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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att studera förekomsten av kvinnor och män på bilder samt om dessa 

framställs könstereotypt. Analysen inriktade sig på läromedel i naturorientering ämnade för 

grundskolans tidigare år. Naturorientering är ett av de skolämnen där läromedel används i störst 

utsträckning i undervisningen.  

Studien sträcker sig över tidsperioden 1969-2014. I Läroplanen för grundskolan 1969 

introducerades för första gången begreppet “jämställdhet” samt “könsroller”, då fokus för denna 

studie låg på jämställdhet och genus så togs avstampet där i från. 

I studien har bilderna i läromedlen analyserats utifrån en kvantitativ och kvalitativ semiotisk 

bildanalys.  

I majoriteten av de läromedel som analyserats var män överrepresenterade till antalet.  Inom 

varje läroplansperiod fanns dock läromedel med män som innehar kvinnliga egenskaper. 

Inom alla läroplansperioder bortsett från Lgr 11 finns gemensamma bilder med män och kvinnor 

där dessa endast innehar egenskaper tillskrivna sitt eget genus. I de läromedel som utformades 

under Lgr 80 uppvisade ingen kvinna några manliga egenskaper eller attribut. 

Resultatet i denna studie går inte att generalisera då urvalet är för litet. Det är dock intressant att 

diskutera hur det har sett ut och varför det ser ut som det gör idag i läromedlen.  

 

Även om det vi blir mer och mer genusmedvetna och upplysta vad gäller stereotyper har 

läromedel en tendens att ge en förlegad bild av detta. Lgr 69 hade en längre del om och mer 

fokus på könsroller och jämställdhet än de andra läroplanerna. Vilket eventuellt kan bero på 

könsnormer inte erkänns som samtida utan istället en gräns som en redan passerats. 

 

 

Nyckelord: genus, läromedel, naturorientering, läroplan, könsstereotyper 
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1. Inledning 

 
Vid lärarprogrammet på Uppsala Universitet har genus varit ett återkommande tema. Under de 

föreläsningar, seminarier samt workshops som erhållits har vi båda känt av ett visst motstånd 

från studenter gentemot genusbegreppet. Detta har bland annat tagit sig i uttryck i form av djupa 

suckar och trötta miner från studenter då lärare på institutionen nämnt begreppet. Eftersom vi 

båda sedan innan har varit intresserade av detta, tydligen känsloladdade begrepp, har vårt 

intresse för genus eldats på under studietiden. När det sedan var dags att skriva C-uppsats var 

genus något som låg högt upp på önskelistan över ämnen att skriva om. 

 

Vi har gemensamt läst en naturorienterande kurs inriktad på grundskolans tidigare år som 

specialisering, vilket är ett ämne som vi har ett stort intresse för. I vårt framtida yrkesliv som 

lärare kommer vi säkerligen under någon period att undervisa i just naturorientering och där med 

välja läromedel till vår undervisning. Detta resulterade i att vi valde att inrikta oss på just genus i 

läromedel för naturorientering i grundskolan. Vi har även valt att fokusera på bilder i läromedel 

eftersom det ofta är dessa mottagaren tittar på först innan en läser texten. Bilder skapar 

reaktioner och skapar känslor hos oss. Det har visat sig att bilder lättare fastnar i vårt minne än 

text (Carvahol, 2012, s. 5). Dessa anledningar gjorde att vi valde att fokusera på just bilder. 

 

Vi har fördelat arbetet med uppsatsen genom att ha tilldelat oss olika ansvarsområden. Pontus 

Jäderström har ansvarat för den kvantitativa studien. Lenita Åberg har ansvarat för den 

kvalitativa studien. Huvudsakligen har vi arbetat tätt ihop med mycket diskussioner samt gett 

varandra mycket textrespons. Samarbetet har fungerat smärtfritt.  

 

2. Bakgrund 
 

Den svenska skolan - jämställd eller inte? I en debattartikel i tidskriften “Skolvärlden” skriver 

debattören att genusfrågorna inte prioriteras i dagens skola, detta trots kravet om jämställdhet här 

skall råda. Debattören skriver att könsroller, brist på jämställdhet och stereotyper bör tillhöra det 

förgångna, men att det inte är så det ser ut i skolan idag (Hydén, 30122014).  
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År 2010 publicerade Dagens Nyheter en debattartikel gällande ej jämställda läromedel inom 

historieämnet. I en lärobok i historia för grundskolan med över 550 arbetsuppgifter nämns 

Kalmarunionens drottning Margareta med som enda namngivna kvinna, däremot innehåller 

läromedlet flera hundra mansnamn. Mannen är normen i läromedlen i historia menar 

debattörerna (Ohlander, Witt-Brattström, 30122014).  

 

Statens offentliga utredningar gjorde år 2010 en rapport om jämställdhet i läromedel för 

samhällskunskap. Likt läromedlen i historia påvisas också här en överrepresentation av män och 

mannen som norm (SOU, 2010, s. 12). Läromedlen är mycket könsstereotypa. Män ägnar sig åt 

politik, rörmokeri, jordbruk, osv. Detta är inga sysselsättningar för kvinnor (SOU, 2010, s. 13). 

 

Nedan kommer läroplanerna för grundskolan att presenteras i tidsordning, från läroplanen som 

utkom år 1969 till nuvarande läroplan från år 2011. En läroplan är ett styrdokument med de 

riktlinjer som gäller för det offentliga skolväsendet. Denna verksamhetsplan utfärdas av 

regeringen. (Ne, 09122014). Detta för att ge en introduktion och historisk överblick i hur 

jämställdhet och könsroller har haft för betydelse i skolan och dess styrdokument. Kopplingar 

har också gjorts till det omgivande samhället för att kunna förstå varför de olika styrdokumenten 

med fokus på jämställdhet och könsroller har sett ut som det gjort och gör. 

 

2.1 Lgr 69 

 

I Läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69) nämns för första gången begreppet jämställdhet, där 

av tar denna uppsats sitt avstamp i och med den läroplanen. Begreppet jämställdhet betyder att 

män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället och livet i 

övrigt (Ne, 2014104). En liknande definition gör även av Statistiska Centralbyrån då de 

formulerar jämställdhet som rådande när makten för att forma det egna livet och samhället är 

likvärdig mellan män och kvinnor. Förutsättningarna för detta är att män och kvinnor då har 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter (SCB, 2008, s. 5). Jämställdhet kommer att 

redovisas ytterligare under avsnittet teoretisk utgångspunkt. 

 

I Lgr 69 står följande att utläsa; “Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor - i 

familjen, på arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om 
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könsrollsfrågan, stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden” 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 14). Hur kom det sig att jämställdhet infördes i den svenska skolans 

styrdokument vid just denna tidpunkt? 

 

Lgr 69 innehåller följande delar: mål och riktlinjer, allmänna anvisningar för skolans 

verksamhet, timplaner samt kursplaner med anvisningar och kommentarer.  I denna studie 

kommer varje avsnitt förutom timplanerna och kursplaner att analyseras ur ett genusperspektiv. 

 

2.1.1 Allmänna anvisningar för skolans verksamhet 

I andra avsnittet i Lgr 69, allmänna anvisningar för skolans verksamhet, står det att skolan skall 

upplysa föräldrarna om skolans utgångspunkt kring jämställdhet mellan könen och anledningarna 

till att motverka ett könsbundet yrkesval (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 22). Läroplanen säger att 

det fria yrkesvalet för män och kvinnor hindras av våra föreställningar om vad som är lämpligt 

för en man respektive en kvinna. Det nämns att eleverna ofta inte reflekterar över vad som är 

könsbundet eller ej gällande beteende och förväntningar. Elevernas yrkesval görs oftast genom 

könsbundna intressen som skapats redan innan skolåldern är uppnådd, där av måste skolan 

kontinuerligt arbeta för att upplysa om de faktiska förhållandena kring könsrollerna och att skapa 

diskussion kring detta (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 37-38). Valet för yrken påverkar senare hem 

och familjebildningen då läroplanen menar att jämställdhet på arbetsmarknaden har den yttersta 

betydelsen huruvida familjelivet blir jämställt eller inte. Läroplanen menar att ju mer jämställd 

arbetsmarknaden är desto mer jämställd blir fördelningen för barnavård och hemarbete mellan 

män och kvinnor i familjen (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 38). 

 

I avsnittet finns även ett längre parti kallat könsrollsfrågor (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 49-51). 

Sverige befann sig i en politiskt radikal tid och synen på män och kvinnor förändrade sig både 

privat som offentligt. Familj och äktenskap var konstellationer som ifrågasattes (Hirdman, 2011, 

s. 10-11). Avsnittet i Lgr 69 tar upp att skolan skall motarbeta stereotypa bilder om könsroller 

och kopplat detta till psykologiska och ekonomiska sammanhang (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 

51). 
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2.1.2 Mål och riktlinjer 

I avsnittet för mål och riktlinjer definieras människan i vissa partier som en hon och i vissa som 

en han (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 10, 13). I underrubriken “eleveras sociala utveckling” säger 

Lgr 69 att skolan skall orientera eleverna om frågan kring könsrollerna och där med uppmana 

dem till debatter, diskussioner och ifrågasättande till de rådande föreställningarna om könen 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 14). 

Under 1960-talet så anammades jämställdhetstanken av ett flertal politiska partier, 

kvinnoförbund och fackliga organisationer. Det diskuterades mycket kring könsrollerna och 

hemarbetets fördelning. Fadersrollen var ett hett ämne då ivrarna för jämställdheten ansåg att 

fadern borde ta samma ansvar för barnet som modern. Hur detta skulle lösas i praktiken var dock 

fortfarande oklart (Qvist, 1980, s. 49). 

 

2.2 Lgr 80 

Läroplanen för grundskolan Lgr 80 är uppdelad i tre delar: mål och riktlinjer, kursplaner samt 

timplaner. Bland det första som tas upp i avsnittet för mål och riktlinjer är att alla skall ha 

tillgång till lika utbildning oavsett könstillhörighet. Formuleringen att skolan skall verka för 

jämställdhet mellan kvinnor och män tas upp flertalet gånger, men vidareutvecklas inte i någon 

större grad (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 14, 17). 

Lgr 80 nämner att tidigare undersökningar har visat att många elever väljer sina intressen utifrån 

könstillhörigheten. Skolan måste därför arbeta för att stimulera till variationer 

(Skolöverstyrelsen, 1980, s. 22). 

I Lgr 69 lades tonvikten på könsroller kopplat till arbetsmarknaden, vilket är ett spår som Lgr 80 

spinner vidare på om än inte i samma utsträckning. I Lgr 80 menas att skolan skall motverka 

yrkesval som begränsas av traditionella könsroller och att en skall rikta in sig på en jämställdhet 

mellan män och kvinnor inom arbetsliv, familj och det övriga samhället. Det är av stor vikt att 

pojkar får inblick i kvinnodominerande yrken och vice versa (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 28-29).  

Eleverna skall lära sig att vara kritiska till den syn som massmedia och samhället i stort ger på 

kvinnor och män och att ifrågasätta de traditionella könsrollerna (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 37). 
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Till skillnad mot Lgr 69 så använder sig Lgr 80 inte av “han/hans” och “hon/hennes” i samma 

utsträckning. De använder sig istället av könsneutrala begrepp som elev, barn och individ. 

Det är som sagt noterbart att jämställdhet inte har samma fokus i Lgr 80 som i Lgr 69. Detta trots 

att jämställdhet fortfarande var en högaktuell fråga. År 1975 hölls FN:s kvinnoår för att markera 

oacceptans gentemot diskriminering av kvinnor. På den svenska arbetsmarknaden fortsatte 

arbetet med den kvantitativa ojämställdheten mellan kvinnor och män. Lag om jämställdhet 

mellan kvinnor och män i arbetslivet antogs av riksdagen år 1979, vilken byggde på att 

arbetsgivaren inte fick missgynna någon på grund av könstillhörighet (Qvist, 1980, s. 49). 

 

2.3 Lpo 94 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), motsvarigheten till tidigare Lgr, införs 

avsnittet “Skolans värdegrund och uppdrag”. I det första stycket nämns jämställdhet mellan 

kvinnor och män som ett värde skolan skall förvalta och förmedla. Senare tilläggs att skolan ska 

motverka de traditionella könsrollerna genom ett medvetet arbetsätt. Fokus läggs på att eleverna 

skall ha möjlighet att utveckla intressen och förmågor oberoende av könstillhörigheten 

(Skolverket, 1994, s. 3-4). 

Den andra delen Mål och riktlinjer består från tidigare läroplaner. Här nämns inte jämställdhet 

mellan könen samt motverkan av traditionella könsroller i samma utsträckning som tidigare. 

Förgående två läroplaner har fokuserat på arbetsmarknad, hemarbete och barnavård. I Lpo 94 

snuddar kort vid att yrkesval inte ska göras på grund av könstillhörighet (Skolverket, 1994, s. 

15). Utöver detta skriver Lpo 94 att läraren skall verka för att ge flickor och pojkar likvärdigt 

med utrymme i undervisningen (Skolverket, 1994, s. 13). 

 

2.4 Lgr 11 

Den senaste och nu rådande läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

består av två avsnitt “Skolans värdegrund och uppdrag” och “Övergripande mål och riktlinjer”. 

Redan på den första sidan tas det upp att ingen i skolan skall utsättas för diskriminering på grund 

av kön och inte heller på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck (Skolverket, 2011, s. 

7). Könsöverskridande identitet och uttryck är ett nytt begrepp i läroplanen. Definitionen för 
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detta begrepp avser någon som genom klädsel eller andra typer av uttryck ej påvisar att hen är 

man eller kvinna (SSR, 08122014). 

I Lgr 11 har begreppet könsroller byts ut mot könsmönster. Det skrivs i läroplanen att skolan ska 

arbeta för att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2011, s. 8). Dock så används 

fortfarande begreppet könsroller i läroplanens kursplaner. 

Utifrån dessa fyra läroplaner kan vi utläsa att jämställdhet har varit ett grundvärde och ett mål att 

sträva efter för den svenska skolan sedan slutet av 60-talet. Detta bör därför illustreras i 

läromedel som används i skolan. 

Tidigare kontrollerades läromedel av Statliga Institutet för Läromedel, SLI, men sedan början av 

1990-talet ligger uppdraget att välja ut läromedel hos lärare och rektorer (Skolverket, 2006, s. 

13-14). Detta är ett stort ansvar och val av läromedel kan spegla den egna föreställningen av 

genus och jämställdhet och hur detta prioriteras. Det är därför av intresse att studera läromedel 

över tid ur ett genusperspektiv. I det här fallet med fokus på läromedel i naturorienterade ämnen. 

Naturorienterande ämnen, förkortning NO, är ett blockämne som innefattar teknik, kemi, biologi 

och fysik.  
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3. Tidigare forskning 

 

3.1 Genus och jämställdhet i läromedel 

 

På uppdrag av Delegationen för jämställdhet har Ann-Sofie Ohlander (2010) skrivit 

granskningen Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. Här granskas fyra läromedel 

i historia, två läromedel ämnade för grundskolan samt två för gymnasiet. Studien tar 

utgångspunkt från ett jämställdhetsperspektiv, där syftet är att granska fördelningen av män och 

kvinnors historiska förhållanden i läromedlen. Jämställdhetsperspektivet innefattar även i vilken 

mån läromedlen är skrivna utifrån ett könsneutralt perspektiv, med andra ord text som berör och 

involverar både män och kvinnor (Ohlander, 2010, s. 13, 17). Resultatet för studien visade på att 

kvinnor knappt gavs utrymme och uppmärksamhet i läromedlen. Kvinnor har fått dela utrymme i 

speciella avsnitt ämnade för dem. Något hon anser vara anmärkningsvärt är att ju närmare 

läroböckerna rör sig nutid desto färre blir kvinnorna i text och bild. Texterna utgår från mannens 

perspektiv och jämställdhet som begrepp nämns knappt vilket gör att läromedlen varken förhåller 

sig till läroplaner eller kursplaner (Ohlander, 2010, s. 67-72). 

 

Moira Von Wright har likt Ohlander undersökt läromedel men för fysikämnet, med fokus även 

här på jämställdhet. Men Von Wright (1999) undersöker istället hur pojkar respektive flickor 

framställs i fysikläromedel. Bakgrunden till studien är att fysik som ämne attraherar till största 

del pojkar. Däremot är kemi ett ämne som intresserar flickor. Varför lockas pojkar i större 

utsträckning till fysikämnet gentemot flickor? Författaren kopplar detta till fysikens läromedel 

och menar att dessa har med detta att göra. Fysikens kursplan har ändrats genom åren, men 

utvecklingen för ämnets läromedel har däremot stått relativt still och är mycket traditionellt 

skrivna gällande manligt och kvinnligt. De manliga egenskaperna värderas högre och utgår likt 

Ohlander (2010) menar att mannen ses som norm. Texterna saknar ofta genusmedvetenhet (Von 

Wright, 1999, s. 62). Citerat: "I sitt laboratorium sökte Marie Curie svar på vetenskapliga gåtor. 

Vad hon inte visste var att hennes kropp påverkades av de radioaktiva ämnen som hon 

undersökte". Här menar författaren att fysik framställs som farligare för flickor än pojkar och där 

med kan avskräcka (Von Wright, 1999, s. 48). Läromedlen framställer inte fysik som ett ämne 
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för flickor, där med förhåller sig inte heller dessa som Ohlander (2010, s. 71) säger till läroplaner 

eller kursplaner. 

 

Könsstereotyper förekommer inte bara i läromedel. May M. Nahara (1998) skriver i sin 

avhandling “Gender Stereotypes in Children's Picture Books” om hur barn dagligen matas med 

stereotypa könsrollsformationer genom språk och bilder i barnböcker. Hon tar upp hur barn 

mycket tidigt lär sig vad som är stereotypt manligt och kvinnligt.  Till exempel att ett barn redan 

som sexåring inom ett par minuter utläsa om en reklam är riktad till pojkar eller flickor och vid 

fyra års ålder vet flickor att deras roll är att sköta hushållet medan pojkar är medvetna om att 

deras roll är att vara familjeförsörjare. Nahara (1998, s. 4) tar i sin avhandling upp hur 

barnböcker genom bild och text förmedlar vad som är kvinnligt och vad som är manligt. 

 

Stereotyper är en generalisering av människor som upprätthålls av ett flertal 

samhällsmedborgare. Nahara (1998, s. 7) menar att negativa egenskaper kopplat till ett specifikt 

kön kan påverka barns självkänsla. Detta kan kopplas samman med det Von Wright (1999, s. 48) 

tar upp om att fysik ses som farligare för flickor, vilket också skulle kunna ha en negativ 

inverkan på självkänslan. 

 

När kvinnor porträtteras i litteraturen ges de oftast egenskaper som att vara vackra, rädda, 

passiva och offer. Män framställs istället som stora, modiga och aktiva (Nahara, 1998, s. 6). 

Kvinnor förknippas oftast med aktiviteter anknutna till hemmet så som barnpassning, matlagning 

och städning. Män däremot porträtteras som soldater, jordbrukare, jägare, poliser, kungar och 

atleter (Nahara, 1998, s. 10). Narahara (1998, s. 13) tar även upp att en utveckling kring hur män 

och kvinnor framställs i litteraturen har ändrats på senare tid. Författare idag tar större hänsyn till 

att inte reproducera stereotypa könsroller och att egenskaperna för män och kvinnor nu är mer 

flytande. Nahara (1998, s. 13) nämner dock att män förekommer i större utsträckning nu som då i 

text och bild i litteraturen vilket således även gäller för läromedel. 

 

Ghorbani (2009, s. 3, 4) bygger sin avhandling på hur sexism och stereotypa könsroller 

produceras i textböcker för iranska språkinstitutet och senare reproduceras i samhället. Män är i 

dessa böcker, liksom i läromedel för historia och fysik, överrepresenterade och innehar roller 
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med mer makt än kvinnor. Kvinnor porträtteras som mer känslosamma än män. Kvinnor utför 

sysslor som att tvätta, byta blöjor och laga mat medan män klipper gräsmattan, meckar med bilen 

och byter glödlampor (Ghorbani, 2009, s. 5). Män rör sig i textböckerna i fler sociala 

sammanhang än kvinnor. Kvinnor är i större utsträckning reducerade till sina traditionella roller 

(Ghorbani, 2009, s. 89) vilket även Von Wright (1999) menar. 

 

Några av studierna är äldre och/eller inte från Sverige vilket gör att det går att diskutera om de är 

aktuella för denna studie. Dock anser vi att ursprung och ålder, som knappt överstiger 15 år, är 

irrelevant då arbetet sträcker sig över tid.  

 

3.2 Läromedelsstudier över tid 

 

”Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948-1994”, med särskilt fokus på naturvetenskap 

och teknik är en avhandling skriven av Maria Hedlin. Här menar hon att föreställningarna om 

kön utmanas flera gånger i de texter som politiker utformat för skolan att följa och det framställs 

som att könskodningarna är relativt lätta att bryta. Könsskillnaderna tonas ner och istället 

diskuteras det att flickor och pojkar inte är två enhetliga grupper (Hedlin, 2009, s. 206). 

 

I studien framkommer det att det är viktigt att både flickor och pojkar lär sig samma praktiska 

färdigheter, exempelvis vad gäller att sköta ett hem (Hedlin, 2009, s. 133-134). Under 1970-talet 

talas det om vikten av att bryta könsgränserna vad gäller val av utbildning och yrke för flickor 

och pojkar. Det beslutas om att teknik blir ett obligatoriskt ämne som en del av 

skolöverstyrelsens könsrollsprojekt. Detta skulle då leda till att flickor ska kunna göra ett friare 

yrkesval. Författaren menar dock att detta som är menat att skapa jämlikhet även skapar 

skillnader då det exempelvis inte var lika viktigt för pojkar att ha obligatorisk syslöjd (Hedlin, 

2009, s. 143-144). Under hela perioden 1960-1994 framstår flickan som väljer teknik som 

symbolen för eleven som gör ett könsöverskridande val. Under 1990-talet kallas också flickor 

och teknik för en symbolfråga för jämställdhetsarbetet i skolan (Hedlin, 2009 s. 207). 

 

Under 1990-talet sågs det som ett bekymmer att få män arbetar inom barnomsorgen och skolans 

tidigare år, vilket skulle kunna ses som ett sätt att utmana könsnormerna. Problemet formuleras 

dock som att yrket är “kvinnodominerat”, vilket författaren menar gör att kvinnorna framstår 

som problemets orsak. Männens ansvar och val osynliggörs. Dessutom försvinner principen om 
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varje individs rätt att välja efter sina egna intressen gällande kvinnor som väljer att arbeta med 

yngre barn för att de vill detta (Hedlin, 2009, s. 206-207). Vad gäller naturvetenskapliga ämnen 

ska dessa tidigareläggas och omarbetas vilket då ska gynna både pojkar och flickor, men 

framförallt flickor. Hedlin (2009, s. 205) menar dock att några liknande ansträngningar för att 

locka pojkar att arbeta med kvinnodominerande yrken, såsom barnomsorg, inte görs. Författaren 

ser också problem med att samtida könsnormer inte erkänns som samtida. Istället ses det som en 

gräns som redan är passerad. Det framställs som enkelt och oproblematiskt för kvinnor att arbeta 

inom en typiskt manlig verksamhet (Hedlin, 2009, s. 206). 

 

Angers Eilard (2008 s. 22, 23) gör en analys av läseböcker från Lgr 62 till nutid för att dessa 

genom bild och text kan berätta om den tid som rådde/råder, om barnen, männen och kvinnorna 

samt människor från Sverige och från andra länder. Studien, som är väldigt omfattande, berör 

bland annat jämställdhet, familjekonstellationer samt hur maskulint och feminint förändras över 

tid. Det skrivs också om värderingar, normer och ideal i samhället (Eilard, 2008, s. 22-23). En av 

frågeställningar författaren har är hur genus representeras och konstrueras i grundskolans 

läsböcker från år 1962 till och med början av 2000-talet. Resultatet visar att i läsböckerna från 

70-talet var det populärt att byta roller på kvinnor och män, att omvända hierarkier. Kvinnorna 

tillskrevs manliga attribut och tvärtom. Problematiken låg dock fortfarande kvar då de manliga 

attributen stärker kvinnan medan det kvinnliga förlöjligar mannen. Det manliga ses fortfarande 

som det attraktiva vilket leder till dubbla budskap (Eilard, 2008, s. 416). 

 

Under 80-talet råder en könsneutralitet och mjuka mansideal är något som strävas efter. Dock 

börjar de könsneutrala barnkonstruktionerna att avta. Barnen går mot att återigen bli vad Eilard 

kallar “riktiga” flickor och pojkar (Eilard, 2008, s. 417). Författaren skriver vidare att under 

1990-talet framställs kvinnor som starka individualister och män rör sig mer åt det töntiga och 

tafatta hållet (Eilard, 2008, s. 416, 417). 

 

Hedlin (2009, s. 207) skriver i sin avhandling att under 1990-talet sas det att läromedlen ger 

förlegade bilder av kvinnor och män, att dessa inte speglar samtidens värderingar. Hon menar 

dock att det blir tydligt att detta inte stämmer då de skildringar som förmedlas i läromedlen 

passerar som normala bland både läroboksförfattare, förlag, lärare och elever. 
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Men efter millennieskiftet och att en ny läroplan förankrats (Lgr 94) analyserar Eilard (2008, s. 

419, 453) en läsebok från mitten av 00-talet, vilken förvisso har en manlig huvudperson men 

som ändå innehar många stereotypt kvinnliga attribut tillsammans med manliga utan att detta 

förlöjligas. Detta tolkar hon som det nya och framtida mansidealet. 

 

3.3 Läromedlets roll i undervisningen 

 

Enligt Skolverkets (2006) undersökning Läromedlens roll i undervisningen, används läromedel i 

störst utsträckning i de ämnen där det tycks finnas en logisk ordningsföljd så som språk, 

matematik och naturorienterande ämnen (Skolverket, 2006, s. 14). Tidigare fanns Statliga 

institutet för läromedel (SLI), vilka kontrollerade läromedlen innan de fick användas i skolorna. 

År 1991 avvecklades detta institutet i och med decentraliseringen av skolan. Numera ligger 

uppdraget att välja ut läromedel hos lärarna och rektorerna (Skolverket, 2006, s. 13-14). När det 

gäller kommunikation har bilder en stark position, vilket ställer högra krav på de bilder som 

illustreras i läromedlen. Dessa läromedel kan bli mer lärorika och användbara om viljan och 

motivationen att välja “rätt” sorts material finns. Om bildspråket används på fel sätt kan de dock 

bli oanvändbara och författarna till läromedlen har möjlighet att påverka dessa (Pettersson, 1991 

s. 104). 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

 

4.1 Feministisk teori och genus 

 

Denna uppsats tar utgångspunkt i likhetsfeminismen vilket innebär att kvinnor och män är mer 

lika än olika. Kvinnor och män kan te sig olika på individnivå men utifrån ett större 

samhällsperspektiv är vi alla lika (Ne, 12122014). Likhetsfeminismen anser att de egenskaper 

och roller vi tillskrivs som kvinna och man är socialt skapade utav samhället och att dessa inte 

går att härleda till biologin (Freedman, 2003 s. 24-25). Likhetsfeminismen är en gren av två stora 

inom det feministiska forskningsfältet. Den andra är särartsfeminismen vilken tar avstamp i 

biologiska skillnader mellan könen. Inom denna feministiska inriktning intresserar en sig inte för 

att bryta roller som tillskrivs könen i enlighet med likhetsfeminismen, utan fokuserar på att höja 
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statusen på kvinnans roll. Kvinna och man ses som likvärdiga men också som nödvändiga 

motsatser för att komplettera varandra (Laskar, 1992, s. 23-24). 

 

En av de mest betydande personerna för likhetsfeminismen var filosofen och läraren Simone de 

Beauvoir som skrev i sin bok Det andra könet från 1949 att: “Man föds inte till kvinna, man blir 

det” (Beauvoir, 2002, s. 325). 

 

Från likhetsfeminismens gren kom begreppet genus översatt från engelskans “gender”. Innan 

hade ordet genus använts för att reda ut om ett substantiv var en hon, han, den eller det, men på 

1980-talet fick det ett nytt användningsområde. Nu skulle det istället användas för att betona den 

fostran, den inlärning, det tvång, samt den underordning som ligger bakom kategoriseringen 

kvinnor och män (Hirdman, 2001 s. 11-12). Genusteorin förklarar beteendeskillnader som en 

social konstruktion där inlärning av kulturella och sociala förväntningar utifrån kön utgör den 

största skillnaden gällande beteende (Hirdman, 2001, s. 19, Olofsson, 2007, s. 118). Genus kan 

betraktas som ett analytiskt verktyg för att förstå den sociala konstruktionen av kön, vilket blivit 

användningsområdet för begreppet inom genusforskningen (Olsson, Sörensen, 2011, s. 102). 

 

Innan begreppet genus slog igenom användes könsroller som ett synonymt begrepp inom 

kvinnoforskningen, som numer är en del av dagens genusforskning. Begreppet könsroller 

innefattade kvinnor och män samt sociala processer (Hirdman, 2001, s 12). Begreppet har dock 

kritiserats på grund av att det inte problematiserar maktförhållandet mellan kvinnor och män 

(Hirdman, 1988, s. 50). 

Avsaknaden av ett maktperspektiv i könsrollsbegreppet samt den svenska politikens användning 

av begreppet och att samhället inte var jämställt menade politiker berodde på de könsroller 

människorna i samhället hade behövt inneha. Så fort de roller som inte längre var nödvändiga 

kasserats samt att kvinnor kunde ägna sig åt typiskt manliga göromål och vice versa skulle 

samhället bli jämlikt menade man (Hirdman, 2001, s. 12-13). Begreppet problematiseras 

ytterligare då hon menar att begreppet för tankarna till en ytlig roll som vi med lätthet kan kliva 

ur (Hirdman, 2001, s. 14). 

 

4.2 Genussystem 
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Genus används istället för kön för att påpeka könsrollerna som socialt skapade och inte 

biologiskt. Hirdman menar att barn redan från födseln formas utifrån föreställningar om kön till 

att bli antingen flickor eller pojkar. Därmed tränas kvinnliga respektive manliga egenskaper och 

färdigheter upp redan från början, där den miljö och den kultur som barnet växer upp i har störst 

betydelse (Hirdman 2003, s 41). Hirdman talar om två principer; dels i särhållandet av manligt 

och kvinnligt, dels mannen som norm. Hirdman beskriver förhållandet mellan manligt och 

kvinnligt i formler där kvinnan beskrivs i jämförelse med den normativa mannen. 

A - a Där kvinnan ses som en icke fullgången man. Här finns en inbyggd rädsla för att A 

ska råka halka ner på skalan och ses som kvinnlig (a). Det krävs därför ett ständigt “görande” för 

att inte förlora sin manlighet. Rösten måste övas för att inte bli ljus som kvinnans, kroppen måste 

tränas för att inte få en kvinnas mjukhet. Enligt den här formeln räcker det inte med att födas till 

man utan det är ett livslångt projekt att stanna i den manliga positionen. 

A - B Där mannen och kvinnan är totalt skilda från varandra som olika “arter”. Här ställs 

A i jämförelse med B vilket leder till att det manliga måste förstärkas, att det blir tydligt att är 

man en man så är man inte en kvinna. 

Detta medför att kvinnor och män ses på olika platser i samhället. Kvinnor och män befinner sig 

på olika arbetsplatser och/eller olika nivåer på arbetsplatsen, exempelvis jobbar kvinnor inom 

vården och män med teknik. Män ses oftare inom chefsdivisionen än kvinnor. Att mannen ses 

om norm visar sig bland annat i att det män gör ses som mer värdefullt. Män har högre lön och 

mer makt än kvinnor. Hirdman menar att dessa mönster upprätthålls av både män och kvinnor 

och att könen därmed hålls isär av samhället, vilket i sig skapar skillnader mellan män och 

kvinnor. Detta är det så kallade genussystemet där kvinna och man hålls isär och ses som 

konstruerade motsatser, så kallade dikotomier. (Hirdman 2003, s 63) 

 

Charlotte Holgerssons (2003) avhandling Rekrytering av företagsledare - En studie i 

homosocialitet är en kvalitativ studie där hon intervjuar ett antal företagsledare, 

styrelseledamöter och konsulter för att få en inblick i rekryteringsprocessen ur bland annat ett 

genusperspektiv. Holgersson (2003, s. 218) menar att ett centralt begrepp för att förstå 

rekryteringen är homosocialitet, det vill säga att män identifierar sig med män. Homosocialiteten 

är en könsordning som utgår från att mannen är överordnad och kvinnan är underordnad och att 

det är därför som män dominerar på maktposition på organisationsnivå och därför även på 
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samhällsnivå (Holgersson, 2003, s. 217). Enligt studien sker de homosociala processerna främst 

mellan äldre och yngre män, där den yngre representerar det nya och fräscha och den äldre 

representerar status och möjligheter. Förhållandet mellan dessa utgår från en ömsesidig 

bekräftelse och en homosocial omsorg vilket författaren anser går ut över kvinnor och perifera 

män, det vill säga män som inte överensstämmer med konstruktionen av den dominanta 

manligheten (Holgersson, 2003 s. 17).  

 

4.3 Stereotyper - kvinnligt och manligt 

Simone de Beauvoirs verk “Det andra könet” som publicerades år 1949 är en feministisk 

klassiker. I detta verk försöker Beauvoir besvara frågan om vad en kvinna är. Att vara kvinna är 

enligt Beauvoir att vara underordnad mannen. Denna underordning gäller ekonomiskt, socialt 

och kulturellt för kvinnor gällande män. Utifrån Beauvoirs titel är kvinnlighet då att vara det 

andra (Herz & Johansson, 2011, s. 7)? 

 

Att förstå och konstruera en stereotyp kring vad manlighet är i dagens samhälle är svårt. Men det 

finns ett flertal egenskaper att utläsa. Enligt Nilsson (1999 s. 15) var och är manlighet fortfarande 

att anta utmana, testa och klara av ting. Manligheten är en utmaning som en måste anta och 

vinna. Manligheten kommer inte naturligt till mannen och det är något han måste förtjäna. I 

media menar Nilsson (1999, s. 16-17) att manlighet kopplas samman med egenskaper som att 

vara självklar och naturlig och att inneha en ledande position. Män är utåtriktade varselser som 

söker stimulans utanför hemmet. manlighet är att prestera, vara verbal, mogen och 

ansvarstagande. Att vara man är att äga och skaffa sig ting som en kvinna, barn och ett hem. 

Manlighet är att inneha makt, då och då mindre eller mer makt. Men det finns alltid med en 

konstant strävan efter en maktposition. Exempelvis makt över kvinnor, andra män, kropp och 

teknologier (Nilsson, 1999, s. 36). 

 

Forskaren Maria Nikolajeva (2004) har utarbetat en modell över könsstereotypa egenskaper. 

Nedan presenteras denna modell: 

 

Män/pojkar    Kvinnor/flickor 

Starka   vackra 

våldsamma    aggressionshämmande 

känslokalla/hårda   emotionella/milda 
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aggressiva    lydiga 

tävlande    självuppoffrande 

rovgiriga   omtänksamma/omsorgsfulla 

skyddande    sårbara 

självständiga    beroende 

aktiva     passiva 

analyserande   syntetiserande 

tänker kvantitativt  tänker kvalitativ 

rationella   intuitiva 

(Nikolajeva, 2004, s. 129) 

 

Josefsson (2005) är inne på samma spår vad gäller kvinnliga och manliga stereotyper. Mannen 

innehar egenskaper som att vara logisk, teknisk, principfast, auktoritär, tuff, aggressiv, 

självsäker, praktisk, självständig, påhittig, rationell, modig, tapper och rakryggad. Mannen tar 

initiativ och tar för sig. Han bestämmer, tävlar, gillar spänning, rapar, spottar, boxas, bygger 

muskler samt saker, är intresserad av sport och teknik, kör snabbt, har hög lön, slåss och bär 

kniv. Sexuellt vill han alltid ha sex och med många. Han är en hjälte, försörjer sig själv, visar 

inte svaghet och ber inte om hjälp. Den kvinnliga stereotypen innehar ofta egenskaper kopplade 

till hennes utseende så som söt, rar, vacker, snygg och sexig. Kvinnan upplever krav på att vara 

snygg. Hon sminkar sig, tar hand om sitt utseende, ler mycket, plutar med läpparna och klär sig 

ofta i kjol och klänning. Hon är vårdande, barnkär, omtänksam, omhändertagande och 

känslosam. Kvinnan lagar mat, gråter, tycker om blommor, pratar problem, har en bästis, bantar 

och kramar sina kompisar (Josefsson, 2005, sid 8, 31; Lärarförbundet, 1998, s. 25). 

 

Svaleryd och Hjertson (2012, s. 82) bekräftar mycket av det som är kopplade till tidigare nämnda 

könsstereotypa egenskaper. Mansstereotypen gör saker och är aktiva, medan kvinnostereotypen 

har fokus på att bete sig i sina roller. Exempel på roller för en kvinna är duktig, vacker, fru och 

mor. 

 

Att det finns könsstereotyper är problematiskt och har oftast negativ inverkan. Ett samhälle är 

uppbyggt av normer som i detta fall exempelvis könsnormer. Män och kvinnor värderas olika. 

De manliga egenskaperna anses ha ett högra värde än de kvinnliga. Kvinnodominerade yrken har 

oftast lägre status än mansdominerade. Detta utmärks med att lönen är lägre för kvinnor än för 

männen. de höga positionerna i samhället tillhör männen och på så viss har män ett 
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maktöverskott gentemot kvinnor (Josefsson 2005, s. 9, 11, 44-45, 53; Lärarförbundet, 1998, s. 

14; Svaleryd & Hjertson 2012, s. 81). 

 

Existensen av manliga och kvinnliga stereotyper gör att en förväntas agera utifrån en bestämd 

roll. Det leder till att vi har vissa förväntningar på oss. Roller och förväntningar begränsar oss då 

vi blir kategoriserade till ett specifikt kön endast bör ta del av de egenskaper som hör till det. Om 

vi väljer att bete oss och uttrycka oss genom egenskaper som tillhör det motsatta könet så ses det 

som normbrytande. Stereotyper för manligt och kvinnligt har ett flertal negativa effekter. Män 

har till skillnad mot kvinnor färre nära relationer, dör ofta tidigare i samband med 

olyckshändelser, döms för fler brott och utsätts i större utsträckning för hot och våld. Negativa 

effekter som drabbar kvinnor är att de i större utsträckning än männen lider av ätstörningar, 

måste prestera mera för att göra karriär och har mer ansvar för barn och hushåll (Berg 2000, s. 

10; Josefsson 2005, s. 10-11, 44-50). 

 

Holgersson (2003) menar i sin studie att det kvinnor representerar konstrueras som underordnat 

och kvinnliga chefers eventuella underordning i hemmet speglas även i ledningsgruppen. 

Resultatansvar räknas som manligt och det eventuella resultatansvar kvinnor har är inte viktigt. 

Män och kvinnor ska inte göra samma saker, det som är viktigt är manligt och det som är manligt 

är viktigt. De brister män som arbetar som företagsledare har ses som positiva, övergående eller 

något som går att kompensera för (Holgersson, 2003, s 190). Den homosociala konstruktionen 

menar författaren leder till att en efterfrågan skapas på vissa män och det sker en uteslutning av 

kvinnor och perifera män (Holgersson, 2003, s 173). 

 

4.5 Jämställdhet 

 

Definitionen för jämställdhet introduceras redan tidigare under bakgrundskapitlet i denna 

uppsats. Återkopplande så betyder det alltså att jämställdhet är när män och kvinnor har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället och livet i övrigt (Ne, 2014104). Statistiska 

Centralbyrån formulerar jämställdhet som rådande när makten för att forma det egna livet och 

samhället är likvärdig mellan män och kvinnor. Förutsättningarna för detta är att män och 

kvinnor då har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter (SCB, 2008, s. 5). 
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Jämställdhet problematiseras genom att de kan ses utifrån två perspektiv, kvantitativ jämställdhet 

och kvalitativ jämställdhet. När fördelning mellan män och kvinnor är procentuellt likvärdig i 

exempelvis en lärarkår, bolagsstyrelse, på utbildningar, etc., så råder en kvantitativ jämställdhet. 

Besitter män eller kvinnor en högre procentsats än 60 % är det antingen mansdominerat 

respektive kvinnodominerat. Ofta kan vi ett flertal sammanhang stirra oss blinda på just 

siffrorna, kvantitativ jämställdhet baserar sig på siffror. Kvalitativ jämställdhet fördjupar sig mer 

och mäter huruvida män och kvinnors erfarenheter och kunskaper tas tillvara på i samma 

utsträckning. Detta kan exempelvis kopplas samman till fördelningen av talutrymme i 

undervisningen för grundskolan, om pojkar och flickor har likvärdigt med talutrymme (SCB, 

2014, s. 2). 

 

Berg (2000, s. 28) berör jämställdhet i läromedel likt ovan, utifrån faktorerna kvantitativ och 

kvalitativ. För att ett läromedel ska uppnå de kvantitativa kriterierna menar hon att de ska råda 

balans i antalet kvinnor och män som finns representerade i materialet. Till det kvalitativa 

kriteriet hör att könen inte framställs stereotypt, missvisande eller objektifieras. 

 

5. Syfte och frågeställning 
Syftet för denna uppsats är analysera ett antal läromedel i naturorienterade ämnen skrivna för 

grundskolan åren 1969-2014 ur ett genusperspektiv. Syftet är dels att studera förekomsten av 

män och kvinnor i bilder och se om dessa är stereotypt framställda. 

Frågeställningar: 

● Vilket genus (man eller kvinna) dominerar bilderna i läromedlen? 

 - Kan någon förändring eller skillnad utläsas över tid? 

● Hur framställs kvinnor och män på bilderna utifrån manliga och kvinnliga 

könsstereotyper i läromedlen? 

- Kan någon förändring eller skillnad utläsas över tid? 

● Genomsyrar läroplanens syn på jämställdhet läromedlens bilder? 

 

6. Metod 
I denna uppsats har vi analyserat de bilder som finns i läromedel för ämnet naturorientering (NO) 

med inriktning på grundskolan. Analysen bygger på kvantitativ och kvalitativ semiotisk 

bildanalys. 
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Metoden för uppsatsen datainsamling bygger på semiotisk bildanalys. Genom semiotisk 

bildanalys ser vi som betraktare bilden, vad bilden säger oss. Här brukar en dela upp analysen i 

två delar, denotation och konnotation. Delarna tittar på bilden utifrån två skilda meningsnivåer. 

Vad bilden föreställer, alltså det uppenbara, är denotationen. Det vi inte kan se, men som vi 

kopplar bilden till, alltså det indirekta i bilden är konnotationen. På denna nivå fördjupar en sig i 

bilden. Här finner en de värden och idéer som bilden förmedlar (Wærn, Pettersson & Svensson, 

2004, s. 38-40). 

 

6.1.1 Metod för den kvantitativa semiotiska bildanalysen 

 

Den semiotiska bildanalysen för denna uppsats kommer först att genomföras kvantitativt 

Kvantitet handlar om räkning av förekomsten av ett specifikt fenomen. Det är de bilder i 

läromedlen som föreställer män och kvinnor samt de som vi inte kan specificera 

genustillhörighet på som har räknats. Denna analys ligger på en denotationsnivå, då det är det 

uppenbara vi först såg som kom att räknas. Kategorier som räknas är: 

 

● antalet bilder där man/kvinna/ospecificerad förekommer 

● antalet bilder där män förekommer 

● antalet bilder där kvinnor förekommer 

● antalet bilder med människor med ospecificerat genus förekommer 

 

Vi har valt att räkna alla kvinnor/flickor och alla män/pojkar i läromedlen. Med undantag för 

bilder med stora folksamlingar, då dessa bilder ofta innehåller människor på allt för långt 

avstånd. Eftersom bildanalysen är semiotisk så har vi utifrån våra egna tolkningar genusbestämt 

personerna på bilderna. 

 

6.1.2 Metod för den kvalitativa semiotiska bildanalysen 

 

Efter genomförd kvantitativa semiotiska bildanalys genomfördes den kvalitativa semiotiska 

bildanalysen.  Den inriktade sig på de bilder i NO-läromedlen som ur denotationsmeningsnivå 

innehåller en eller flera män eller kvinnor. Här skedde en avgränsning genom att endast två 
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bilder från varje läromedel analyserades. Den minst könsstereotypa bilden samt den mest 

könsstereotypa bilden i läromedlet var de som bearbetades. Detta för att se hur man och kvinna, 

porträtteras bredvid varandra och på så vis lättare kunde jämföras. Denna analys befinner sig 

både på denotationsnivå och konnotationsnivå. Då vi först studerade vad bilden föreställer i det 

uppenbara, denotationsnivån, och sedan vilka värden och budskap bilden förmedlar, 

konnotationsnivån (Wærn, Pettersson, Svensson, 2004, s. 38-40). På konnotationsnivån 

observerade vi vilka beteenden och egenskaper män respektive kvinnor tillskrevs utifrån två 

vetenskapligt utformade scheman för könstereotyper, manligt och kvinnligt (se tabell 1 samt 

tabell 2). 
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Nedan (Tabell 1) kan en bantad version av Nikolajevas (2004, s. 129) stereotypschema skådas, 

där vi tagit bort allt för abstrakta egenskaper som blir svåra/omöjliga att tolka utifrån en bild.   

 

Tabell 1 

Manligt Kvinnligt 

Stark Vacker 

Våldsam Aggresionshämmande 

Känslokall/hård Emotionell/mild 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgirig Omtänksam/omsorgsfull 

Skyddande Sårbar 

Självständig Beroende 

Aktiv Passiv 

 

 

 

Nedan kommer vårt tillägg till Nikolajevas (2004, s. 129) stereotypschema vilket är konstruerat 

utifrån de stereotypa beteenden och egenskaper som nämns i Lärarförbundets Lika för lika: 

strategier för en jämställd skola samt Josefsons Genus - hur påverkar det dig? (Josefsson, 2005, 

sid 8, 31; Lärarförbundet, 1998, s. 25). Vi har även här, plockat bort egenskaper som är allt för 

abstrakta eller allt för lika. Vi har med hjälp utav Hirdmans (2003) teori om A och B ordnat 

dessa i dikotomier. Till de ord som saknat konstruerade motsatspar har vi gemensamt överlagt 

om ett passande. 
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Tabell 2 

Manligt Kvinnligt 

Bär kniv Bär blommor 

Hjälte Offer 

Teknisk Huslig 

Auktoritär Undergiven 

Tuff Söt 

Självsäker Tvivlar 

Modig Orolig/ängslig 

Tar plats Hopkrupen 

Risktagare Barnkär 

Bygger Bär kjol och klänning 

Sportintresserad Utseendefixerad 

Muskulös Mager 

Sammanbiten Ler 
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6.2 Urval 

 

Skolans styrdokument har legat till grund för denna uppsats. Då jämställdhets begreppet 

introducerades för första gången i Lgr 69 har vi tagit avstamp i från den och sedan arbetat i 

genom de nästföljande tre läroplanerna, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11. 

 

Den semiotiska bildanalysen har genomförts på ett antal läromedel.  Skolverket definierar 

läromedel som alla de resurser som används i undervisningen i skolan. Kurs/text/tal-böcker och 

arbetsinstruktioner är exempel på läromedel. Även tidningar/serier, radio, TV/film, serier, 

datorer och teater ses som läromedel. Denna uppsats fokuserar dock på "pedagogiska texter", 

d.v.s. skrivna läromedel (Skolverket, 05092014). Valet av läromedel har utgått i från 

läroplanerna och två stycken har valts utifrån varje läroplan. Dessa läromedel har valts ut genom 

att vi gått igenom det omfång av läromedel för grundskolan genom åren som funnits tillgängliga 

på biblioteket på Blåsenhus i Uppsala. Läromedlet måste ha getts ut minst två år efter att den 

aktuella läroplanen satts i verket. Detta pga. att läroplanen ska genomsyra läromedlen i så stor 

grad som möjligt. De läromedel som ej uppfyllt detta kriterium har sållats bort. Om det har funnit 

flera än två läromedel kopplat till en läroplanen har slumpen fått avgöra vilka läromedel som 

skulle analyserats. Vi hade från början tänkt välja läromedel utifrån mest sålda över de olika 

tidsperioderna kopplade till läroplanerna, men då vi varit i kontakt med ett flertal 

bok/läromedelsförlag visade det sig att dessa uppgifter är konfidentiella. Detta gjorde att vi fick 

utgå i från tidigare nämnda urvalsform. 

 

6.3 Genomförande 

 

Den kvantitativa och den kvalitativa semiotiska bildanalysen har genomförts i de åtta stycken 

läromedlen. Vi har båda genomfört den kvantitativa analysen. Den ena av oss har börjat att räkna 

i ett läromedel och den andre har sedan kontrollräknat för att få ett så pass tillförlitligt resultat 

som möjligt. Ibland har resultaten vi fått skiljt sig åt och då har vi tillsammans räknat om 

samtidigt som vi diskuterat hur vi tänkt.   

 

Under den kvantitativa analysen har vi prickat för de bilder som skulle kunna analyseras utifrån 

ett kvalitativt perspektiv. När den kvantitativa analysen genomförts och räknats samman har vi 
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övergått till den kvalitativa analysen. Här har vi tittat på de bilder vi tidigare prickat för och 

studerat den bild som visat sig vara minst könsstereotyp och den som visat sig vara mest 

könsstereotyp. Om det funnits flera bilder av denna typ så har vi låtit slumpen avgöra, genom 

lottning, för vilka bilder som skall analyseras kvalitativt. Vi har tillsammans genomfört den 

kvalitativa analysen och analyserat de två utvalda bilderna per läromedel. Detta för att även här 

få ett så pass tillförlitligt utfall som möjligt. 

 

Vi har genomfört den kvalitativa analysen på två dagsfärska tidningar för att undersöka att 

analysschemat fungerar på ytterligare material än endast NO-läromedel. Vi bedömde att analysen 

gick att applicera på även denna typ av material. 

 

6.4 Material 

 

 
Utgivningsår Författare Förlag 

Lgr 69 
   

Runt i naturen 1975 UR 
Sveriges 
Utbildningsradio AB 

Naturkunskap - 
klassens bok 1975 

Bylock, Maj, Bjällerud, Stig, Erberth, 
Claes-Erik LiberLäromedel 

Lgr 80 
   Lätt att hitta - Runt i 

naturen 1989 UR 
Sveriges 
Utbildningsradio AB 

Runt i naturen 1993 UR 
Sveriges 
Utbildningsradio AB 

Lpo 94 
   Naturkunskap 6 - 

Grundskolan 1997 
Hjernqvist, Anncatrin, Jönsson, Uno, 
Lönnevik, Örjan, Uvebrant, Annmari Bonnier Ubildning 

Ämnens egenskaper 2 - 
Blandningar 2007 NTA 

Kungliga 
vetenskapsakademin 

Lgr 11 
   

Boken om NO 1-3 2013 Persson, Hans Liber 

Koll på NO 4 2014 Hjernqvist, Anncatrin, Rudstedt, Klara Sanoma utbildning 

 

6.5 Databearbetning och analysmetod: kvantitativ analys 

 

Med hjälp av kvantitativ semiotisk bildanalys räknade vi genom denotation antalet män och 

kvinnor som förekommer på bilderna i NO-läromedlen. Antalet bilder som fanns med i varje 
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enskilt läromedel ställdes i förhållande till antalet kvinnor och antalet män som finns på bilderna. 

Vi räknade antalet bilder som finns med i varje enskilt läromedel och ställde det i förhållande 

gentemot antalet kvinnor som finns på bilderna samt antalet män.  

 

6.6 Databearbetning och analysmetod: kvalitativ analys 

 

Efter att den kvantitativa semiotiska bildanalysen genomförts övergick vi till den kvalitativa 

analysdelen. Här skedde konnotationsanalysen av bilderna, vilka värden och egenskaper bilderna 

förmedlar av kvinnor respektive män. 

 

Den kvalitativa semiotiska bildanalysen genomfördes endast av de bilder som innehåller både en 

man och en kvinna, alternativt flera män och flera kvinnor. 

 

6.7 Reflektion över kvantitativa metoden 

 

Den kvantitativa metoden blev komplex då vi är formade av det samhälle vi lever i och de 

normer som råder. Vi är genusmedvetna, men ”könar” utifrån specifika egenskaper och uttryck 

ändå. Vilket är precis det vi gjorde när vi genomförde den kvantitativa semiotiska bildanalysen. 

Vi använde oss av denotationsnivån för den kvantitativa analysen, det vill säga vi studerade 

bilden och bestämde kön genom det vi uppenbara vi först såg. 

 

Som tidigare nämnt är genus föränderligt över tid. Där av blev det svårare för oss att avgöra 

genustillhörighet i de äldre läromedlen då de könstereotypiska egenskaper kanske inte var 

samma då som nu. 

 

6.8 Reflektion över kvalitativa metoden  

 

Metoden för analysen utgick i från könsstereotypiska egenskaper för kvinnligt och och manligt, 

men den tog ingen hänsyn till andra aspekter så som ålder, etnicitet eller sexualitet. Detta tål att 

reflektera kring då vissa maktaspekter som dessa eventuellt skulle kunna kan ha betydelse för 

analyserna.  
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Det är lättare att exempelvis se om någon är aktiv i jämförelse med om någon är passiv. Därför 

blir det lättare att analysera bilder där både kvinnor och män är representerade, då de kan ställas i 

kontrast mot varandra. 

 

Vi har inte värderat begreppen vi analyserar utifrån i analysscheman. Bara för att en person på 

bilden fyra manliga egenskaper till behöver inte det betyda per automatik att den personen är mer 

eller mindre manlig än en person som fått två begrepp tillskrivet sig. Vissa av dessa begrepp går 

till viss del in i varandra. 

 

7. Resultat 

 

7.1 Kvantitativa analysen: resultat 

 

Tabell 3 

 

Antal 

kvinnor 

Antal 

män 

Antal 

Ospec. 

genus kvinnor - män (%) 

Lgr 69     

Runt i naturen - UR (1975) 28 28 28 50 - 50 

Naturkunskap - klassens bok (1975) 13 23 13 36 - 64 

Lgr 80     

Lätt att hitta - Runt i naturen (1989) 20 17 18 54 - 46 

Runt i naturen - UR (1993) 21 23 34 48 - 52 

Lpo 94     

Naturkunskap 6 - Grundskolan (1997) 8 14 6 36 - 64 

Ämnens egenskaper 2 - Blandningar 
14 23 4 38 - 62 



31 

(2007) 

Lgr 11     

Boken om NO 1-3 (2013) 36 42 41 46 - 54 

Koll på NO 4 (2014) 17 21 9 45 - 55 

 

Tabell 3 ovan visar resultatet av den kvantitativa studien. Vad som går att utläsa i resultatet för 

läromedel utgivna under läroplanen från år 1969 är att läromedlen skiljer sig drastiskt åt gällande 

kvantitativ jämställdhet. Runt i naturen - UR (1975) har en jämn könsfördelning med lika många 

kvinnor och män representerade på bild medan Naturkunskap - klassens bok (1975) har en 

fördelning på 36 % kvinnor samt 64 % män. Eftersom det sistnämnda läromedlet har över 60 % 

män representerade på bilderna når inte läromedlet kriterierna för ett jämställt läromedel utan 

räknas istället som mansdominerat. De två läromedlen utgivna under Lgr 80 är båda kvantitativt 

jämställda. Anmärkningsvärt är att läromedlet Lätt att hitta - Runt i naturen (1989) har fler 

kvinnor representerade på bild än män, dock om skillnaden är knapp. 

Läromedlen utgivna under Lpo 94 är kvantitativt ojämställda. Procentuellt skiljer sig 

könsfördelningen knappt mellan dessa läromedel, båda har en överrepresentation av män på 

bilder vilket överstiger 60 %. Gällande könsfördelningen i läromedlen utgivna under den aktuella 

läroplanen Lgr 11 är dessa snarast identiska. Båda uppfyller kraven för att vara kvantitativt 

jämställda, dock förekommer det fler män än kvinnor i båda dessa läromedel. 

 

7.3 Kvalitativa studien: resultat 

 

Här presenteras analys och resultat löpande och sedan en sammanfattande tabell över den 

kvalitativa studien 

 

7.3.1 “Runt i naturen”, 1975 

“Runt i naturen” från år 1975 mest könsstereotypa bild föreställer en pojke som håller i en kotte 

som han visar för sin kamrat, även han en pojke. Bakom de båda pojkarna tittar en flicka fram. i 

förgrunden bakom flickan finns en person av ospecificerat kön som tittar på en växt. På 

dentonationsnivå uppvisar pojken som håller i kotten endast manliga egenskaper som att vara 
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aktiv, självständig, sammanbiten och auktoritär. Flickan uppvisar endast kvinnliga egenskaper 

som att vara passiv, undergiven och att le (Sveriges radio UR, 1975, s. 175). 

 

Bokens minst könsstereotypa bild visar på dentonationsnivå fyra barn som befinner sig runt en 

stubbe i skogen. Ett av barnen är en flicka som håller i en bukett med blommor. Bakom hennes 

finns ett barn med ospecificerad genustillhörighet. Mitt emot flickan står en pojke och bredvid 

honom sitter det fjärde barnet av ospecificerat genus. Vid konnotationsnivå uppvisar flickan 

kvinnliga egenskaper som i att vara passiv och att tycka om blommor. Pojken uppvisar även 

hann kvinnlighet i att vara passiv (Sveriges radio UR, 1975, s. 47). 

 

7.3.2 “Naturkunskap Klassens bok Åk 4” från 1975 

“Naturkunskap Klassens bok Åk 4” från år 1975 mest könsstereotypa bild föreställer på 

dentonationsnivå vad som ser ut att vara ett sameläger. En kåta finns i förgrunden på bilden samt 

två män, en kvinna och ett barn som en ej ser så mycket av. I fokus finns en kvinna klädd i 

klänning med ett barn i ena handen och en korg i andra. Framför henne står en man och drar i 

grimman på en ren. Renen kämpar emot. En hund skäller på mannen och renen. På 

konnotationsnivån ser vi utifrån analysschemat uppvisar mannen endast och flertal manliga 

egenskaper så som stark, våldsam, känslokall/hård, rovgirig, självständig, auktoritär, tuff, 

självsäker, risktagare och sammanbiten. Kvinnan uppvisar även hon endast och flertalet 

könsstereotypa egenskaper, dvs. kvinnliga, så som emotionell/mild, passiv, huslig, barnkär, ler 

och bär klänning (Bylock, Bjällerud, Erberth, 1975, s. 59). 

 

Den minst könssterotypa bilden i boken visar vid första dentonationsanblick en lägerplats med 

ett tält vid en sjö. En pojke sitter på huk framför en brasa och grillar en korv och en kvinna 

kommer bärandes på en omfång med ved. Konnotationsnivån visar att pojken innehar manliga 

egenskaper så som självständig, aktiv och risktagare, men även kvinnliga egenskaper som huslig, 

söt, hopkrupen och mager. Kvinnan visar två kvinnliga egenskaper som omtänksam och att hon 

ler. Hon innehar ett flertal manliga egenskaper som stark, självständig, aktiv, självsäker och att 

hon tar plats (Bylock, Bjällerud, Erberth, 1975, s. 6). 
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7.3.3 “Lätt att hitta - runt i naturen”, 1989 

“Lätt att hitta - runt i naturen” från 1989 mest könsstereotypa bild visar på denotationsnivå en 

pojke och en flicka som studerar en myrstack i skogen. På konnotationsnivå ser vi att flickan 

uppvisar den kvinnliga egenskapen i att vara passiv. Pojken uppvisar manliga egenskaper i att 

vara modig, aktiv och risktagare (Ur, 1989, s. 78). Boken minst könsstereotypa bild visar på 

dentonationsnivå visar en kvinna och en pojke som sitter i gräset. På konnotationsnivå kan vi inte 

utläsa varken kvinnliga eller manliga egenskaper hos kvinna utifrån analysschemat. Pojken 

uppvisar endast kvinnliga egenskaper som passiv, hopkrupen, söt, undergiven och orolig/ängslig 

(Ur, 1989, s. 89). 

 

7.3.4 “Runt i naturen”, 1993 

“Runt i naturen” från 1993 är en uppdaterad version av “Runt i naturen” från 1975. Det 

intressant att här se att de ej bytt ut bilderna i den nyare boken. Där av blir de mest och minst 

könsstereotypa bilderna desamma som från 1975 och resultatet av analysen den samma (UR, 

1993, s. 47, 175). 

 

7.3.5 “Naturkunskap 6”, 1997 

“Naturkunskap 6” från 1997 har två bilder som båda är mycket könsstereotypiska. På 

denotationsnivå ser vi att bokens första bild föreställer en stenåldersmiljö. Främst i bilden finns 

en man som bär på ett spjut och en kniv. Bakom honom sitter en kvinna tillsammans med två 

barn runt en lägereld. På konnotationsnivå kan vi utläsa att mannen uppvisar manliga egenskaper 

som stark, känslokall/hård, självständig, tuff, auktoritär och sammanbiten. Han tar även plats 

samt bär kniv. Kvinnan uppvisar istället kvinnliga egenskaper som att bära klänning, vara 

barnkär, huslig och hopkrupen (Hjernquist, Jönsson, mfl, 1997, s. 36). 

 

Den andra bilden föreställer på denotationsnivå en skolklass som hoppar höjdhopp. I fokus finns 

en höjdhoppshoppande pojke. Bakom honom kan en urskilja ett antal elever, främst syns en 

flicka. Vid konnotationsnivå kan vi utläsa att pojken innehar manliga egenskaper som att vara 

aktiv, tävlande, sportintresserad och ta plats. Flickan innehar den kvinnliga egenskapen passivitet 

(Hjernquist, Jönsson, mfl, 1997, s. 11).  
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7.3.6 “Ämnens egenskaper 2 - blandningar”, 2007 

“Ämnens egenskaper 2 - blandningar” från 2007 mest könsstereotypa bild visar vid första 

anblick, dentonationsnivån, en manligatandläkare med glasögon som undersöker en kvinnlig 

patients gapande mun med tandläkarverktyg. Utifrån analysschemat, konnotationsnivå, uppvisar 

mannen ett flertal manliga egenskaper så som aktiv, självständig, auktoritär, självsäker och 

sammanbiten. Kvinnan uppvisar kvinnliga egenskaper så som att vara passiv och undergiven 

(NTA, 2007, s. 25). 

 

Bokens minst könsstereotypa bild visar dentonationsnivåmässigt en frisersalong. Främst i bilden 

klipper en kvinnlig frisör håret på en kund. Kvinnan har långt ljust hår, magkort tröja och jeans 

med slitningar och nitbälte. Den manliga frisören syns bakom där han plattar håret en kund. På 

konnotationsnivån ser vi att både kvinnan och mannen uppvisar manliga och kvinnliga 

egenskaper. De kvinnliga egenskaper för kvinnan är omtänksam, utseendefixerad och mager 

medan mannens är omsorgsfull och utseendefixerad. Kvinnans manliga egenskaper är aktiv, 

självständig, tar plats och sammanbiten medans mannens är aktiv, självständig och sammanbiten 

(NTA, 2007, s. 50). 

 

7.3.7 “Boken om NO 1-3”, 2013 

“Boken om NO 1-3” från 2013 mest könsstereotypa bild visar på dentonationsnivån en man och 

kvinna på en lägerplats under vikingatiden. Mannen har gråa kläder, skägg och bär pilbåge samt 

en kniv. Han står nära elden. Kvinnan har flätor och är placerad bredvid ett kokkärl. Hon är 

klädd i en röd klänning och ett förkläde med ett skärp runt midjan där ett antal köksredskap 

hänger. När vi fördjupar oss på konnotationsnivå utifrån analysschemat så kan vi utläsa att 

mannen utifrån manliga egenskaper bär kniv och ser sammanbiten ut. Kvinnan uppvisar 

kvinnliga egenskaper så som att vara huslig, att hon bär klänning samt ett leende. Men hon 

uppvisar också en manlig egenskap i och med att hon ser självsäker ut (2013, s. 15). 

 

Bokens minst könssterotypa bild föreställer på dentonationsnivå en familj bestående av mamma, 

pappa och två barn av kvinnligt kön i ett kök. Pappan står vid spisen och lagar mat. Han har 

ögonen på sin familj. Mamman i familjen är passiv och tittar in i kameran. Den minst 

könstereotypa flickan på bilden står placerad längre fram än pappan. Hon bär hörlurar och håller 

i en gitarr. Pappan uppvisar ett flertal kvinnliga egenskaper då han på kontonationsnivå enligt 
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analysschemat är huslig, barnkär och ler. Manliga egenskaper som tuff, självsäker och 

sammanbiten finns hos flickan (2013, s. 67). 

 

7.3.8 “Koll på NO Biologi Fysik Kemi 4”, 2014 

I “Koll på NO Biologi Fysik Kemi 4” från 2014 uppvisar ingen av de två bilderna att den ena 

bilden skulle vara mer könsstereotyp än den andra. Den första bilden föreställer på 

dentonationsnivå ett tunnelbanetåg i rusningstrafiken. En man befinner sig i mitten av dörren 

med ett par andra män som trängs runt honom, men som en ej ser lika tydligt. Mannen har en grå 

jacka, en resväska och nedåtriktad blick. Kvinnan går förbi tunnelbanetåget. Hon har långt hår, 

klänning eller kjol och en handväska. På konnotationsnivå uppvisar kvinnan endast en kvinnlig 

egenskap, dvs att hon bär kjol/klänning. Mannen påvisar en manlig egenskap i och med att han 

ser sammanbiten ut och en kvinnlig egenskap i sin passivitet (Hjernqvist, Rudstedt, 2014, s. 41).  

 

Den andra bildens dentonationsnivå visar vad som vid första anblick ser ut att vara en 

lärosituation. Ett antal elever av både pojkar och flickor står runt en kompost tillsammans med en 

kvinna som förmodas vara läraren. Fokus ligger på en flicka som står främst i bilden med gul 

klänning och en pojke i skjorta och shorts som tittar bort från komposten. Han släpper ner ett 

bananskal i den. Utifrån analysschemat på kontonationsnivån uppvisar både pojken och flickan 

kvinnliga egenskaper. Pojken i att han ser orolig/ängslig ut och flickan i att hon bär klänning och 

ler (Hjernqvist, Rudstedt, 2014, s. 27). 
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7.3.9 Sammanfattning av kvalitativa studien 

 

Tabell 4 

 

Mest 

stereotypa 

bilden     

Minst 

stereotypa 

bilden    

 Kvinna  Man   Kvinna  Man  

 Kvinnligt Manligt Manligt Kvinnligt  Kvinnligt Manligt Manligt Kvinnligt 

Lgr 69          

Runt i naturen - 

UR (1975) 3 0 4 0  2 0 0 2 

Naturkunskap - 

klassens bok 

(1975) 6 0 10 0  2 5 3 4 

Lgr 80          

Lätt att hitta - Runt 

i naturen (1989) 1 0 3 0  0 0 0 5 

Runt i naturen - 

UR (1993) 3 0 4 0  2 0 0 2 

Lpo 94          

Naturkunskap 6 - 

Grundskolan 

(1997) 4 0 6 0  1 0 4 0 

Ämnens 

egenskaper 2 - 

Blandningar 

(2007) 2 0 5 0  3 4 3 2 

Lgr 11          

Boken om NO 1-3 

(2013) 3 1 2 0  0 3 0 3 
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Koll på NO 4 

(2014) 1 0 1 1  2 0 0 1 

 

Ovan kan “tabell 4” skådas vilket kan ses som en sammanfattning av den kvalitativa studien. 

Längst upp i tabellen går att utläsa vilken av de två bildanalyserna resultatet gäller, den minst 

samt den mest stereotypa bilden. Siffrorna i tabellen talar om hur många kvinnliga respektive 

manliga egenskaper respektive genus har tillskrivits på dessa bilder samt aktuellt läromedel. 

Dock bör det tilläggas att denna tabell kan vara missvisande då egenskaperna ej värderas. 

Exempelvis kan det diskuteras kring vilken kvinnlig egenskap som väger tyngst gällande 

“passiv” eller “bär blommor”.  

Vi har ändå valt att presentera tabellen eftersom den belyser bland annat:  

● Inom varje läroplansperiod finns läromedel med män som innehar kvinnliga egenskaper.  

● Inom alla läroplansperioder bortsätt från Lgr 11 finns gemensamma bilder med män och 

kvinnor där dessa endast innehar egenskaper tillskrivna sitt eget genus. 

● I de två läromedel som utformades under Lgr 80 uppvisade ingen kvinna några manliga 

egenskaper eller attribut. 

 

8. Diskussion  
 

Det kvantitativa resultatet i denna analys kopplas samman med det kvantitativa perspektivet på 

jämställdhet. När fördelning mellan män och kvinnor är procentuellt likvärdig i exempelvis en 

lärarkår, bolagsstyrelse, på utbildningar, etc. så råder en kvantitativ jämställdhet. Om männen 

eller kvinnorna besitter en högre procentsats än 60 % är det mansdominerat respektive 

kvinnodominerat (SCB, 2014, s. 2).  

 

Det kvalitativa resultatet i denna analys kopplas istället samman med kvalitativ jämställdhet. 

Vilken fördjupar sig mer och mäter huruvida män och kvinnors erfarenheter och kunskaper tas 

tillvara på i samma utsträckning. Exempelvis kan detta kopplas samman till fördelningen av 

talutrymme i undervisningen för grundskolan, om pojkar och flickor har likvärdigt med 

talutrymme (SCB, 2014, s. 2). 
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Vår kvalitativa studie baserar sig på för få läromedel från respektive läroplansperiod för att 

resultatet skall kunna generaliseras. De kvinnliga och manliga attributen och egenskaperna vi 

förutbestämt kan ha riktat resultatet på den kvalitativa studien. Samtidigt har den fungerat som 

stöd i den semiotiska bildanalysen eftersom den har fungerat som en vägledning då den lyft vad 

som ska analyseras på bilderna.  Dock har den kvalitativa studien ändå visat på att det inom varje 

läroplansperiod finns bilder i läromedel som bryter mot Hirdmans (2003) genuskontrakt. Män 

som uppvisar kvinnliga egenskaper finns inom alla läroplansperioder, med visst undantag (tas 

upp senare i diskussion).  

 

I och med Lgr 69 etablerades begreppet jämställdhet för första gången i skolans styrdokument. I 

det kvantitativa resultatet för denna studie kan vi utläsa en tydlig variation av jämställdhet i 

läromedlen (Lgr 69, 1969). Detta resultat skulle kunna tyda på att jämställdhet var ett nyligen 

introducerat begrepp och inte hade etablerats fullt ut ännu. I läromedel finns män och kvinnor 

som har både könsstereotypa och könsöverskridande egenskaper. Lgr 69 poängterade starkt 

betydelsen av att skolan skulle motarbeta stereotypa könsroller (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 51). 

Detta kan förmodligen ligga till grund att vi kan se det manliga respektive kvinnliga 

stereotypiska egenskaperna hos båda könen. Men även att det under 1970-talet var det populärt 

att byta roller på kvinnor och män, det vill säga, att omvända hierarkierna. Männen tillskrevs 

kvinnliga attribut och tvärtom (Eilard, 2008, s. 416). 

 

De två läromedlen kopplade till Lgr 80 visade sig vara kvantitativ jämställda. Detta kan tyda på 

att en etablering av jämställdhet här hade skett i högre grad. Dock ska det tilläggas att 

jämställdhet utgjorde ett mindre avsnitt i Lgr 80 än i Lgr 69. Heldin menar på att läromedel inte 

alltid speglar samtidens värderingar och ofta ger en förlegad bild av kvinnor och män (Heldin, 

2009, s. 207).  

 

Det kvalitativa resultatet visar att ingen kvinna uppvisar manligt attribut/egenskaper i läromedel 

utformat under Lgr 80. Vad detta kan bero är svårt att veta, men fokus på jämställdhet och 

könsroller var inte en lika stor del i Lgr 80 som i Lgr 69. Vilket eventuellt kan bero på 

att könsnormer inte erkänns som samtida utan istället en gräns som en redan passerats (Heldin, 

2009, s. 206) 
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Från den då rådande kvantitativa jämställdheten i läromedlen kopplade till Lgr 80, kan vi nu se 

att läromedlen kopplade till Lpo 94 istället visade på en kvantitativ ojämställdhet. Detta kan ha 

och göra med att det under 1980-talet rådde en könsneutralitet bland läsböcker, vilken senare 

frångicks (Eilard, 2008, s. 417). I det kvalitativa resultatet så visar “tabell 4” på en nedåtgång 

under Lpo 94 av män som uppvisar kvinnliga egenskaper. Detta skulle också kunna kopplas 

samman till den tidigare nämnd könsneutralitet som rådde under 80-talet, men som sagt senare 

frångicks. Pojkar skall nu vara “riktiga” pojkar igen och flickor vara “riktiga” flickor (Eilard, 

2008, s. 417). 

 

I vår kvalitativa studies resultat går det att utläsa att typiska stereotyper finns framställda inom 

varje läroplansperiod. Det går även att utläsa att läromedel uppvisar endast stereotypa kvinnor 

och män då dessa figurerar på en bild tillsammans. Detta är i enlighet med tidigare forskning 

som belyser att könen ofta förmedlas könstereotypt (Nahara, 1998, s. 6; Ghorbani, 2009, s. 5). 

 

Vår kvalitativa studie indikerar på att läromedel utformade efter Lgr 11 i större grad är mer 

genusmedvetet skrivna än läromedel som är utformade under Lpo 94. Detta med belägg att 

kvinnor och män rör sig utanför stereotyperna och därmed bryter Hirdmans (2003) 

genuskontrakt. Detta skulle kunna tyda att vi rör oss mot allt mer genusmedvetna och därmed 

jämställda läromedel utifrån de kvalitativa kriterier Berg (2000, s. 28) beskriver gällande 

projicering av stereotyper Eilard (2006, s. 419, 453) tolkar även utifrån sin studie angående 

läsböcker att vi rör oss mot ett nytt mansideal som innefattar stereotypt kvinnliga egenskaper. 

Nahara (1998) menar att författare idag tar större hänsyn till att inte reproducera stereotypa 

könsroller och att egenskaperna för män och kvinnor nu är mer flytande (Nahara, 1998, s. 13). 

Detta stämmer när vi tittar på resultatet av de aktuella läromedlen för Lgr 11.  

 

9. Konklusion 

Studiens kvantitativa tabell visar generaliserat för de analyserade läromedlen på att en kvantitativ 

jämställdhet råder gällande antalet män respektive kvinnor på bilder. En kvantitativ ojämställdhet 

kan dock utläsas i vissa läromedel. När denna ojämställdhet påvisas kan en se att det är männen 

som dominerar bilderna i NO-läromedlen. Detta resultat kan liknas vid Ohlanders studie av 

läromedel i ämnet historia, vilka också visade sig vara mansdominerande (Ohlander 2010, s. 67-
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72). Förekomsten av kvinnodominans åskådas aldrig på bilderna för NO-läromedel. Även om 

skillnaderna är små är detta mönster ändå av vikt.  

 

Hirdman nämner i sin förklaring till genussystemet att kvinnor och män befinner sig på olika 

platser i samhället. Teknik menar hon är ett område som män jobbar med (Hirdman, 2003, måste 

fixa med referens). Även Josefsson sammankopplar män och intresset av teknik (Josefsson, 

2005, sid 8, 31). Mansdomineringen i NO-läromedel skulle alltså kunna kopplas samman med 

teknik som ett område/intresse för män.  

 

Under 1970-talet talades det om vikten av att bryta könsgränserna vad gäller val av utbildning 

och yrke för flickor och pojkar. Det beslutades då om att teknik skulle bli ett obligatoriskt ämne. 

Detta skulle leda till att flickor ska kunna göra ett friare yrkesval (Hedlin, 2009, s. 143-144). 

Sker detta friare yrkesval för flickor om NO-läromedel är mansdominerad? Det är i alla fall en 

faktor som stjälper mer än den hjälper. 

 

Något som tåls att diskuteras är om stereotyper alltid är av ondo. Den tidigare forskningen som 

presenteras i denna studie påvisar detta. Hinton uttrycker sig dock om komplexiteten kring 

stereotyper. Hon menar att stereotyper inte alltid behöver vara utav ondo utan det kan vara ett 

hjälpmedel för människans tankeprocess. Genom att det blir det lättare för en människa att 

sortera in vad som är av vikt eller ej med hjälp av kategorisering (Hinton, 2013, s. 25).  

 

Vidare forskning utifrån vår studie hade kunnat vara att undersöka lärare samt elevers 

uppfattningar av genus på bilder i NO-läromedel. Det hade varit intressant att få veta om de 

urskiljer könsstereotyper på bilder eller ej. 
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