer modernt och nyanserat, men läromedlet kommer alltid 

vara av betydelse i grunden och vara ett stöd i undervisningen. 

 

2.3 Läromedlets betydelse i alla ämnen 
Englund (1997)  belyser vikten av lärobokstexten och att detta medium fortfarande dominerar 

inom undervisningen. Ofta tror eleverna att allt det som framkommer i läromedlet är den 

sanna verkligheten. Han belyser med tanke på användningen av läromedlet att forskning om 
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läromedel är lågprioriterat och samtidigt är kunskapen om olika användbara texters roll för 

meningsskapandet hos eleverna alltför begränsad. (Englund 1997:127-128) 

     I Juhlin Svenssons avhandling som behandlar val och användning av läromedel i 

gymnasieskolan (2000) konstateras det att läromedel behövs och bör användas. Anledningen 

till detta är att all tyngd läggs på läraren om denne enbart ska använda sig av egengjort 

material. För att ha en gemensam lärobok på skolan utses läromedel under 

ämneskonferenserna. Målet är att boken ska ha kopplingar till läroplanens olika delmoment 

inom det aktuella ämnet, i detta fall svenska (Juhlin Svensson 2000:31-33). 

     Lärarna i Ingela Korsells (2007) avhandling Läromedel det fria valet? beskriver att de inte 

vill bli fullt styrda av läromedlet de använder. Om läromedlet inte uppfyller deras syn på 

pedagogik eller om det inte tar upp de områden eleverna behöver öva sig i inför nationella 

proven, anses läromedlet inte lika viktigt. Deras önskan är att läromedlet bör vara pedagogiskt 

bra och att det har ett innehåll som lärarna kan använda och arbeta vidare med. Lärarna vill 

känna sig delaktiga och är gärna medskapande i utformningen av läromedel, eftersom de vill 

kunna påverka dess användning (Korsell, 2007). 

     Att läroboken är viktig i undervisningen belyser ett flertal forskare i sina resultat och de 

konstaterar att den innehåller fakta, förklaringar och olika exempel som är nödvändiga i 

undervisningssyfte. Läromedlet är normerande för att det tar upp aspekter som anses viktiga 

och relevanta inom det specifika ämnet (Lind Palicki, 2005:164-165). 

     Rune Pettersson diskuterar i boken Bilder i läromedel (1991) om bildens vikt i läromedlet 

och vilken funktion den kan ha. Han diskuterar även att en bild i ett läromedel borde ha 

funktionerna: ”visualisera, dekorera, informera, stimulera och påverka” (Pettersson 1991:103). 

Han menar att en bild inte bara ska förmedla kunskap utan att den även ska förmedla en 

djupare förståelse. En bild uppfattas oftast mycket snabbare än en text, en bild ger ofta en 

lättare och bättre överblick över det aktuella ämnet. Bilder kan vara ett hjälpmedel för de 

lässvaga och kan hjälpa eleverna att minnas det de läser. Det kan även vara ett sätt att aktivera 

fler sinnen och en bild kan göra att det väcks än mer känslor, skapar underhållning eller 

förstärker en redan verklig upplevelse (Pettersson, 1991). 

         Med tanke på läromedlets betydelse är det viktigt att läroböckerna är utformade med 

grundtanke i jämställdhet mellan män och kvinnor. Läromedlen bör inte visa alltför tydliga 

rollfördelningar mellan könen. Därför är en granskning av läromedlets genusperspektiv 

således viktigt inte minst av de bilder som förekommer.  
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2.4 Genusperspektivet 
Enligt Edlund, Erson och Milles (2007) i Språk och kön beskrivs kön som det biologiskt 

skapade och genus som det socialt och kulturellt skapade (Edlund, Erson & Milles 2007). 

Detta betyder då att genus är någonting individen på egen hand skapar genom personliga val, 

där individen väljer att följa olika handlingsmönster. Begreppet kön är inte så enkelt att det 

enbart handlar om det biologiskt skapade utan innefattar även den kulturella delen. Samhället 

har olika krav på varje individ beroende av könstillhörighet och det finns handlingsmönster 

som individen ”bör” följa med koppling till det manliga eller kvinnliga biologiska könet 

(Genusfokus, 140228). 

     Ett perspektiv inom genusbegreppet som tydligt framställs är maktperspektivet, att män har 

större makt än kvinnor. Men maktfaktorn är inte det enda som ingår här utan inom detta finns 

det hierarkier och olika identitetskategorier hos det manliga och kvinnliga könet. Denna 

hierarki och de olika identitetskategoriseringarna benämns med begreppet intersektionalitet. 

Begreppet innebär att man tittar på ett flertal olika faktorer inom indelningen manlig och 

kvinnlig, som kön, ålder, etnicitet osv. (Genusfokus, 140228).  

     Yvonne Hirdman (2007) har i bland annat boken Gösta och genusordningen beskrivit 

genussystemet som en dynamisk struktur som innebär ett nätverk där processer och 

föreställningar sker. Men man ska även se genussystemet som en ordningsstruktur med två 

olika perspektiv, dikotomi och hierarki. Med det första perspektivet, dikotomi menas att man 

håller isär det manliga och kvinnliga (isärhållandet) medan det andra perspektivet, hierarki 

innebär att mannen är normen, vilket således innebär att det är mannen som är människan och 

därför är mannen det normala. Denna ordning är grunden för de sociala, politiska och 

ekonomiska ordningarna (Yvonne Hirdman, 2007:212-213). 

     Isärhållandet som beskrivs går att tydligt applicera på bilder och text i till 

exempel ”skvallertidningar” där mannen och kvinnan har fasta cementerade roller. Detta syns 

inte bara på bild utan framhålls även i texten där det diskuteras kring manligt och kvinnligt 

språk, beteende och drömsätt (Anja Hirdman, 2001:196). 

     Beroende av vilken biologisk könstillhörighet varje individ föds till, uppmanas individen 

att följa vissa riktlinjer inom indelningen manligt och kvinnligt och utifrån det skapas kön. 

Detta yttrar sig i hur omvärlden reagerar på individens beteende, vilket kan ske genom att till 

exempel uppmuntra flickor till passiva och mer inåtriktade lekar och pojkar till mer aktiva och 

utåtriktade lekar. I och med detta reproduceras kön. Flickan ska vara omhändertagande och 

mer känslomässig medan pojken ska vara mer tuff och inte visa upp den känslomässiga sidan 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2000). 
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      Detta medför då ett isärhållande mellan manligt och kvinnligt och har gjort att samhället 

skapat fasta stereotypa föreställningar. Dessa föreställningar påverkar samhällets medborgare 

och de skapar skilda fack. I och med detta könas mer eller mindre varje individ, genom olika 

val som görs. Könandet sker hela tiden och isärhåller det manliga och kvinnliga (Yvonne 

Hirdman, 1998, Elvin-Nowak & Thomsson, 2000).  

     Mannen och kvinnan gestaltas helt enkelt på skilda sätt, trots att medvetenheten kring 

jämställdhet bör ha ökat i och med aktuella diskussioner kring ämnet. I denna uppsats är det 

inte bara viktigt att ta upp genusperspektivet överlag utan även hur genusperspektivet tidigare 

har gestaltats i olika läromedel.  

 

2.5 Genusperspektiv i olika läromedel 
Berge och Widding (2006) har i en underlagsrapport till en av Skolverkets rapporter, 

undersökt och redovisat resultat kring hur jämställdhet framkommer i olika läromedel. I ett 

antal utvalda läromedel har det analyserats och konstaterats att kvinnor och män, flickor och 

pojkar representeras i både text och bild men med en tendens av manlig överrepresentation.  

Författarna belyser att de utvalda läromedlen på olika sätt har representativa avsnitt som 

behandlar kön, vilket borgar för att eleverna ges möjlighet att förstå att kön har betydelse. 

(Berge & Wedding 2006:29)  

     Läromedel i skolan bör presentera pojkar och flickor på lika villkor, vilket även skulle 

bidra och hjälpa skolan med dess krav angående jämställdhet. När en elev eller annan individ 

sätter sig ned med en läromedelstext ligger individens kunskap och erfarenhet på olika nivåer. 

Alla individer kan uppfatta läromedeltexter olika, läsaren har olika erfarenheter, förväntningar 

och lässituationen kan te sig annorlunda och skiljer sig säkerligen åt från person till person. 

Samma förutsättningar sker vid ett första möte med en bild, olika känslor, förväntningar och 

uppfattningar skapas beroende på individens erfarenhet och bakgrund (Lind-Palicki, 2005).  

     I läromedel som används i dagens skola speglas oftast kursplanens mål inom det specifika 

ämnet och i svenskämnet är författarskap och litteratur ett obligatoriskt och viktigt moment. I 

ämnesplanen står det att eleverna exempelvis ska ha stött på litteratur skriven av både kvinnor 

och män, från olika tider och olika kulturer (Skolverket, 2011:162). Detta visar också på att 

ämnesplanerna vill främja mer jämställdhet mellan män och kvinnor, vilket gör att lärare samt 

elever måste tänka efter vilken litteratur de väljer ut. Den litteraturhistoriska kanon är ett sätt 

att hitta tillbaka i tiden och kulturer men om de båda könen ska främjas bör man även gå 

utanför den. Dock har vi ingen litteraturhistorisk kanon i Sverige att utgå ifrån och det finns 

inga tydliga linjer i ämnesplanerna vilket litteratur som bör läsas utan det är läraren som väljer 
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med stöd av det centrala innehållet i ämnet. De läromedel som används idag använder sig 

även av mycket bilder, vilket stimulerar fler sinnen hos eleverna och med tanke på att 

jämställdhet är ett aktuellt ämne är det större chans att eleverna granskar läromedlen med 

kritiska ögon.  

 

2.6 Författare och den litteraturhistoriska kanon  
Internationellt sett kan författaromnämnandet i läromedel ha betydelse och bakgrund i den 

litteraturhistoriska kanon, med tanke på dess uppbyggnad. I Sverige saknas en 

litteraturhistorisk kanon i styrdokumenten men vi har troligen blivit influerade av den tidigare 

läroplanen, läromedel och andra länders undervisning.  Till en början ingick enbart manliga 

författare i den litteraturhistoriska kanon och det var inte förrän efter lång tid kvinnan blev 

accepterad. Detta var genom Mary Shelly med sin bok Frankenstein som skrevs under 1800-

talet, den fick senare ett genombrott i kanon och efter det kunde kvinnliga författare även ta 

plats i kanon. Det var efter detta som litteratur skriven av kvinnor inte längre sågs som en 

brist. (Bergström & Elleström, 2010.) 

    En litteraturhistoriska kanon består av diktverk som ”oberoende av enskilda läsares och 

forskares personliga tycke och smak anses utgöra det omistliga arv som varje ny generation 

av bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare” (Bergström & Elleström, 2010:31).        

          Den litteraturhistoriska kanon kan som märkbart vara föränderlig men den får inte 

byggas på för mycket vilket skulle leda till en uteslutande funktion, omfånget i kanon bör vara 

begränsat:  

”Ju mer kanon sväller desto mindre blir den just kanon. Poängen med kanon är att vara en 

sorts karta över den litterära terrängen med vars hjälp man kan hitta fram till de vackraste 

utsiktsplatserna, de mest nervkittlande ravinerna, de grönaste oaserna och de otäckaste 

djunglerna. Ritar man in för många stigar och punkter blir kartan oöverskådlig och obrukbar. 

Då kan man lika gärna slänga den och vandra helt fritt” (Bergström & Elleström, 

2010:37) 

Jag vill med detta avsnitt belysa det problem som kan uppstå vid val av författaromnämnande 

i läromedel. 

  

2.7 En analys av könande på bild 
Anja Hirdman (2001) har gjort en undersökning som behandlar könandet i olika 

skvallertidningar med fokus på bild och text och deras betydelse. Hon beskriver ett antal olika 

sätt bilder går att ses och tolkas på. Kameravinkeln är ett sätt hon väljer att titta på, där det 
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talas om vilken distans kameran har till personen. Det finns både närbilder och distansbilder 

representerade i tidningarna, de två perspektiven innebär följande: distansbilder, är en 

helkroppsbild men kan också innebära att en stor del av bakgrundsmiljön hamnar i fokus. 

Extrem närbild är en bild tagen med fokus på ansiktet och det finns inte utrymme till mycket 

bakgrund. Närbilder förknippas oftare med män och distansbilder med kvinnor i hennes 

undersökning. Mellan dessa två ytterpunkter finns det självklart ett flertal olika avstånd men 

för att beskriva skillnaden mellan manligt och kvinnligt används här enbart närbild och 

distansbild (Anja Hirdman, 2001). 

     En annan faktor som har betydelse för status och uppfattning av en bild är vilken gest eller 

pose som personen eller personerna på bilden visar. Det finns olika sätt att tolka minerna på, 

ett leende inbjuder till gemenskap, ett sätt att bekräfta en tillhörighet. Genom att använda 

handen på ett specifikt sätt kan det utstråla till exempel engagemang, koncentration eller 

eftertänksamhet. Även den avbildades blick medför en känsla av hur åskådaren ska tolka 

bilden, och även här sker det en fördelning inom könen.  

    En genomgående tendens i hennes undersökning visar på maskulinitetens makt och 

överrepresentation. Mannen och kvinnan förväntas förmedla olika budskap på bilderna 

beroende på kön. De olika uttrycken kan exempelvis synas på det sexuella området där det 

skiljer sig markant mellan könen. Bilderna som granskas i undersökningen av Anja Hirdman 

visar på att kvinnans kropp ses mer som ett sexobjekt än vad mannens kropp gör. Detta trots 

att de är lika mycket avklädda (Anja Hirdman, 2001). 
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3. Material och metod  
Detta kapitel kommer jag att presentera undersökningens material och metod.  

 

3.1 Material 
I undersökningen har jag valt att utgå ifrån två läromedel, Svenska rum och Svenska impulser. 

Anledningen till valet av dessa läromedel är att Svenska impulser är en lärobok jag av egen 

erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen, vet att skolorna använder sig av i 

undervisningen. Svenska rum är utvald med motiveringen att den är nyutgiven och att 

författarna själva beskriver läromedlet som skräddarsytt efter den nya läroplanen.  

      Svenska rum består av sju kapitel med lite olika vinklar de tre inledande kapitlen inriktar 

sig på litteratur: Sagor och myter, Besök i författarverkstan och Ondskans fyra ”ansikten” – 

och godhetens. De fyra avslutande kapitlen behandlar språket: Det sociala språket, Att 

argumentera – om konsten att få som man vill, Språket är våra ”glasögon” – om språkets 

makt över tanken och slutligen Verktyg för skrivande (Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 

2012). 

     Svenska impulser är ett läromedel som fokuserar på ett antal olika områden som film, 

litteratur, språk och bild. Områdena är sedan indelade i sex huvudrubriker och under dem 

finns även mer djupgående information om varje avsnitt. Läromedlet är inriktat på eleven och 

handlar om eleven: ”om ditt möte med litteraturen, din språkutveckling och ditt lärande” 

(Markstedt & Eriksson 2008).  

     De båda läromedlen behandlar ett antal olika områden inom svenskämnet och jag har 

därför vid räknandet av författaromnämnandet valt ut relevanta kapitel. De utvalda kapitlen 

behandlar områden inom litteratur och författarskap.  

    Vid förekomsten av man eller kvinna på bild har jag valt att räkna med alla bilder i de båda 

läromedlen, för att sedan i nästa skede välja ut ett fåtal bilder ur varje läromedel för en 

närmare analys. 

     De utvalda bilderna är inte slumpmässigt utvalda utan jag har på egen hand valt ut ett antal 

bilder jag anser är könande eller könar. Min utgångspunkt vid mitt urval av bilder är hur det 

kvinnliga och manliga framställs och detta med stor vikt i hur samhället befäster stereotypa 

föreställningar. Samhället påverkar och skapar dessa föreställningar genom att ständigt 

återskapa föreställningar och skillnader mellan de båda könen. Exempel på stereotypa 

mönster som ofta stöts på i samhället är val av färg på barnkläder, där flickan ska vara klädd i 
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rosa och pojken i blått. Eftersom jag som alla andra medborgare i samhället mer eller mindre 

påverkas av de olika stereotypa mönster som skapas, väljer jag bilder där jag kan se de 

stereotypa mönstren. Mönstren blir mer tydliga med hjälp av de analysverktyg som valts ut att 

använda i undersökningen, vilket beskrivs tydligare i avsnitt 3.2. 

     Vid analysen har jag enbart valt att undersöka utifrån ett genusperspektiv, men valde att i 

bakgrunden även nämna begreppet intersektionalitet. Begreppet intersektionalitet kommer jag 

inte att använda mig av eller ta hänsyn till i min uppsats. Jag använder begreppet för att göra 

det uppmärksammat att kategoriseringen man respektive kvinna även har 

underkategoriseringar som till exempel etnicitet, klass osv.  

 

3.2 Metod 
Undersökningen grundar sig på två olika läromedel, vilket är rimligt med tanke på uppsatsens 

omfång. Uppsatsen behandlar två olika läromedel i svenska och undersökningen som utförs är 

inriktad på att titta på om de båda läromedlen visar jämställdhet mellan män och kvinnor. För 

att kunna besvara mitt syfte har jag valt att dela in uppsatsen i tre frågeställningar, vilket 

också resulterar i tre olika undersökningsdelar. 

     Den första frågeställningen behandlar författaromnämnandet i de två läromedlen, utifrån 

relevanta kapitel som tar upp litteratur och författarskap. Denna del är en kvantitativ analysdel. 

Genom att räkna förekomsten av omnämnda kvinnliga respektive manliga författare kommer 

jag slutligen få fram ett resultat. Jag väljer att räkna varje författarnamn endast en gång även 

om de nämns vid ett flertal tillfällen i läromedlet. Resultatet av detta kommer jag att sätta i 

relation till den internationella litteraturhistoriska kanon för att se över om det finns några 

likheter.  

     Den andra och tredje delen kommer att behandla bilderna i läromedlen. För det första 

kommer jag att räkna förekomsten av kvinnor och män på de bilder som finns i de båda 

läroböckerna. Alla bilder som existerar i böckerna kommer att räknas för att få en helhetsbild 

av hur läromedlet är utformat. Eftersom jag räknar förekomsten av män respektive kvinnor på 

bild är denna del också kvantitativ. För det andra och avslutningsvis kommer jag att göra en 

kvalitativ analysdel där jag analyserar ett antal utvalda bilder som tydligt visar på könande av 

mannen och kvinnan. Fokus ligger på att granska han respektive hon, men föremål som könar 

kommer även att finnas med. Vid analysen av hur personerna könas kommer 

kameraperspektivet till individen, blick och pose samt vilket kroppsspråk personen använder 

sig av att granskas. Analysen kommer att ske i relation till Anja Hirdmans teori om hur man 

granskar bilder, som noggrannare beskrivits i del 2.7. När hon granskar bilderna är 
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ovannämnda faktorer av stor betydelse, och hon tar stöd i ett uttalande av Goffman som 

beskriver att det finns genusbundna variabler. Kroppsretoriken visar på skilda konventionella 

och sociala faktorer mellan könen. Hur individen placerar kroppen, skilda höjder samt 

självberöring, är tre aspekter som omnämns vara genusbundna (Anja Hirdman, 2001:50). 

    Analysen kommer även att ske med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans (1998) sätt att se på 

den passiva kvinnan och den aktiva mannen inom görandet. Hon beskriver två perspektiv som 

enligt henne beskriver genussystemet, vilka två perspektiv tidigare nämnts i del 2.4, dikotomi 

(isärhållandet, mellan mannen och kvinnan) samt hierarki (mannen som norm). Anja 

Hirdmans och Yvonne Hirdmans teorier appliceras och används vid bildanalysen och används 

sedan i diskussionsavsnittet där de sätts i relation till resultatet. 

     För att tydliggöra har jag valt att göra en kategorisering i undersökningens andra och tredje 

del, han, hon, båda könen på samma bild samt föremål eller liknande. Denna indelning 

kommer att finnas med vid både räknandet av mannen och kvinnan på bild samt vid 

bildanalysen. Dessa två delar som behandlar läromedlens bilder kommer sedan sättas i 

relation till skolans läroplan och värdegrund som tar upp att skolan ska främja jämställdhet 

mellan mannen och kvinnan.  
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer jag att presentera uppsatsens resultat. De olika delar som resultatet 

innehåller är omnämnandet av manliga och kvinnliga författare som jag kommer att sätta i 

relation till den litteraturhistoriska kanon då vi i Sverige inte har en utskriven kanon i 

styrdokumenten. Förekomsten av män och kvinnor på bild samt könandet av mannen och 

kvinnan på bild kommer också att presenteras.  

 

4.1 Hur många manliga respektive kvinnliga författare 

presenteras i de olika läromedlen? 
Författarna som omnämns i de båda läromedlen är gemensamt 69 stycken, varav 37 återfinns i 

Svenska rum medan Svenska impulser presenterar 32 stycken. Statistiken är baserad på ett par 

utvalda kapitel med fokus på författare och litteraturkunskap. I läromedlet Svenska rum ligger 

fokus på författare och deras verk i de två första kapitlen, Sagor och myter samt Besök i 

författarverkstan. Av de 37 författare som omnämns i dessa kapitel är 29 manliga författare 

medan enbart 8 kvinnliga författare nämns, vilket innebär att de kvinnliga författarna är cirka 

en fjärdedel medan de manliga är cirka tre fjärdedelar, vilket tydligt tyder på en stor dominans 

och överrepresentation av män. För att förtydliga resultatet presenteras alla författare som 

omnämns i figur 1 samt skillnaden mellan de båda könen i procent i diagram 1.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Fördelningen mellan manliga och kvinnliga författare i läromedlet Svenska rum.  

 

Kvinnor: 

Astrid Lindgren 

Mary Shelley 

Inger Edelfeldt 

Maria Küchen 

Carina Rydberg 

Kerstin Ekman 

Sonja Åkesson 

Selma Lagerlöf 

 

Män:  

Bröderna Grimm, Tuan Ch’eng-Shih, Charles Perraults, 

H.C Andersen, Jules Verne, Lewis Carrol, Ray Bradbury 

Isaac Asimov, William Gibson, Bruno Bettelheim,  

G.K Chesterson, Tomas Tranströmer, Sandro Key-Åberg 

Nils Ferlin, Vilhelm Moberg, Peter Pohl,  

Ernest Hemingway, Anton Tjechov, Bengt Ohlsson 

Arne Dahl, Jonas Hassen Khemiri, August Strindberg, 

Martin Jonols, Peter Curman, Gabriel Garcia Márquez 

Franz Kafka, Graham Greene, Hjalmar Söderberg,  

Tony Samuelsson 
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Diagram 1: Antalet omnämnda kvinnliga respektive manliga författare i de utvalda kapitlen 

Sagor och myter samt Besök i författarverkstan. 

 

I läromedlet Svenska impulser ligger fokus på författarskap i kapitel ett, Mot läsfåtöljen och 

motsvarar i princip detsamma innehåll som kapitel ett och två i Svenska rum innefattar. 

Svenska impulsers fördelning mellan kvinnliga och manliga författare är nästintill jämställd 

och det skiljer endast några författare dem emellan. Antalet manliga författare uppgick till 19 

stycken medan det uppgick till 15 stycken kvinnliga författare som omnämndes i kapitlet. Den 

procentuella skillnaden mellan de kvinnliga och manliga författarna blir därför heller inte 

speciellt stor vilket tydligt kan ses i diagram 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Fördelningen mellan manliga och kvinnliga författare i läromedlet Svenska impulser 

Kvinnor: 

Lena Andersson, Cornelia Waldersten 

Johanna Nilsson, Ulla Trenter 

Inger Edelfeldt, Katarina Kieri 

Claudia Marcks, Sara Villius 

Eeva Kilpi, Anna Liljedal 

Åsa Ericsdotter, Olivia Bergdahl 

Anna Jörgensdotter, Sonja Åkesson 

Karin Boye 

 

Män: 

Lennart Hellsing, Per Nilsson, Olof Lagercrantz, 

Bob Hansson, Michael Ende, Michael Niemi 

Jonas Hassen Khemiri, Jonas Karlsson 

Giovanni Boccaccio, August Strindberg 

Jerker Virdborg, Joakim Forsberg, Stig Dagerman 

Bruno K. Öijer, Fredrik Lindström 

Mattias Alkberg, Tomas Tranströmer 

Sven Enander, Lukas Moodysson 
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Diagram 2: Antalet omnämnda kvinnliga respektive manliga författare i de utvalda kapitlet 

Mot läsfåtöljen. 

 

Under uppbyggnaden av den litteraturhistoriska kanon och en längre tid framåt 

representerades enbart män, vilket varade under en lång period innan den första kvinnan blev 

accepterad vilket var Mary Shelley med hennes bok Frankenstein. Detta skulle då kunna vara 

en anledning till mannens överrepresentation i de utvalda läromedelen. Jag kan inte utifrån 

denna undersökning säga att kanons uppbyggnad har något med dessa läromedel och valen av 

författare att göra, med tanke på att vi i Sverige inte har en litteraturhistorisk kanon att följa. 

Att det mestadels är män som representerar olika författarstilar i läromedlen kan ha en grund i 

att det förr i tiden mest var framgångsrika män inom den litteraturhistoriska världen. 

Läromedlen har en överrepresentation av män som jag inte kan förstå varför. Framförallt är 

det en överrepresentation av de manliga författarna i Svenska rum men det finns även en 

tendens till det i Svenska impluser. Vid val av text och författare vid representation av tema 

eller ämne har det visat sig att vid de flesta tillfällen används en manlig författare. Detta visar 

på en stor snedfördelning mellan könen och det är definitivt inte jämställt. 

 

4.2 Hur många män respektive kvinnor förekommer på bild i de 

utvalda läromedlen? 
Läromedel med bilder gör att böckerna ger möjligheter för eleverna att aktivera hjärnan på ett 

annat sätt än läromedel med enbart skriven text. Eleverna kan med hjälp av bilder bearbeta 

informationen läroboken vill förmedla på ett annat plan. För att se om bilderna representerar 

en jämställdhet, räknades förekomsten av män respektive kvinnor på bilderna i de båda 

läroböckerna. För att tydligt visa på hur fördelningen av bilderna har gjorts i läromedlen har 

jag valt att dela in i fyra grupper han, hon, båda könen tillsammans samt föremål eller dylikt. 
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     Sammanlagt i de båda läromedlen finns det 205 bilder, i läromedlet Svenska rum finns 97 

illustrationer medan Svenska impulser innehåller 108 stycken. I det förstnämnda läromedlet, 

Svenska rum är majoriteten av bilderna föremål eller dylikt, men det finns en viss 

överrepresentation av bilder på män. Mannen är med på 25 bilder medan kvinnan finns med 

på endast 15 bilder. I detta läromedel fanns även 15 bilder på mannen och kvinnan på samma 

bild, se diagram 3. 

 

 

Diagram 3: Antalet bilder uppdelat i fyra kategorier. 

 

I läromedlet Svenska impulser är även här majoriteten av bilderna på föremål eller dylikt, men 

återigen finns en tydlig överrepresentation av män och existensen av enskilda män på bild är 

38. Kvinnan återfinns enbart på 18 bilder, vilket innebär att mannen finns på mer än dubbelt 

så många bilder som kvinnan.  10 bilder finns med i läromedlet där både mannen och kvinnan 

representeras på samma bild, se diagram 4. 

 

 

Diagram 4: Antalet bilder uppdelat i fyra kategorier. 
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Bara för att mannen och kvinnan finns med gemensamt på bild betyder det inte att det är 

jämställt mellan dem, utan när de båda könen förekommer tillsammans på bilder finns en 

tydlig rollfördelning könen emellan. Detta återkommer jag till i nästa del, som innefattar 

bildanalysen och som anknyter till det manliga och kvinnliga könandet. 

 
4.3 Hur könas mannen respektive kvinnan på bild i de båda 

läromedlen? 
Ett antal bilder ur varje läromedel har valts ut för en noggrannare analys ur ett genus- och 

könandeperspektiv. För det första kommer en granskning av vilken distans kameran håller till 

personen. Även pose, blick och kroppsspråk analyseras utifrån Anja Hirdmans sätt att granska 

bilder. För det andra kommer även en granskning av bilderna utifrån Yvonne Hirdmans sätt 

att dela in manligt och kvinnligt att göras. Inom hennes teori kommer framförallt det ena 

perspektivet, isärhållande mellan mannen och kvinnan, den passiva kvinnan och den aktiva 

mannen att vara det centrala.  

     Det finns bilder i båda läromedlen som tydligt skiljer på manligt och kvinnligt. Genom att 

samhället skapat stereotypa föreställningar kring vad som tillhör de båda kategorierna manligt 

och kvinnligt kan detta påverka.  

    Bilder med enbart föremål kan vid de flesta tillfällen placeras under kategorierna manligt 

och kvinnligt då det tydligt finns någonting som förknippas med mannen eller kvinnan, som 

klädesplagg och färger bland annat.  

 

4.3.1 Bildanalys  
Nedan presenteras ett antal bilder ur de båda läromedlen som är analyserade utifrån 

ett könande perspektiv. I de båda läromedlen finns det som nämnts en mängd bilder 

med föremål eller dylikt. Detta betyder inte att de är könsneutrala utan en del av 

bilderna representerar könade föremål. I mitt val av bilder har jag alltså valt att ta 

fram ett antal bilder som tydligt visar på de olika faktorer som könar.  

     För att tydliggöra hur läromedlet använder sig av bilder där det manliga och 

kvinnliga framträder har ett antal bilder valts ut. De utvalda bilderna porträtterar män 

och kvinnor samt föremål och de är könande på något vis. För att tydliggöra de olika 

faktorer som könar har en rubrikindelning av de olika perspektiv som framkommer 

gjorts, närhet och distans, föremål som könar, passiv och aktiv samt båda könen 
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tillsammans. Dessa olika begrepp är tidigare beskrivna i bakgrunden till uppsatsen 

och är grundstenen till hur bilderna belyser könandet av det kvinnliga och manliga.  

 

4.3.2 Närhet och distans 
I läromedlen finns exempel på bilder där perspektivet till kameran är olika beroende 

av person. Antingen är bilden en närbild eller så är det en bild tagen med längre 

distans där mer bakgrund finns mer synligt. Det finns olika sätt att visa på 

genusbundna variabler när det gäller hur personen framställs framför kameran. 

Exempel på olika igenkännande variabler är bland annat kameravinkeln och hur 

personen använder sin kropp. Den första bilden i Svenska rum som presenteras i den 

inledande delen till kapitel ett, Sagor och myter avbildar en kvinna i en röd 

långklänning, som är placerad på en sten omringad av en grå och dyster miljö. Stenar 

och mossa går att urskilja i den grå tillvaron. I mitten av bilden finns ett ljus likt en 

sol, som är placerad på ett sätt som gör att bilden blir ljusare.  

     Kameran har en lång distans till kvinnan på bilden och det går att urskilja en stor 

del av bakgrundsmiljön. Kvinnan är enbart en liten del av bildens helhet. Kvinnan på 

bilden fokuserar sin blick långt bortom kameralinsen och ser inte in i den. Hennes 

huvud är snedvridet åt höger och blicken riktad åt samma håll. På kroppsspråket syns 

det tydligt att hon är den passiva kvinnan. Hennes kroppsspråk visar på 

tillbakadragenhet då hennes rygg är kutad och hennes händer ligger försiktigt 

placerade i knät. 

     Denna bild representerar en rad faktorer som stämmer in på cementerande drag, 

vilket går att urskilja både genom kvinnan själv men även med hjälp av bakgrund och 

andra faktorer som kameravinkel till exempel. 

 

Bild 1: En typiskt kvinnligt könande bild där faktorer som kamerans perspektiv till 

kvinnan samt kvinnans passivitet bekräftas, Svenska rum sida 6-7 

 

Bild 2 visar på motsatsen till distans, här är ett exempel på en extrem närbild där åskådaren 

möter en mask med ett manligt utseende, vilket tydliggörs genom faktorer som mustasch och 

skägg. Bilden illustrerar en person med en manlig mask som bär en svart mössa och en 

röd ”hoodtröja”. Den lilla bakgrund som går att urskilja på bilden är gråskuggad. En aspekt 

som gör bilden klar om vilket kön som befinner sig under masken är den bildtext som 



24 
 

återfinns vid sidan av ansiktet: ”En man med mask […]”. Jag frågar mig, varför måste det 

vara en man under masken?  

     Genom att ansiktet är så extremt nära åskådaren kan en tillmötesgående blick ses genom 

hålen på masken. Personen röker även en cigarett. Dessa faktorer gör att personen på bilden är 

aktiv (den aktiva mannen). Bilden är manligt vinklad utifrån alla de faktorer som går att 

uppfatta men det går egentligen inte att avgöra könet bakom masken om inte bildtexten läses.  

 

 

Bild 2: En typiskt manligt könande bild, där faktorer som kamerans närhet och mannens 

aktiva görande, Svenska rum sida 140-141 

  

4.3.3 Den passiva kvinnan och den aktiva mannen 
Dikotomi är ett perspektiv som Yvonne Hirdman väljer att använda sig av vid indelning av 

manligt och kvinnligt. Jag har också använt detta sätt vid analysen av bilderna. Den del inom 

dikotomin som beskriver att mannen och kvinnan kan delas in i olika sätt att agera och vara 

(görandet). Begrepp som används inom detta perspektiv är den passiva kvinnan och den 

aktiva mannen vilket gör att jag kommer att applicera detta på dessa bilder. 

     På jakt efter godheten är en rubrik som förekommer i ett av läromedlen. Under denna 

rubrik finns bild 3 som är en naken person med svart axellångt hår och vita vingar på ryggen. 

Personen på bilden är en kvinna. Detta går att ta ställning till genom en noggrann granskning 

av bilden, då konturer av kvinnans bröst snuddar vid hennes knä men blir ordentligt skylda av 

hennes armar som hårt kramar om framsidan av underbenet. 

     Kvinnan på bilden är passiv och hennes ansikte är skylt av det svarta håret vilket gör att 

åskådaren inte kan få ögonkontakt. Detta resulterar i egna åsikter om hur bilden ska bemötas 

och vilka känslor som skapas. Den passiva kvinnan går att tyda med hjälp av kvinnans 

kroppsspråk då hon kryper samman och gör sig liten.  

 

 

Bild 3: Bilden illustrerar ett typiskt exempel på en passiv kvinna, Svenska rum sida 100. 

 

Bild 4 nedan som avbildar en kvinna och en man visar tydligt på det passiva och aktiva 

perspektivet. Det är även så att det är kvinnan eller flickan som är den passiva med hennes 

sätt att använda kroppen genom att bara stå helt still och titta rakt fram, det finns ingen 

tendens till aktivitet. Mannen eller pojken däremot använder sin kropp på ett annat sätt; han 
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kommer springande i en skolkorridor, vilket gör honom aktiv. Däremot är det en längre 

distans till kameran för pojken än flickan. 

     Dessa två bilder är placerade bredvid varandra på exakt samma sätt här som i läromedlet, 

vilket gör att den rollfördelning som Yvonne Hirdman talar om inom perspektivet dikotomin 

visar en tydlig linje. Isärhållandet mellan könen återfinns igen. 

 

 

Bild 4: Ett exempel på hur bilder visar på den typiska rollfördelningen, en passiv kvinna och 

en aktiv man, Svenska impluser 1 sida 125. 

 

4.3.4 Bilder med könade föremål 
I de två läromedlen finns det förstås bilder som avbildar annat än människor, de flesta av 

dessa är förhållandevis könsneutrala men det finns bilder som kan kategoriseras inom de 

stereotypa föreställningar samhället skapat.  

     Bild 5 föreställer ett föremål som tydligt visar på könandet av kvinnan är en bild som 

representerar en klacksko. Den är rosa och texten bredvid handlar om Askungen. Askungen är 

en saga som handlar om en flicka som tappar sin sko. Det går inte att misstolka att denna sko 

tillhör en kvinna om man blivit påverkad av de olika stereotypa föreställningar som samhället 

skapat. Men att skon tillhör en kvinna har även med sagans huvudperson och handling att 

göra. Bilden på klackskon har inte några tydliga ramar utan det är skons form som avgör var 

bilden slutar. Eftersom skon är placerad i ena hörnet på sidan har kameran en viss distans till 

bilden och det är texten som är huvudfokus och skon bara en detalj kring handlingen.  

     En sko är ett föremål, vilket gör att det inte går att diskutera perspektiven passiv-aktiv och 

inte heller kroppsspråk eller blick. Men bilden är könande utifrån våra stereotypa 

föreställningar kring vad som är manligt och kvinnligt i samhället med sin rosa färg och valet 

av sko. 

 

 

Bild 5: En bild som illustrerar ett könande föremål, Svenska rum sida 9. 

 

Det finns många bilder som visar på nederdelar av kroppar eller skor, av dessa bilder finns det 

några som könar tydligare än andra. Bild 6 består av två ben där man kan urskilja en rödrosa 

kjol och på fötterna bär personen ett par tofflor med svartvitt mönster. På bilden finns även en 

handväska som innehåller en hårborste samt en flaska av något slag. I fokus ligger benen och 
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det är ingen speciell bakgrund som drar till sig uppmärksamhet utan det är ett enfärgat golv, 

samt att det syns en liten kant av den orangefärgade tapeten. Bildens föremål förknippas med 

stereotypa föreställningar om kvinnor. Föremålen är en kjol och en väska och de har färgerna 

röd och rosa.  

     En annan detalj som förknippas med det kvinnliga är rakade ben vilket går att urskilja vid 

en närmare granskning av personens bara ben. Bilden är passiv och kroppsställningen som 

illustreras genom benen tyder mer eller mindre på en osäkerhet.  

 

 

Bild 6: En bild som visar på ett flertal könande föremål, Svenska impluser 7 sida 137. 

 

4.3.5 De båda könen på samma bild 
Att de båda könen förekommer tillsammans på bild betyder inte att det är könsneutralt utan 

det finns tydliga drag som visar på Yvonne Hirdmans båda perspektiv inom genusordning 

(dikotomi och hierarki). Det finns tydliga skillnader på det manliga och kvinnliga, samtidigt 

som det går att tyda mannens överordnande. 

      Denna bild representerar både mannen och kvinnan tillsammans, det som går att urskilja 

är att kameran har olika distans till de båda samt att de har skilda roller. Trots att bilden enbart 

visar mannens rygg är det han som är i närbild och kameraperspektivet har en distans till 

kvinnan, dessa variabler följer riktlinjerna som även Anja Hirdman använde sig av i sin 

undersökning och visar på genusbundenhet.  

     Kvinnans blick möter inte åskådaren utan istället tittar hon upp på mannen och vi kan anta 

med hjälp av mannens lite halvt böjda huvud att han tittar ner på henne. Det går även att skilja 

på deras kroppsspråk, mannens självsäkerhet i den position han placerats i och hennes sätt att 

sitta där nere på sanden. I relation till varandra är det kvinnan som återigen är den passiva och 

mannen den aktiva. 

     Denna bild visar ett tydligt iscensättande av det jag valt att kalla könande, de både könen 

passar in i de kategorier jag bestämt att använda mig av och man kan se att mannen trots hans 

rygg mot kameran är den åskådaren ska lägga fokus på. Detta framhävs genom 

närbildsperspektivet och kroppsspråket men även genom kvinnans blick, eftersom hon enbart 

fokuserar på honom.  

 

 

Bild 7: Representerar mannen och kvinnan tillsammans på bild, Svenska impluser 1 sida 205. 
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4.3.6 Avslutande kommentarer 
Trots den majoritet av bilder som representerar någonting annat än mannen och kvinnan kan 

man se den tydliga indelning som faktiskt finns mellan de båda könen. Ibland kan det 

uppfattas som ett försök till att skapa ett könsneutralt klimat genom att använda sig av 

könsneutrala bilder.  Många av de bilder som enbart representerar föremål eller liknande visar 

på tydliga isärhållande drag av manligt och kvinnligt. Även på bilder med de båda könen 

tillsammans går det att urskilja en tydlig rollfördelning dem emellan.  
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5. Diskussion 
I detta avsnitt för jag en diskussion kring undersökningens resultat. Resultatet kopplas till 

tidigare forskning och bakgrund.  

     Syftet med uppsatsen är att granska om läromedel i svenska på gymnasienivå speglar 

jämställdhet mellan män och kvinnor med tanke på skolans värdegrund som kräver detta. 

Syftet är även att titta på hur de utvalda läromedlen könar mannen och kvinnan på bild. 

     I undersökningen har både en kvalitativ och en kvantitativ analys utförts, då jag räknat 

förekomsten av manliga respektive kvinnliga författare samt räknat förekomsten av män 

respektive kvinnor på bild. Därefter har en analys kring hur mannen respektive kvinnan könas 

på bild. Detta har genomförts med hjälp av Anja Hirdmans sätt att analysera bilder med 

utgångspunkt i hennes avhandling Tilltalande bilder samt med utgångspunkt i Yvonne 

Hirdmans teori kring hur den passiva kvinnan respektive den aktiva mannen inom görandet 

framställs. 

 

För att kunna besvara syftet ansåg jag att frågeställningarna nedan är väsentliga: 

 Hur många kvinnliga respektive manliga författare presenteras i de båda läromedlen? 

 Hur många kvinnor respektive män förekommer på bild i läromedlen?  

 Hur könas kvinnan respektive mannen på bilderna i läromedlen? 

 

Jämställdhet mellan män och kvinnor ska enligt läroplanen främjas på varje skola och det är 

ständigt ett aktuellt ämne i samhället (Skolverket, 2011). Detta ska jag som blivande lärare 

utgå ifrån i min undervisning. Efter att jag har gjort denna undersökning i de båda läromedlen 

kan jag konstatera att trots läroplanens krav kring främjande av jämställdhet mellan män och 

kvinnor verkar nya läromedel leva kvar i den snedfördelning och överrepresentation av män 

som tidigare forskning visar på.  

 

5.1 Den kvantitativa analysdelen  
I den kvantitativa analysdelen syns en tydlig fördelning mellan könen, där det manliga könet 

överrepresenteras i de båda läromedlen. De kvinnliga författarna som nämns är få till antalet. 

Det är svårt att förklara utifrån den fakta jag fått fram, anledningen till den stora 

överrepresentationen av män. Den litteraturhistoriska kanon som finns är inte svaret på val av 

författare i dessa undersökta läromedel. Däremot kan en koppling till kanon göras genom att 
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man kan konstatera överrepresentationen av män både där och i de utvalda, undersökta 

läromedlen. 

     I undersökningen kommer jag även fram till de båda läromedlen har en tydlig 

överrepresentation av män på bild. Dock består den största andelen av bilderna av föremål 

eller dylikt. I och med detta skulle jag vilja ta upp en parallell med könsneutralitet. Valet av 

föremål eller liknande skulle kanske kunna betyda att de har gjort ett försök till att forma 

läromedlet till något mer könsneutralt. Det är ingenting jag kan svara på eller har undersökt 

utan det är bara en tanke angående det resultat som framkom. Dock kan ett isärhållande 

mellan könen ses i de bilder som illustrerar föremål, där det tydligt går att urskilja manligt och 

kvinnligt.  

     Att läromedlen visar på denna snedfördelning gör att det känns som att jämställdhetsfrågan 

fortfarande står ganska still på vissa plan. Dock kan en liten skillnad ses, där det nyare 

läromedlet har en mindre skillnad mellan antalet könsfördelade bilder. Resultatet 

undersökningen ger innebär att trots det ständiga arbetet med jämställdhet har det inte hänt 

speciellt mycket med läromedlen . Vad kan detta bero på?  

     Mina resultat av dessa två läromedel håller inte samman med vad läroplanens värdegrund 

kräver att skolan ska främja. Skolan som i värdegrunden tydligt belyser vikten av att inte göra 

skillnad på kön. Yvonne Hirdmans teori angående genusordningen som innehåller dikotomi 

och hierarki kan sättas i relation till resultatet. Detta är ett sätt att se på hur kön isärhålls och 

systematiseras. I och med det resultat undersökningen visar på kan en tydlig koppling till 

teorin göras. Bilderna håller tydligt isär det manliga och kvinnliga och bilderna könar vid 

individuella fotografier, parfotografier och föremålsfotografier.  

     Dikotomi och hierarki går hand i hand och mannen är den som är överordnad och aktiv 

medan kvinnan är den passiva och tydliga rollfördelningar mellan könen görs.  

 

5.2 Bildanalysen 
Enligt Anja Hirdmans (Hirdman, 2001) sätt att analysera bild finns det olika faktorer som 

visar på manliga och kvinnliga drag. Ett annat sätt att se de manliga och kvinnliga dragen på 

bilderna är att utgå ifrån Yvonne Hirdmans perspektiv som även tidigare diskuterats, den 

passiva kvinnan och den aktiva mannen. Båda deras teorier går att applicera på de utvalda 

bilderna i undersökningen.   

     Resultatet i undersökningen visar på en fördelning mellan könen, där bilderna visar tydliga 

drag av könande (kvinnligt och manligt). I och med detta återspeglas inte den jämställdhet 
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samhället vill främja och läromedlet uppnår inte de krav läroplanens värdegrund kräver inom 

detta område.  

     Kameraperspektivet i förhållande till kvinnan, hennes sätt att titta bort samt hennes passiva 

agerande är olika faktorer som enligt de båda teorierna stämmer överens med kvinnliga 

föreställningar inom könandet. Motsatsen till dessa tre faktorer är blicken som möter 

åskådarna, aktivt agerande samt ett annorlunda kameraperspektiv med ett fokus närmare 

personen. De sistnämnda faktorerna kopplas oftast samman med det manliga könet inom de 

pålästa teorierna. Dessa faktorer avspeglas vid individuella porträtt och porträtt där de båda 

könen porträtteras tillsammans samt att det finns könade föremål som visar på isärhållande 

mellan det manliga och kvinnliga.  

     Isärhållandet som syns i de undersökta bilderna har tydlig koppling med Yvonne Hirdmans 

teorier kring detta område i hennes uttalande kring genussystemet. Men vad detta isärhållande 

samt överrepresentationen av män i de båda läromedlen beror på är ingenting jag undersökt i 

denna uppsats. Det enda jag återigen kan påpeka är att utvecklingen inte gått så fort fram som 

jag trodde.  

      Vad som mer är intressant är den rollfördelning mellan könen som faktiskt görs på 

bilderna där mannen och kvinnan är med båda två. Vad handlar det om? Är fortfarande 

mannen den som har större makt och ”ska” vara överordnad? Trots alla diskussioner och 

påminnelser i samhället om den viktiga aspekten angående jämställdhet, verkar det inte ha 

hänt mycket i våra läromedel. Att det inte har skett en förändring av hur läromedlen 

framställer jämställdhet mellan mannen och kvinnan är oerhört tänkvärt då eleverna vi lärare 

utbildar är vår framtid. 

      

5.4 Framtida forskningsområde 
Sammanfattningsvis vill jag åter lyfta de stora skillnaderna som framkommer mellan det 

manliga och kvinnliga könet. I denna undersökning är det bildanalysen som varit de mest 

centrala i de utvalda läromedlen men även författaromnämnandet. Men med tanke på att 

jämställdhet är ett så aktuellt diskussionsämne i samhället är det konstigt att det fortfarande är 

så stora skillnader. Skolan kräver att jämställdhet ska främjas och att skolan inte ska göra 

skillnad mellan kön. Hur kan då läromedlen få se ut på detta vis? Läromedlen borde vara mer 

anpassade efter skolans värdegrundskrav och inte enbart efter kursplanens syfte och centrala 

innehåll.  
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      Enligt mig var detta ämne redan innan undersökningen intresseväckande, men nu i 

efterhand anser jag det än mer intressant att utveckla och undersöka, i och med vad 

undersökningens resultat gav mig.  

     Undersökningsområdet går att analysera och undersöka ur ett flertal intressanta 

infallsvinklar. Så inför framtida undersökningar inom området kan ett större omfång av 

läromedel vara intressant att använda. Det skulle även fungera att jämföra olika ämnen eller 

enbart granska andra ämnen på samma sätt som denna undersökning.   

     Ett annat förslag är att titta noggrannare på den del som belyser författaromnämnandet och 

anledningen till valen av just de utvalda författarna.  

     Ännu ett förslag till undersökningsområdet är att inom liknande område utgå ifrån den 

skrivna texten och se hur kvinnan och mannen könas i text eller att göra en undersökning där 

man använder sig av både bild och text och se hur dessa könar i relation till varandra.  
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