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Sammanfattning 

Undersökningens syfte är att studera bildmaterialet i tre läroböcker, i svenskämnet för gymnasiet 

ur ett genusperspektiv. Utgångspunkten för mina frågeställningar är Yvonne Hirdmans teorier 

angående genussystemets två principer: dikotomin och hierarkin mellan det kulturellt manliga 

egenskaperna och det kulturellt kvinnliga egenskaperna.  För att undersöka detta använder jag 

följande frågeställningar: Hur frekvent illustreras kvinnor och män i läroböckerna? Illustreras 

kvinnor och män med tecken som konnoterar aktivitet eller passivitet? Vad konnoterar de tecken 

i miljöskildringen, som kvinnor respektive män presenteras i? Hur kan resultaten av denna under-

sökning tolkas ur ett genusperspektiv?                   

 Den metod som används i undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys. Bildanalyser 

genomförs utifrån de semiotiska teorierna att en bild innehåller ett antal tecken, som i sin tur 

konnoterar ett budskap. Utifrån dessa budskap räknas olika kategorier av frekvenser samman och 

dessa frekvenser frambringar ett resultat.                  

  Resultatet sammanfaller med tidigare forskning och visar att Hirdmans teorier angående ge-

nussystemet fortfarande är gällande. Frekvensen av avbildade män är betydligt större än frekven-

sen av avbildade kvinnor. Det innebär att genussystemets andra princip påverkar utformningen 

av dessa böcker. Med andra ord värderas det manliga högre än det kvinnliga i böckerna. Den 

första principen har likaså påverkat utformningen av böckerna på andra områden. Detta visar 

slutsatserna av de övriga frågeställningarna.  Männen är överrepresenterade i gestaltningar med 

tecken som konnoterar aktivitet och kvinnorna är överrepresenterade i gestaltningar med tecken 

som konnoterar passivitet. Resultatet visar även att de miljöer som män och kvinnor avbildas i 

påverkas av dikotomins princip i genussystemet. Män och kvinnor framställs ofta i olika miljöer.  

Förutom att männen har fler möjliga alternativ av miljöer, framstår framförallt tre kategorier som 

nästan helt mansdominerade och en kategori som relativt kvinnligt dominerad.  De manliga kate-

gorierna är följande: krig, jordbruk/skogsbruk och musikscen och den kvinnliga kategorin är 

hem.   

Nyckelord 
Bildanalys, genus, kvantitativ innehållsanalys, läromedel 
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1. Inledning 

”Mina historieböcker ljög för mig, de sade att jag aldrig existerat.” Citatet kommer från en kvinn-

lig student som Yvonne Hirdman citerar i sin artikel: Vad är kvinnohistoria? ur antologin Kvinno-

historia (1999)1 med Sonja Falk-Thaning som redaktör. Kvinnor blir ofta osynliggjorda i historien. 

Hirdman skriver att det vanligaste öde som en kvinna kan drabbas av i historieböckerna är just 

osynlighet.2 Hirdman förklarar att tidigare kvinnliga historiker talade om kvinnorna som glömda, 

gömda och dolda med flit av tidigare manliga historiker.3 På liknande vis har kvinnorna blivit 

osynliggjorda i litteraturhistorien.  Detta konstateras av Anna Williams i boken Stjärnor utan stjärn-

bilder (1997), där hon studerar det tidiga 1900-talets litteraturhistorieskrivning ur ett genusper-

spektiv.  Litteraturhistorien kan betraktas som en väsentlig del av historien; då litteraturen, liksom 

konsten, gestaltar människornas verklighet.                  

 Som blivande bild- och svensklärare vill jag veta om detta öde fortfarande drabbar kvinnor i 

litteraturhistorieundervisningen. Har det skett någon förändring avseende genus sedan Williams 

och Hirdmans studier gjordes i slutet av 1900-talet?                

  Under min utbildning i svenska har jag i många olika sammanhang studerat olika läroböcker i 

ämnet och till min glädje funnit ett rikt och intressant bildmaterial, vilket är engagerande för mig 

som blivande bildlärare.  Jag avser därför att undersöka hur kvinnor och män synliggörs i bildma-

terialet, i tre läroböcker för gymnasieskolan.                   

 Kvinnors osynlighet i historien tas på liknande sätt upp av Ebba Witt-Brattström och Birgitta 

Sandberg. De skriver i förordet till boken Hundra skrivande kvinnor – från forntiden till romantiken 

(1995) ”Hur ska män och kvinnor kunna leva på jämlik fot när den ena gruppen, kvinnorna, inte 

har fått tillgång till sin historia, utan tvingas läsa historieböcker där kvinnor reduceras till stumma 

arbetsdjur eller intetsägande lyxdockor, där det kvinnliga talet, den kvinnliga rösten utplånas?”.4  

Detta citat motiverar i högsta grad till en studie i ämnet.   

 

  

                                                           
1
 Hirdman, Yvonne, 1999, Vad är kvinnohistoria? ur Kvinnohistoria [red] Falk-Thaning, Sonja, Stockholm: 

Utbildningsradion AB, s. 10. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Sandberg, Birgitta, Witt-Brattström, Ebba, 1995, Hundra skrivande kvinnor - från forntiden till och med 

romantiken, Första delen, Stockholm: Natur och kultur. s. 9. 
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2. Bakgrund 

Tillsammans med matematik och engelska betraktas svenskämnet som ett kärnämne i den svens-

ka skolan. Svenskämnet följer skolbarnet från första klass genom hela dess grund- och gymnasie-

utbildning. Inom svenskämnet är litteraturhistoria framförallt ett betydande ämnesområde i gym-

nasieskolans studieförberedande program.                  

 Lars Brink behandlar i sin avhandling Gymnasieskolans litterära kanon: Urval och värderingar i läro-

medel 1910-1945 (1992) det han kallar för kanonbildning eller kanonförändringsprocesser i gymnasiesko-

lan under åren 1910-1945. Begreppet kanon står enligt Brink för de värderingar som är en förut-

sättning för det litterära urvalet till läroböckerna.5 Undersökningen visar att det har funnits en 

enhetlig syn på det litterära urvalet bland undersökta läromedelsförfattare.  Den äldre och den 

yngre litteraturhistorien behandlas summariskt. Det stora intresset ligger på 1700-talets litteratur-

historia med fokus på epoken romantiken. Upplägget är ofta kronologiskt strukturerat. Litteratu-

ren värderas olika. Litteratur skriven av kvinnor och vad som uppfattas som tendenslitteratur 

värderas lågt. Samma diktare tenderar att värderas högt, trots olika syn på litteraturundervisning-

ens betydelse för personlig utveckling.                    

 Christina Olin-Scheller beskriver i boken Såpor i stället för Strindberg (2008) skillnaden mellan 

gymnasieelevers fiktionsläsning i skolan och på fritiden. Skillnaden är stor.  I skolan läser eleverna 

framförallt typografiska, klassiska texter som i synnerhet skildrar mäns livsvillkor. Enligt författa-

ren görs denna läsning av åtskilliga elever utan känslomässigt engagemang och på fritiden läser 

eleverna ofta multimodala texter som skildrar både mäns och kvinnors livsvillkor. Denna läsning 

gör däremot eleverna starkt känslomässigt berörda.6 Trots att fiktionstexterna eleverna läser i 

skolan fokuserar på mäns livsvillkor är det flickorna som lyckas bäst med läsningen. Det är alltså 

andra faktorer än identifikationsmöjligheten som gör att pojkarna misslyckas med läsningen me-

nar författaren. Emellertid har identifikationsmöjligheten betydelse för flickorna. Bristen på 

kvinnliga huvudroller gör att flickorna till slut tröttnar på läsningen i skolan, varefter flickorna 

inriktar sig på sin fritidsläsning i stället. Erfarenheten att möta manliga huvudpersonerna i skolans 

fiktionstexter gör flickorna till kompetenta motläsare, vilket gör att de blir framgångsrika.7 

 Språk och litteratur är kärnan i svenskämnet, står det skrivet i läroplanens ämnesbeskrivning 

av svenska för gymnasiet. Vidare förklaras det att skönlitteraturen ska hjälpa eleverna att lära 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själva.  I dessa formuleringar är det rimligt att anta 

                                                           
5
 Brink, Lars, 1992, Gymnasieskolans litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945, Upp-

sala: Avdelningen för litteratursociologi Vid Litteraturvetenskapliga institutionen, s.13. 
6
 Olin-Scheller, Christina, 2008, Såpor istället för Strindberg, Litteraturundervisning i ett nytt medieland-

skap, Stockholm: Natur och kultur, s. 127. 
7
 Ibid. s.138.  
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att både kvinnor och män inkluderas i det som omfattas av orden ”omvärld”, ”medmänniskor” 

och inte minst ”sig själv”. Mycket riktigt behandlas både kvinnor och män i läroplanen: ”Under-

visningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: ”-Svenska och internationella författar-

skap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk”8 Det är följaktligen relevant att under-

söka om både kvinnor och män finns representerade i samma utsträckning i läroböckerna och 

hur de är representerade.                      

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att det har varit en skev fördelning över hur kvinnor 

och män blivit representerade och bedömda i urvalet av litteraturen i litteraturundervisningen i 

skolan.  Det framgår även att detta påverkar flickors fiktionsläsning negativt. Denna skeva för-

delning existerar trots att läroplanen åberopar att såväl kvinnliga som manliga författarskap ska 

behandlas i undervisningen.                        

 I läroböcker finns oftast ett rikt bildmaterial. Detta bildmaterial som är empirin in min studie 

är intressant att undersöka därför att bilden är ett viktigt kommunikationsmedel i dagens samhälle 

trots detta tas bilderna ofta för givna och blir varken uppmärksammade eller problematiserade i 

samhällsvetenskaperna.9  Detta skriver författarna Patrik Aspers, Paul Fuehrer och Árni Sverris-

son i introduktionen till boken Bild och samhälle, Visuell analys som vetenskapsmetod (2004). Således 

ska jag studera bildmaterialet i tre läroböcker ur ett genusperspektiv. 

            

 

 

 

                    

 

 

 

                                                           
8http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kur-
ser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=SVE&lang=sv&courseCode=SVESVE02
#anchor_SVESVE02, 2015-01-20, Skolverket. 
9Aspers, Patrik, Fuehrer, Paul, Sverrisson, Árni, 2004, Bild och samhälle, Visuell analys som vetenskaps-
metod, Studentlitteratur: Lund, s. 10. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=SVE&lang=sv&courseCode=SVESVE02#anchor_SVESVE02
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=SVE&lang=sv&courseCode=SVESVE02#anchor_SVESVE02
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=SVE&lang=sv&courseCode=SVESVE02#anchor_SVESVE02
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=SVE&lang=sv&courseCode=SVESVE02#anchor_SVESVE02
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare relevant forskning att presenteras. 

3.1 Kvinnor och kanon 

Anna Williams konstaterar i boken: Stjärnor utan stjärnbilder: Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska 

översiktsverk under 1900-talet (1997) att den svenska 1900-talslitteraturhistorieskrivningen represen-

terar till största del det manliga könet.  Det manliga könet beskrivs som normen, kvinnorna mar-

ginaliseras och i de fall, där kvinnorna faktiskt tillåts att närvara, blir de infogade i särskilda ”kvin-

no”-fack i litteraturhistorien. Vidare skriver Williams att de kvinnor som får en plats i den litterära 

kanon, ter sig enligt författaren som sporadiska symboliska exempel.10 

3.2 Genus i läromedel 

På uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan gör Ann-Sofie Ohlander granskningarna: Kvinnor, 

män och jämställdhet i läromedel i historia och Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap år 

2010. Där hon således granskar läromedel ur ett genusperspektiv.11 Jag kommer att redogöra för 

hennes undersökning och resultatet i granskningen av läromedel i historia, av den anledningen att 

historieämnet ligger nära litteraturhistorieämnet och undersökningen därför är relevant för min 

studie.                              

 I granskningen Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia (2010) granskar Ohlander fyra 

läroböcker och en lärarhandledning.  Ohlander väljer att inkludera läroböcker för såväl gymnasiet 

som grundskolan, vilket alltså skiljer min studie från hennes, som enbart görs på läroböcker för 

gymnasieskolans undervisning. Ohlanders slutsatser för undersökningen är bekymmersamma. 

Historieämnet tycks enligt författaren vara en manlig angelägenhet som skapar destruktiva villkor 

både för flickor och för pojkar. Flickorna missunnas kvinnliga historiska förebilder och pojkarna 

möter ett snävt och begränsande mansideal.12 Författaren förklarar att representationen av kvin-

nor i böckerna är minimala. Ett exempel på det är läroboken Människan genom tiderna som på 337 

av de 351 sidorna ingalunda behandlar gruppen människor. Boken behandlar istället gruppen 

män. Kvinnor är sålunda närapå uteslutna ur boken.13 I de resterande tre undersökta läroböcker-

na är kvinnorna på samma sätt föga till antalet. Den kvinnliga representationen tycks minska 

längre fram i historien. Författaren skriver också att i de fall då kvinnor blir behandlade, är det ur 

                                                           
10

 Williams, Anna, 1997, Stjärnor utan stjärnbilder: Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk 
under 1900-talet, Stockholm: Gidlunds förlag s.183.  
11

 Ohlander, Ann-Sofie, 2010, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia och Kvinnor, män och 
jämställdhet i läromedel i samhällskunskap, Stockholm: Delegationen för jämställdhet i skolan, 
12

 Ibid. s. 73. 
13

 Ibid. s. 7. 
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ett manligt perspektiv och kvinnorna tycks i de fallen vara infogade sent i texterna.14    

 En liknande studie som den jag gör, görs av Mia Persson. Studien är ett examensarbete med 

titeln Bilder av jämställdhet? En kvantitativ bildanalys av fem läroböcker i franska (2013).15 Persson under-

söker liksom jag bildmaterialet i läroböcker ur ett genusperspektiv.  Hon väljer att undersöka fem 

läroböcker i ämnet franska. Till skillnad från min studie som görs på läroböcker för gymnasiet 

väljer hon läroböcker för högstadiet. I likhet med min studie gör författaren kvantitativa inne-

hållsanalyser med syftet att undersöka framställningen av kvinnor och män i bildmaterialet. Pers-

son undersöker frekvensen av kvinnor och män i bildmaterialet, vilka yrken och färger som kvin-

nor respektive män förknippas med.                    

 Till skillnad mot Ohlander fastslår Persson ett mer jämställt resultat i representation av kvin-

nor och män i bildmaterialet. Studien visar visserligen en skev fördelning mellan kvinnors och 

mäns representationer, till männens fördel, men representationerna är dock förhållandevis likar-

tade. Emellertid skriver författaren i undersökningarna angående vilka yrken och färger som 

kvinnor respektive män blir förknippade med, att det framgår att männen ges fler alternativ och 

möjligheter till aktiviteter och utseende än vad som ges till kvinnorna.16 Därför anser författaren 

att det inte räcker med att göra kvantitativa läromedelgranskningar på ytligare nivåer utan att des-

sa granskningar bör studera hur män och kvinnor gestaltas, samt vad detta ger för kunskap och 

föreställningar.17                          

 Ytterligare ett liknande examensarbete görs av Therese Wigerdal Erneryd, med titeln: Skolplan-

schens kvinnor och män. En kvantitativ bildanalys av 26 skolplanscher (2013). Wigerdal Erneryd studerar 

på samma sätt som Persson och jag ett bildmaterial i ett läromedel ut ett genusperspektiv18. Wi-

gerdal Erneryd väljer däremot en historisk empiri i form av skolplanscher som inte längre an-

vänds. Liksom övriga studier i den tidigare forskningen använder författaren sig av genusperspek-

tivet med Yvonne Hirdmans teorier angående genus som utgångspunkt        

 Författaren studerar representationen av kvinnor och män i bildmaterialet genom att undersö-

ka frekvensen av kvinnor och män, vilka sysselsättningar som kvinnor; respektive män förknippas 

med och om kvinnor, respektive män, illustreras som aktiva eller passiva. Resultatet visar som 

tidigare beskrivna studier en överrepresentation av männen som till största del illustreras som 

                                                           
14

 Ibid. 
15

 Persson, Mia, 2012, Bilder av jämställdhet? En kvantitativ bildanalys av fem läromedel i franska, exa-
mensarbete: Uppsala Universitet. 
16

 Ibid. s. 1.   
17

 Ibid. 
18

 Wigerdal, Erneryd, Therese, 2013, Skolplanschens kvinnor och män En kvantitativ bildanalys av 26 skolplan-
scher, Examensarbete: Uppsala Universitet. 
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aktiva med en sysselsättning utanför hemmet till skillnad mot kvinnorna som illustreras som pas-

siva med sysselsättningar främst knutna till hemmiljön.              

 Min studie fyller en lucka i den tidigare forskningen, som inte genomförts på ett bildmaterial 

ur ett i läromedel för svenskämnet, vilket jag kommer att göra. I nästa avsnitt kommer jag att 

presentera den teori som används för att göra min studie.  
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4. Teoretiskt perspektiv 

4.1 Genus 

Utgångspunkten i det teoretiska perspektivet i min undersökning är erhållet hos Yvonne Hird-

man, det som kallas genusperspektivet. Hirdman redogör för sina teorier i artikeln: Genussyste-

met – reflektioner om kvinnors sociala underordning i Kvinnovetenskaplig tidskrift (1988:3).19 Hird-

man beskriver det hon menar är skillnaden på begreppet kön och genus.         

  Begreppet genus kan enligt Hirdman betraktas som en utveckling av begreppet socialt kön, 

som använts tidigare.20 Vidare klarlägger författaren att genus är en social konstruktion och detta 

begrepp ska särskiljas från begreppet kön som står för det biologiska könet, vilket enligt författa-

ren inte är socialt konstruerat. Hirdman beskriver även genussystemet, som är en ordningsstruk-

tur av kön. Genussystemet utgår från två principer. Den första principen syftar på dikotomin 

mellan de kulturellt manliga egenskaperna och det kulturellt kvinnliga egenskaperna. Dessa egen-

skaper är särskilda och beblandas inte.  Den andra principen syftar på hierarkin mellan dessa två.  

Det manliga är överordnat det kvinnliga och det manliga är normen i vårt samhälle.21  

I min undersökning instämmer jag i idén om att kön är socialt konstruerat och att genussyste-

met har effekt och påverkar oss människor i vår vardag. Redan vid första stund samverkar sam-

hället i konstruerandet av ett nyfött barns kön. Inte sällan vill det nyfödda barnets anhöriga, släk-

tingar och vänner ögonblickligen veta om barnet är en flicka eller en pojke och utan dröjsmål 

cementeras detta genom att barnet ges ett omsorgsfullt utvalt namn. Oftast ett pojk- eller ett 

flicknamn. Vilket är ett påtagligt exempel på genussystemets särskiljande av könen.     

 De kulturellt manliga egenskapernas överordnad över de kulturellt kvinnliga egenskaperna kan 

likaså betraktas i exemplet: det nyfödda barnet. En nyfödd pojke är historiskt född med förmå-

nen att ärva familjens egendomar, framför ett äldre syskon av kvinnligt kön. Även om samhällets 

lagar idag är utvecklade på just detta område finns rester av överordningen av det manliga kvar i 

Sverige, och på andra håll i världen råder fortfarande arvsrättslagar som på intet vis kan betraktas 

som jämställda. 

 Kretsen kring det nyfödda barnet vidmakthåller konstruerandet av barnets kön och när barnet 

i sinom tid själv börjar utforska och samverka i det samhälle som barnet infunnit sig till, kommer 

likaså barnet att vara med i konstruerandet av sitt och andras kön.  

                                                           
19

 Hirdman, Yvonne, 1988:3, Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning i Kvinnoveten-

skaplig tidskrift, Lund: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, s. 49-63. 
20
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 Med dessa perspektiv kommer jag att studera mitt bildmaterial i undersökningen. Jag förutsätter 

att människorna i bildmaterialet uppträder i de sammanhang som de gör, på grund av de sociala 

konstruktioner som råder i samhället.                     

 I min undersökning använder jag sålunda Hirdmans begrepp genussystemet och dess två prin-

ciper dikotomin och hierarkin mellan könen. Jag studerar hur bildmaterialet förhåller sig till dessa 

två principer. Detta gör jag genom att för det första studera frekvensen av kvinnliga och manliga 

personer i materialet. Detta för att klarlägga om Hirdmans uppfattning att det råder en hierarki 

mellan könen stämmer, genom att se om det råder en obalans i frekvensen i representationen av 

de två könen. Vidare kommer jag även att undersöka om bildmaterialet ger utslag i den första 

principen i genussystemet i ytterligare två aspekter av materialet, för att klargöra om Hirdmans 

uppfattning att det råder en dikotomi mellan könen stämmer. 

Denna utgångspunkt kompletteras med Bettita Bergs resonemang om könsmyter i Genuspraktika 

för lärare (2006). Könsmyterna fyller begreppen manligt och kvinnligt med mening. Enligt Berg 

bottnar könsmyterna i dikotomin mellan könen som Hirdman beskriver. Myterna begränsar både 

kvinnors och mäns livsmöjligheter. Myternas funktion är att fostra och att prägla, men stämmer 

dåligt med verkligheten. Ett exempel som tas upp av Berg är myten om kvinnan som passiv och 

mannen som aktiv,22en föreställning som är relevant att studera i en annan aspekt av bildmateria-

let.                               

 Slutligen studerar jag även om genussystemets dikotomi ger utslag i de miljöer som kvinnor 

respektive män är synliggjorda. Miljöerna kan vara kopplade till yrken, sysselsättningar och fri-

tidsaktiviteter som kvinnor respektive män är förknippade med. Vilka miljöer som kvinnor och 

män är synligorda i kan även det vara kopplade till myten om kvinnan som passiv och mannen 

som aktiv.  

4.2 Semiotik 

I undersökningens utförande används bildanalyser. En rad begrepp används inom den semiotiska 

teorin som jag vidare kommer att redogöra för ingående.  Författarna Hasse Hansson, Sten-Gösta 

Karlsson och Gert Z Nordström förklarar i boken Seendets språk (2006) att semiotiken benämner 

läran om teckenteori. Författarna använder begreppet tecken vilket är den minsta betydelsekom-

ponenten i alla typer av språk, således även i olika slags bildspråk. De använder även begreppet 

kod vilket benämner det regelverk som tolkar tecknet. Ett tecken består enligt författarna av två 

oskiljbara delar: utryck och innehåll. Dessa två kan vara mer eller mindre sammankopplade och 

tecknet blir därför i olika grad väldefinierat. Författarna jämför begreppet kod med regler och 

                                                           
22

 Berg, Bettina, 2006, Genuspraktika för lärare, Stockholm: Lärarförbundet, s. 9f. 
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normer. Koderna reglerar språkliga betydelser och handlingar.23 Inom semiotiken och bildanaly-

sen används även begreppen denotation och konnotation som också kräver en beskrivning.     

 Författaren Jostein Gripsrud skriver i boken Mediekultur- mediesamhälle (2002) att en bildanalys 

görs i två steg, då det teoretiska och det logiska åtskiljs enligt den semiotiska teorin. När vi be-

traktar en bild uppfattar vi dock de två delarna samtidigt. De två stegen i bildanalysen kallas för 

denotation vilket enligt Gripsrud är den direkta betydelsen och konnotation som är den indirekta 

betydelsen.24 Även författarna Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson och Gert Z Nordström be-

skriver begreppen denotation och konnotation. De menar att begreppen beskriver en bilds två 

betydelsenivåer, den denotativa betydelsenivån beskrivs som den egentliga betydelsen eller kärn-

betydelsen och den konnotativa betydelsenivån beskrivs som bibetydelsen. Konnotationen är en 

kulturell association av den denotativa betydelsenivån.25 Enligt Gripsrud ligger bakgrunden till 

distinktionen av de två betydelsenivåerna hos en insikt av tidigare forskare, som visar att innehål-

let hos tecken varierar mellan tid och rum.26 Variationen kan ofta ses i modevärlden. Vad som 

konnoterar en attraktiv livsstil omvandlas efter en kort tid till att konnotera det motsatta. Varia-

tionen kan även avse något mycket mer emotionellt laddat. Ett exempel på det är vikingarnas 

tecken solkorset som under vikingatiden hade en positiv medbetydelse. Den konnoterar idag na-

zism. Vilket i sin tur för med sig en rad mycket negativa medbetydelser.27 Tilläggas bör att det är 

av högsta vikt att hålla isär konnotationer ifrån privata associationer. Enligt författarna är konno-

tationerna kulturellt etablerade och kodifierade.  De kan ses som kollektiva associationer.28 

 Användandet av semiotiken inom bildanalys är emellertid av många bild- och konstforskare 

ifrågasatt. Detta skriver Yvonne Eriksson och Anette Göthlund i boken Möten med bilder (2004). 

De ställer sig frågande till hur möjligt och fruktbart det är att likställa verbala och visuella tecken. 

Författarna menar trots detta att semiotiken är ett användbart redskap i tolkandet av bilder. I 

dagens läge är det dessutom många forskare som betonar likheten mellan traditionella konstve-

tenskapliga tolkningstraditioner och den semiotiska teckentolkningen. Författarna använder sig 

själva av semiotiken liksom jag ämnar göra i min undersökning. Trots kritiken förefaller semiotik 

vara en fruktbar ingång för en studie av det slag jag ska genomföra. 29 

                                                           
23

 Hansson, Hasse, Karlsson, Sten-Gösta, Nordström, Gert Z, 2006, Seendets språk- exempel från konst, 

reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori, Lund: Studentlitteratur, s. 12. 
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 Ibid. s.148. 
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 Ibid. s.149. 
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4.3  Det vidgade textbegreppet 

Följande centrala innehåll från läroplanen i svenska, som behandlar bakgrunden till min under-

sökning: ”Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterä-

ra verk”30 läses i min undersökning ur Olin-Schellers definition av begreppet text och läsning. Av 

den anledningen kan jag inkludera ett visuellt material i uppdraget.          

 Olin-Scheller skriver om det som hon kallar för ett bredare textbegrepp. Hon menar att en 

text kan innehålla alla sorters språksystem. Ett språksystem kan exempelvis bestå av en målning, 

ett manuskript eller en trädgård.  Samtidigt begränsar sig Olin-Scheller personligen till en an-

vändning av enbart fiktionstexter, vilka är uppbyggda av typografiska texter, ljud och bilder.31  

Vidare menar Olin-Scheller att ett vidgat textbegrepp även ger en annan betydelse åt verbet läsa. 

Ursprungligen kommer ordet från det latinska ordet legere. Vilket betyder: att sammanfoga. Läs-

ningen behöver inte vara begränsad till läsning av bokstäver. Läsningen kan exempelvis avse till-

ägnandet av ett ljud eller som i fallet för min undersökning: läsning av bilder.       

 Läsning är en tolkning och ett tillägnande av innebörder i alla tänkbara former av texter.  Det-

ta gör enligt Olin-Scheller läsaren till en aktiv medskapare av texternas betydelse.32 Det vidgade 

textbegreppet sammanfaller väl med bildsemiotiken, där en bild likt en tryckt text först kan läsas 

och sedan kan tolkas. I min undersökning är bildsemiotiken teorin som ligger bakom studien 

tillsammans med genusperspektivet.  
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 Olin-Scheller, 2008, s. 9.  
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 Ibid. 
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5. Syfte och frågeställningar 
Undersökningens syfte är att studera bildmaterialet i tre läroböcker, i svenskämnet för gymnasiet 

ur ett genusperspektiv. Urvalet består av böcker som behandlar ämnesområdet 1900-talet till nu-

tidens litteraturhistoria. Jag fokuserar min undersökning på de visuella gestaltningarna av kvinnor 

och män, som förekommer på åtskilliga sidor i läroböckerna.            

 Ändamålet för undersökning är att problematisera läroboken, som kan betraktas som en makt-

faktor för ungdomars identitetsskapande. Läroboken förväntas uppfylla de krav som är möjliga 

att utläsa i styrdokumenten. Skolans styrdokument åberopar en undervisning som behandlar såväl 

män som kvinnor. Därav fordras en granskning av läromedlet ur ett genusperspektiv. 

 Frågeställningarna lyder enligt följande: 

 Hur frekvent illustreras kvinnor och män i läroböckerna? 

 Illustreras kvinnor och män med tecken som konnoterar aktivitet eller passivitet?  

 Vad konnoterar de tecken i miljöskildringen, som kvinnor respektive män presenteras i? 

 Hur kan resultaten av denna undersökning tolkas ur ett genusperspektiv? 

Mina förhoppningar med undersökningen är att den kommer att belysa eventuella problem rela-

terade till jämställdhet inom läroböcker, samt bidra med kunskaper om hur normer angående kön 

påverkar utformningen av bildmaterialet i läroböcker. 
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6. Metod och material 

6.1 Material 

Materialet består av följande tre läroböcker: Dialog: 1900-talet, Litteraturhistoria (2000) av Runo 

Lindskog och Anna Widing Niemelä med förlaget Natur och kultur, Svenska impulser 2 (2010), 

kapitel ”Och ur dess aska flammar solen upp - litteratur under 1900 talet och 2000-talen” av Carl-

Johan Markstedt och Sven Eriksson med förlaget Bonniers och Litteraturen lever: Moderna tider 

(2007) av Ulf Jansson med förlaget Liber från sida ett och framåt.  I boken Svenska impulser 2 un-

dersöks enbart ett kapitel och i Litteraturen lever: Moderna tider utesluts de inledande sidorna som 

avser en historisk tillbakablick, som inte omfattar den valda avgränsningen. I den resterande bo-

ken undersöks hela materialet.                      

 Urvalet är gjort utifrån faktorerna: bokförlag, utgivningsår, struktur och bildinnehåll. Böckerna 

kommer från tre olika läromedelsförlag och är således utarbetade av olika författare, vilket bidrar 

till en bredare representation. Utgivningsåret för samtliga äger rum under 2000-talet, således un-

dersöks ett bildmaterial som utgör den senaste tidens representation av kvinnor och män.    

 I min undersökning utgår mina frågeställningar delvis utifrån läroplanen i svenska, som utkom 

år 2011, samtidigt som materialet publicerats några år tidigare. Detta till trots har jag valt att utgå 

från den senast utkomna läroplanen av de skälen att dessa läroböcker fortfarande används i sko-

lan och av lärarstudenter.                       

 Böckerna är rymmer 1900-talet fram till nutidens litteraturhistoria och tillhör gymnasieskolans 

svenskundervisning. Strukturen avviker i två fall då avgränsningen enbart appliceras på ett kapitel 

i en av böckerna och utesluter inledningen i en annan av böckerna. Slutligen innehåller de valda 

böckerna ett stort bildinnehåll.         

6.2 Avgränsning 

På grund av studien storlek har flera avgränsningar varit nödvändliga att göra i valet av material.  

Jag har fokuserat min studie på 1900-talets litteratur och framåt. Denna period valdes därför att 

jag här förväntar mig en större representation av kvinnor i bildmaterialet, än i tidigare perioder på 

grund av kvinnorörelsens framväxt under 1800- och 1900-talen.  
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Jag har även uteslutit flera tänkvärda och möjliga frågeställningar från undersökningen. Exempel-

vis hade jag kunnat studera vilka färger som kvinnor och män blir avbildade i. Vilket författaren 

Therese Wigerdal Erneryd gör i sin undersökning. Även det fotografiska perspektivets roll i 

bildmaterialet hade varit en intressant faktor att studera. Genom det fotografiska perspektivet 

hade undersökningen kunnat beröra ämnet kön och makt.              

 Slutligen har jag även uteslutit att studera vilka sysselsättningar kvinnor, respektive män blir 

förknippade med. Detta har författaren Mia Persson gjort i sin studie, men jag har delvis uteslu-

tits det av platsbrist, men också därför att frågeställningen till viss del redan berörs av min fråge-

ställning angående miljögestaltningar. 

6.3  Metod  

Den huvudsakliga metoden för undersökningen är den kvantitativa innehållsanalysen. Författarna 

Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud beskriver metoden i boken 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (2012). De förklarar att begreppet 

kvantitativ innehållsanalys bygger på två delar: innehållsanalys som betyder att undersökningen 

bygger på en empiri som består av något slags framställning. Det kan vara ett tryckt material, en 

muntlig framställning eller som i denna undersökning en bildframställning och kvantitativ som har 

innebörden att uppgifterna som undersöks behandlas som likvärdiga och jämförbara.33 Vidare 

skriver författarna att analysenheterna måste vara tillräckligt många för att de ska kunna skrivas ut 

i siffror, som kan undersökas.34 Detta verktyg är av hög användbarhet om en undersökning görs 

av vilken frekvens en speciell kategori får i en framställning eller vilket utrymme i tid och rum en 

kategori får.35 Författarna skriver även att en kvantitativ innehållsanalys; innehåller tolkningar och 

analyser på samma sätt som en kvalitativ innehållsanalys. Författarna menar att de innehållsliga 

enheterna i första steget måste tolkas innan de kan placeras i en kategori som sedan kan räknas.36  

6.4  Bildanalys  

Bildmaterialet kommer att tolkas genom bildanalyser och därefter omvandlas resultatet till siffror. 

Som tidigare beskrivet kommer jag att använda mig av semiotikens begrepp i utförandet av bild-

analyserna. Av varje bild görs en tolkning av de konnotationer som bildens tecken konnoterar.  

Därefter kategoriseras bildens innehåll till någon av de kategorier som undersökningen bygger på.  

Varje tolkning är en personlig tolkning som bygger på de kollektiva associationer, som konnota-

tionerna består av. Likt beskrivit i avsnittet teoretiska perspektiv måste tolkningen utföras utan att 

                                                           
33

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, 2012, Metodpraktikan: kons-
ten att studera samhälle, individ och marknad, s. 197. 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
36

 Ibid. s. 198. 
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blanda in privata associationer. Bildanalysen är den tolkning som enligt författarna Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, och Wängnerud beskriver i det förgående avsnittet, som måste göras av de 

innehållsliga enheterna innan de kan placeras i en kategori för att slutligen summeras.  

6.4.1  Frekvensen av kvinnor och män i bildmaterialet 

I undersökningens inledning görs en uträkning av hur frekvent kvinnor, respektive män illustreras 

i bildmaterialet. Uträkningen syftar till att uppvisa en kvantitativ bild av kvinnors och mäns syn-

lighet i läroböckerna. Illustrationer utan personer är uteslutna ur undersökningen. I de fall där 

könskategori inte går att fastställa kategoriseras personen som obestämd. I somliga fall förekom-

mer bilder med fler än tio personer i samma bild, i dessa fall är det personerna som har en aktiv 

roll eller står i fokus som räknas. Om bilden enbart innehåller en större folksamling, där ingen 

person kan anses stå i fokus, utesluts bilden ur undersökningen.          

 Allt bildmaterial som innehåller illustrationer av personer är med i uträkningen av läroböcker-

na, vilket innebär att såväl tydliga porträttbilder av författare, liksom konstverk, teckningar och 

collage är medtagna, om bildens tecken konnoterar en person i bilden.  Detta skiljer min under-

sökning mot examensarbetet Bilder av Jämställdhet: En kvantitativ bildanalys av fem läroböcker i franska 

(2012) av Mia Persson. Där författaren väljer att enbart använda de fotografiska och tecknade 

bilderna i läroböckerna.37 Det förekommer fall då samma person avbildas som flera personer, av 

konstnärliga skäl i en och samma bild. I de fallen väljer jag att räkna personerna som endast en 

person. Bilder som innehåller flera bilder; i en bild, till exempel triptyker eller tvådelade bilder räk-

nas som en bild i min undersökning.                    

 I urskiljandet av kvinnor och män i bildmaterialet använder jag mig av den tidigare beskrivna 

semiotiken. Jag kommer att utgå från vad personernas tecken konnoterar i bilderna. Exempelvis 

undersöker jag tecken som konnoterar kvinnligt och manligt i personernas klädsel, kroppsspråk, 

håruppsättningar, föremål och rekvisita. I bildmaterialet förekommer människor i alla åldrar. Jag 

gör ingen skillnad på vare sig om bilden föreställer en gammal kvinna, en tonårsflicka eller späd-

barn om tecknen i bilden konnoterar en kvinnlig person och likaså en manlig person. Emellertid 

kan ett ungt barn ibland gestaltas utan tecken som konnoterar något kön. I dessa fall är personen 

kategoriserad som en obestämd person. Stundom finns även en bildtext tillhanda som avslöjar 

personens kön, i dessa fall tar jag med bildtexterna i tolkningen av personens kön. 

6.4.2 Aktiva och passiva personer  

Semiotikteorin som presenteras i avsnittet teoretiska perspektiv kommer att vara utgångspunkten 

för urskiljandet av aktiva och passiva personer i bildmaterialet. Tecken som enligt koden för or-

det aktiv kommer att räknas som aktiva. Personerna innehar en position, en placering eller är 
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riktade på ett sätt som konnoterar aktivitet. Till passiva personer räknas de som inte är fokusera-

de på en sysselsättning eller inte deltar i aktiviteter. I avgörandet av vilka som är aktiva eller passi-

va görs en tolkning av mig personligen. Även om jag utgår från konnotationerna som är kollekti-

va associationer är det en personlig tolkning som görs.  

6.4.3 Miljö  

Liksom tidigare beskrivna metoder för de olika frågeställningarna använder jag semiotiken som 

utgångspunkt i urskiljandet av vilka miljöer som finns representerade i bildmaterialet. Jag använ-

der även de bildtexter som i vissa fall beskriver miljön.  Metoden bygger som tidigare beskrivet på 

vilka konnotationer avseende genus som de avbildade tecknen ger mig i bilden. I följande avsnitt 

kommer resultatet av vilka miljöer som finns representerade i bildmaterial att presenteras, till-

sammans med resultatet för de övriga frågeställningarna.  
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7. Resultat och analys 

Under följande rubriker presenteras resultatet och analyserna av de genomförda undersökningar-

na, med utgångspunkt i frågeställningarna. 

7.1 Frekvensen av kvinnor och män i bildmaterialet 

Frekvensen av kvinnor och män i bildmaterialet kommer att redogöras för här:      

 Svenska impulser 2 (2010) kapitel: ”Och ur dess aska flammar solen upp - litteratur under 1900 

talet och 2000-talen” innehåller sammanlagt 97 avbildade personer. Av dessa är 45 personer kate-

goriserade som män, 44 kategoriserade som kvinnor och åtta kategoriserade som obestämda.   

 Dialog:1900-talet, Litteraturhistoria (2000) innehåller sammanlagt 144 avbildade personer. Av 

dessa är 108 personer kategoriserade som män, 33 kategoriserade som kvinnor och tre kategorise-

rade som obestämda.                         

 Litteraturen lever: Moderna tider (2007) innehåller sammanlagt 171 avbildade personer. Av dessa 

är 117 personer kategoriserade som män, 49 kategoriserade som kvinnor och fem kategoriserade 

som obestämda.                

Tabell: 1: A Frekvensen av avbildade personer i bildmaterialet. 

 

I Tabell 1:A visar resultatet tydligt att frekvensen av de avbildade kvinnorna är betydligt lägre i två 

av de tre undersökta läroböckerna. I läroboken Svenska Impulser 2, som är den senast publicerade 

boken är representation nästan likvärdigt. De är det enbart en avbildad kvinna, mindre i materia-

let än män. Detta resultat kan jämföras med boken Litteraturen lever: Moderna tider som har en man-

lig representation, som är mer än tvåfaldigt större, än den kvinnliga representationen. Boken Dia-
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log: 1900-talet, litteraturhistoria har en ännu skevare representation av könen. Där är männen mer än 

tre gånger fler än kvinnorna.  

7.2 Aktiva och passiva personer 

Under följande avsnitt kommer frekvenserna av aktiva och passiva kvinnor och män i bildmateri-

alet att redogöras för.                                 

7.2.1 Svenska impulser 2                           

I bildmaterialet Svenska impulser 2 (2010) kapitel: ”Och ur dess aska flammar solen upp - litteratur 

under 1900 talet och 2000-talen” påträffas 44 kvinnor. Av dessa konnoterar tecknen fyra aktiva 

personer och 40 passiva personer. I bildmaterialet påträffas 45 män. Av dessa konnoterar tecknen 

18 aktiva personer och 27 passiva personer. Slutligen påträffas i bildmaterialet åtta obestämda 

personer. Av dessa konnoterar tecknen sju aktiva personer och en passiv person.    

Tabell 2: A Frekvens av avbildade aktiva och passiva personer i bildmaterialet i läroboken 

Svenska impulser 2. 

 

I Tabell 2: A visar resultatet att i regel är de avbildade personerna passiva oavsett vilket kön de 

innehar. Men bland de aktiva personerna är männen överrepresenterade. Bland männen är det 

något mindre än hälften som är aktiva, medan bland kvinnorna är det enbart mindre än en tion-

del som är aktiva.   

7.2.2 Dialog:1900-talet, Litteraturhistoria         

I bildmaterialet i Dialog:1900-talet, Litteraturhistoria (2000) påträffas 33 kvinnor, av dessa konnote-

rar tecknen nio aktiva personer och 24 passiva personer. I bildmaterialet påträffas 108 män, av 

dessa konnoterar tecknen 62 aktiva personer och 46 passiva personer. Slutligen påträffas i bild-

materialet tre obestämda personer, av dessa konnoterar tecknen en aktiv person och två passiva 

personer.   
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Tabell: 2 B Frekvens av avbildade aktiva och passiva personer i bildmaterialet i läroboken 

Dialog:1900-talet, Litteraturhistoria.  

 

I Tabell: 2 B visar resultatet till skillnad mot den tidigare undersökta läroboken Svenska impulser 2 

att fler män gestaltas som aktiva, än passiva. Beträffande kvinnorna är det betydligt fler som är 

passiva än aktiva.    

7.2.3 Litteraturen lever: Moderna tider                   

I bildmaterialet Litteraturen lever: Moderna tider (2007) påträffas 49 kvinnor, av dessa konnoterar 

tecknen elva aktiva personer och 38 passiva personer. I bildmaterialet påträffas 117 män, av dessa 

konnoterar tecknen 40 aktiva personer och 77 passiva personer. Slutligen påträffas i bildmateria-

let fem obestämda personer, av dessa konnoterar tecknen en aktiv person och fyra passiva perso-

ner. 

Tabell: 2 C Frekvens av avbildade aktiva och passiva personer i bildmaterialet i läroboken 

Litteraturen lever: Moderna tider . 
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Slutligen visar Tabell: 2 C resultatet i den sista undersökta läroboken Litteraturen lever: Moderna tider 

liksom Svenska Impulser 2 att både män och kvinnor i regel gestaltas som passiva. I männens fall är 

det ungefär strax under en tredjedel som gestaltas som aktiva och bland de avbildade kvinnorna 

är det lite mer än en fjärdedel som gestaltas som aktiva.  

7.2.4 Sammanslagning av alla tre läroböcker 

I bildmaterialet för alla tre läroböckerna påträffas 203 kvinnor. Av dessa konnoterar tecknen 73 

aktiva personer och 130 passiva personer. I bildmaterialet påträffas 423 män. Av dessa konnote-

rar tecknen 209 aktiva personer och 214 passiva personer. Slutligen påträffas i bildmaterialet 19 

obestämda personer. Av dessa konnoterar tecknen sex aktiva personer och 13 passiva personer. 

Tabell: 2 D Sammanslagning av frekvensen av avbildade aktiva och passiva personer i 

bildmaterialet i alla tre läroböcker. 
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I Tabell: 2 D visar resultatet att både kvinnor och män oftast avbildas som passiva. Dock är de 

aktiva männen överrepresenterade.  Frekvensen av aktiva män och passiva män är nästan likvär-

dig. Det är enbart fem personer fler som är passiva. Bland kvinnorna råder en underrepresenta-

tion av de aktiva.  

7.3 Miljöer 

 Sammanlagt påträffas 20 miljökategorier i hela bildmaterialet. Härmed redogör jag för innebör-

den av de olika miljöerna:                      

 Neutral miljö: kategorin avser alla de bilder där det inte förekommer några tecken i bilden som 

konnoterar en utmärkande miljö. Hem: kategorin syftar på bilder med tydliga tecken som konno-

terar en hemmiljö. Dessa tecken kan exempelvis vara möblemang, föremål, husdjur, familjemed-

lemmar eller arkitektur. Opera/Balett/teaterscen: kategorin avser bilder där de avbildade personerna 

befinner sig på en scen där tecken konnoterar en föreställning av opera, balett eller teater. Dessa 

tecken kan vara personernas utstyrsel, kroppsspråk, musikinstrument, rekvisita eller scenografi. 

 Natur: kategorin hänvisar till en miljö där tecken konnoterar en plats som till största del utgörs 

av växtliv, djurliv eller icke artificiella ting. Stad: kategorin syftar till en bild som utgörs av tecken 

som konnoterar stadsmiljö. Dessa tecken kan vara arkitektur, landskapsarkitektur, föremål eller 

fordon. Bar/nattklubb: kategorin avser en plats med tecken som konnoterar miljöerna bar eller 

nattklubb, alltså en lokal som serverar alkoholhaltiga drycker och är öppen kväll och nattetid. 

Dessa tecken kan vara personers utstyrsel, kroppsspråk, föremål, arkitektur och dryckesglas.

 Filminspelningsplats: kategorin avser en bild som gestaltar inspelningen av en film. De tecken 

som utgör konnotationerna av denna miljö är bland annat följande: kameramän, utrustning, rek-

visita, personer utstyrsel och kroppsspråk.  Fantasiplats: kategorin avser en bild som gestaltar en 

plats som inte kan betraktas som verklig.  Bilden kan exempelvis skildra en dröm, en fiktiv berät-

telse eller en surrealistisk målning. De tecken som konnoterar denna miljö kan vara föremål, hän-

delser, personer, lanskap som inte kan betraktas som verkliga. Krig: kategorin utgör en bild som 

gestaltar skeenden av krig. Kriget kan vara såväl samtida som historiskt . De tecken som konnote-

rar dessa händelser kan bestå av krigsutrustning, krigsfordon, personers utstyrsel, kroppsspråk, 

spår av en strid i form av exempelvis skadad arkitektur, skadade föremål eller sårade människor. 

Musikscen: kategorin avser bilder där de avbildade personerna befinner sig på en scen där tecken 

konnoterar en musikföreställning. Dessa tecken kan vara personernas utstyrsel, kroppsspråk, mu-

sikinstrument, rekvisita eller scenografi. Bibliotek: kategorin syftar till en plats, där bildens tecken 

konnoterar ett bibliotek. Dessa tecken kan vara: böcker, bokhyllor, personers utstyrsel, arkitektur 

och övriga föremål. Brandstation: kategorin avser en plats där bildens tecken konnoterar en 

brandstation. Dessa tecken kan vara personers utstyrsel, kroppsspråk, föremål, fordon eller arki-
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tektur. Jordbruk/skogsbruk: kategorin avser en plats där det pågår en händelse. Denna händelse är 

antigen ett jordbruk eller skogsbruk. De tecken som konnoterar denna händelse är exempelvis: 

boskap, timmer, personers utstyrsel, kroppsspråk och föremål. Estrad/talarstol: kategorin syftar till 

en plats där den fokuserade personen eller personerna i bilden står centralt placerade i åsynen av 

en folksamling.                          

 Ateljé: kategorin syftar till gestaltningen av en konstnärs arbetsrum. De tecken som konnoterar 

denna miljö är bland annat: personers utstyrsel, konstnärsmaterial, stafflier och målningar. Dom-

stol: kategorin avser en plats där tecken i bilden konnoterar att det pågår en rättegång. Dessa teck-

en består bland annat av: personers utstyrsel, kroppsspråk, föremål och arkitektur. Fängelse: kate-

gorin gestaltar en plats där personerna i bilden är fångar. De tecken som konnoterar fångenskap 

är bland annat: arkitektur, personers utstyrsel och övriga föremål. Skola: kategorin avser en bild 

som gestaltar en skola. De tecken som konnoterar skola är bland annat: personers kroppsspråk, 

placering, utstyrsel, arkitektur och föremål. Kyrkogård: kategorin avser en bild som gestaltar en 

begravningsplats. De tecken som konnoterar denna plats är gravstenar. Avslutningsvis avser ka-

tegorin Fabrik: en bild som gestaltar en fabrik. De tecken som konnoterar denna miljö är bland 

annat: personer utstyrsel, kroppsspråk, föremål och arkitektur.           

 Under nästkommande avsnitt kommer en redogörelse för frekvensen av avbildade kvinnor 

och män, i olika miljöer i bildmaterialet att göras. 

7.3.1  Svenska impulser 2 

I bildmaterialet Svenska impulser 2 (2010) kapitel: ”Och ur dess aska flammar solen upp - litteratur 

under 1900 talet och 2000-talen” påträffas nio avbildade miljöer. Vilka är följande: krig, hem, 

jordbruk/skogsbruk, natur, stad, fantasiplats, bar/nattklubb, bibliotek och neutral miljö.  Antalet 

avbildade kvinnor är som tidigare nämnts 44 stycken och de påträffas i samtliga miljöer utom krig 

och jordbruk/skogsbruk. I kategorin neutral miljö påträffas det största antalet kvinnor, vilket 

även gäller för män, detta antal är 19 kvinnor.  Den näst största kategorin är hem som består av 

13 kvinnor och den tredje största kategorin är stad som består av åtta kvinnor. Avslutningsvis 

påträffas en kvinna i grupperna: natur, bar/nattklubb och bibliotek.           

 Antalet avbildade män är som tidigare nämnt 45 stycken och de påträffas i samtliga miljöer 

utom natur, bar/nattklubb och bibliotek. Som tidigare nämnt påträffas flest män i kategorin neu-

tral miljö. I denna kategori påträffas 17 män. Den näst största kategorin är stad som består av tio 

avbildade män och den tredje största kategorin är jordbruk/skogsbruk som består av sju avbilda-

de män. Därefter kommer kategorin hem som består av fem avbildade män och slutligen består 

kategorierna krig och fantasiplats båda av tre avbildade män.            

 Slutligen innehåller bildmaterialet som tidigare nämnts åtta obestämda avbildade personer. 



26 
 

Dessa påträffas i två kategorier. Kategorin stad innehåller fyra avbildade obestämda personer och 

kategorin neutral plats innehåller fyra avbildade obestämda personer.  

Tabell 3: A Frekvens av avbildade kvinnor och män, i olika miljöer i bildmaterialet i läro-

boken Svenska Impulser 2. 

 

 

I Tabell 3: A visar resultatet en relativt stor åtskillnad mellan vilka miljöer som män och kvinnor 

avbildas i. Kategorin hem utmärker sig som en mycket stor kvinnlig kategori. Kategorin delas 

dock av en mindre grupp män.  Kategorierna skogsbruk/jordbruk och krig är helt mansdomine-

rade. Kategorierna neutral miljö och stad förefaller vara tämligen jämställt fördelade.   

7.3.2 Dialog:1900-talet, Litteraturhistoria  

I bildmaterialet Dialog:1900-talet, Litteraturhistoria (2000) påträffas 15 avbildade miljöer. Miljöerna 

är följande: krig, hem, jordbruk/skogsbruk, musikscen, opera/balett/teaterscen, estrad/talarstol, 

natur, ateljé, filminspelningsplats, stad, fantasiplats, skola, kyrkogård, bar/nattklubb och neutral 

  Män Kvinnor Obestämd 

Krig  3   

Hem  5 13  

Jordbruk/Skogsbruk  7   

Musikscen     

Opera/balett/Teaterscen     

Estrad/talarstol     

Natur   1  

Ateljé     

Domstol     

Filminspelningsplats     

Fängelse     

Stad  10 8 4 

Fantasiplats  3 1  

Skola     

Kyrkogård     

Bar/nattklubb   1  

Bibliotek   1  

Fabrik     

Neutral miljö  16 19 3 

Brandstation     



27 
 

miljö.                              

 Antalet avbildade kvinnor är som tidigare nämnts 33 stycken och de påträffas i fem kategorier. 

vilka är: hem, musikscen, opera/balett/teaterscen, natur, fantasiplats, och neutral miljö.  I katego-

rin neutral miljö påträffas det största antalet kvinnor, vilket även gäller för män. Detta antal är 14 

kvinnor.  Den näst största kategorin är opera/balett/teaterscen som består av tio kvinnor och 

den tredje största gruppen är hem som består av fem kvinnor. Vidare består gruppen fantasiplats 

av två kvinnor och slutligen består kategorierna musikscen och natur av en kvinna.    

 Antalet avbildade män är som tidigare nämnt 108 stycken och de påträffas i samtliga nämnda 

miljöer. Som tidigare nämnt påträffas flest män i kategorin neutral miljö. I denna kategori påträf-

fas 26 män. Den näst största kategorin är krig som består av 24 avbildade män och den tredje 

största kategorin är opera/balett/teaterscen som består av 15 avbildade män. Därefter kommer 

kategorin musikscen som består av 14 avbildade män. Kategorierna natur och skola består båda 

två av fem män. Kategorierna hem, filminspelningsplats, stad och bar/nattklubb består samtliga 

av tre män. Kategorierna jordbruk/skogsbruk och kyrkogård består av två män och slutligen på-

träffas en man i kategorierna: estrad/talarstol, ateljé och Fantasiplats.        

 Slutligen innehåller bildmaterialet som tidigare nämnt tre obestämda avbildade personer. Des-

sa påträffas i tre kategorier. Vilka är hem, opera/balett/teaterscen och neutral plats.  

Tabell 3: B Frekvens av avbildade kvinnor och män, i olika miljöer i bildmaterialet i läro-

boken Dialog:1900-talet, Litteraturhistoria. 

  Män Kvinnor Obestämd 

Krig  24   

Hem  3 5 1 

Jordbruk/Skogsbruk  2   

Musikscen  14 1  

Opera/balett/Teaterscen  15 10 1 

Estrad/talarstol  1   

Natur  5 1  

Ateljé  1   

Domstol     

Filminspelningsplats  3   

Fängelse     

Stad  3   

Fantasiplats  1 2  
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I Tabell 3: B visar resultatet att männen är illustrerade i åtskilliga fler kategorier än kvinnorna. En 

utmärkande kategori är krig.  Den är helt mansdominerad och innehåller nästan en fjärdedel av 

hela antalet avbildade män.  

7.3.3 Litteraturen lever: Moderna tider  

I bildmaterialet Litteraturen lever: Moderna tider (2007) påträffas 16 avbildade miljöer, dessa är föl-

jande: krig, hem, jordbruk/skogsbruk, musikscen, opera/balett/teaterscen, estrad/talarstol, natur, 

domstol, filminspelningsplats, fängelse, stad, fantasiplats, bar/nattklubb, fabrik, neutral miljö och 

brandstation.                            

 Antalet avbildade kvinnor är som tidigare nämnt 49 stycken och de påträffas i samtliga nämn-

da kategorier, förutom i kategorierna: jordbruk/skogbruk, musikscen, estrad/talarstol, domstol, 

fängelse och fantasiplats. I kategorin neutral miljö påträffas det största antalet kvinnor, detta antal 

är 15 kvinnor.  Den näst största kategorin är natur som består av elva kvinnor och de tredje störs-

ta kategorierna är hem och bar/nattklubb som båda består av sju kvinnor. Vidare består kategori-

erna stad och opera/balett/teaterscen fantasiplats båda av tre kvinnor och slutligen består katego-

rierna: filminspelningsplats, krig och brandstation av en kvinna.          

 Antalet avbildade män är som tidigare nämnt 117 stycken och de påträffas i samtliga nämnda 

miljöer utom brandstation. I kategorin natur påträffas det största antalet män. Den näst största 

kategorin är neutral miljö som består av 22 avbildade män och den tredje största kategorin är stad 

som består av 19 avbildade män. Därefter kommer kategorin krig som består av 15 avbildade 

män. Kategorin hem består av sju avbildade män, kategorin domstol består av fem avbildade män 

och kategorin filminspelningsplats består av sex avbildade män. Kategorierna: jord-

bruk/skogsbruk, musikscen och fängelse består av tre avbildade män. Kategorin fabrik består av 

två avbildade män och slutligen består kategorierna: fantasiplats och bar/nattklubb av en avbildad 

man.                              

 Till sist innehåller bildmaterialet som tidigare nämnt fem obestämda avbildade personer. två av 

Skola  5   

Kyrkogård  2   

Bar/nattklubb  3   

Bibliotek     

Fabrik     

Neutral miljö  26 14 1 

Brandstation     
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dessa påträffas i kategorin hem och i kategorierna: natur, stad och fantasiplats av en obestämd 

person. 

Tabell 3: C Frekvens av avbildade kvinnor och män, i olika miljöer i bildmaterialet i läro-

boken Litteraturen lever: Moderna tider  

  Män Kvinnor Obestämd 

Krig  15 1  

Hem  7 7 2 

Jordbruk/Skogsbruk  3   

Musikscen  3   

Opera/balett/Teaterscen  2 3  

Estrad/talarstol  2   

Natur  26 11 1 

Ateljé     

Domstol  5   

Filminspelningsplats  6 1  

Fängelse  3   

Stad  19 3 1 

Fantasiplats  1  1 

Skola     

Kyrkogård     

Bar/nattklubb  1 7  

Bibliotek     

Fabrik  2   

Neutral miljö  22 15  

Brandstation   1  

 

I Tabell 3: C visar resultatet att männen är illustrerade i åtskilliga fler kategorier än kvinnorna och 

i de tidigare undersökta böckerna framstår kategorin krig som en stor manlig kategori. Vilket även 

är fallet i denna bok, dock finns här ett exempel på en illustrerad kvinna. Andra stora manliga 

kategorier är natur och stad.  Kategorin hem är i denna lärobok inte helt kvinnodominerad. Anta-

let kvinnor och män är helt jämställda i kategorin, men eftersom det totala antalet kvinnor är 

mindre än det totala antalet män, är slutsatsen ändå att det är en relativt kvinnodominerad katego-

ri.  
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7.3.4 Sammanslagning av alla tre läroböcker 

Tabell 3: D Frekvens av avbildade män i olika miljöer i alla tre läroböckerna. 

              

 

Tabell 3: E Frekvens av avbildade kvinnor i olika miljöer i alla tre läroböckerna. 

              

I Tabell 3: D och Tabell 3: E visar resultatet för alla de tre läroböckerna att det till stor del råder 

en dikotomi mellan de miljöer som kvinnor, respektive män blir gestaltade i.      

 För både män och kvinnor är den största kategorin bland de 20 olika miljökategorierna: neu-

tral miljö. Detta har sin förklaring i att en stor andel av bilderna är författarporträtt. Kvinnorna är 

överrepresenterade i den här kategorin. 38 procent av alla avbildade kvinnor och 24 procent alla 

avbildade män är illustrerade i en neutral miljö. Detta resultat visar att kvinnorna har färre möj-

ligheter att bli gestaltade i en miljö med tecken som konnoterar en utmärkande plats. Männen får 
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sålunda besöka fler specifika platser än kvinnorna.  En ytterligare intressant slutsats är vilka de 

näst största kategorierna för kvinnor respektive män är. Kvinnor illustreras till största del i kate-

gorin hem och män illustreras till största del i kategorin krig.  Det är endast 1 kvinna som gestal-

tas i kategorin krig, men däremot är kategorin hem en relativt stor kategori för män, men långt 

ifrån en av de största kategorierna.  Detta visar tydligt att kvinnor och män fortfarande blir repre-

senterade i den miljö som de historiskt har förknippats med.             

 Kategorierna opera/balett/teaterscen, natur och stad är miljögestaltningar som är tämligen 

likvärdigt fördelade mellan män och kvinnor. Männen är fler i dessa kategorier, men eftersom det 

totala antalet män är fler än kvinnor blir det ett relativt likvärdigt resultat.  Detta resultat visar att 

det även finns delar i bildmaterialet som inte ger utslag på den första principen, dikotomin i 

Hirdmans genussystem.                        

 En intressant kategori med en skev fördelning, mellan män och kvinnor är kategorin musik-

scen. 17 män och en kvinna är representerade i denna kategori. Detta till skillnad mot kategorin 

opera/balett/teaterscen med 17 avbildade män, respektive 13 avbildade kvinnor.  De slutsatser 

jag kan fastställa av detta är sålunda att bilden som förmedlas av läroböckerna är att musiken är 

en manlig angelägenhet, på samma sätt som krigaren och soldaten är en man. Medan kvinnan har 

sin främsta plats i hemmet eller i den neutrala miljön.  
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8. Diskussion och konklusion 

I min undersökning är bildmaterialet i tre läroböcker i ämnet svenska för gymnasiet analyserat ur 

ett genusperspektiv. Studien är en kvantitativ innehållsanalys, där frekvensen av kvinnor och män 

i olika kategorier sammanställs och analyseras.                  

 I valet av frågeställningar är Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet utgångspunkten.  

Studierna görs utifrån vetskapen av genussystemets två principer: dikotomin mellan könen och 

hierarkin mellan dessa två. Enligt Hirdman råder ett system av normer där samhället gärna sepa-

rerar det som anses kvinnligt mot det som anses manligt, samt att det råder en hierarki, där det 

manliga har högst status och tillåts representera normen. Resultatet för min undersökning tyder 

på att genussystemet har påverkat utformningen av läroböckernas bildmaterial i de flesta avseen-

den, men att det även finns områden i bildmaterialet som inte berörs av detta.      

 Min första frågeställning lyder: Hur frekvent illustreras kvinnor och män i läroböckerna? Frå-

geställningen är utformad i bakgrunden av genussystemets andra princip att det manliga värderas 

högre än det kvinnliga och att det manliga representerar normen. I en sammanslagning av resulta-

ten från de undersökta läroböckerna framgår det att det totala antalet avbildade personer är 394. 

Av dessa är 108 kvinnor och 270 män och de 16 övriga är obestämda.  Det är alltså en betydligt 

högre frekvens män än kvinnor och det innebär sålunda att männen värderas högre än kvinnorna 

och att det manliga könet företräder normen.                

 Detta gäller för två av tre böcker. I boken Svenska Impulser 2 är skillnaden i frekvensen av de 

illustrerade kvinnorna och männen marginell. I lärobokens bildmaterial illustreras 44 kvinnor och 

45 män. Av den anledningen drar jag slutsatsen att inom denna bok påverkar inte genussystemet 

utformningen. I författarskapet av boken kan genusperspektivet bitvis ha funnits med i tankear-

betet bakom utformningen. Boken som är den yngsta i undersökningsmaterialet, publicerades år 

2010. Det kan vara en faktor att genusperspektivet har hunnit påverka författarnas beslut i ut-

formningen av boken. Emellertid är de övriga två böckerna inte mycket äldre. Boken Litteraturen 

lever: Moderna tider publicerades år 2007 och boken Dialog: 1900-talet, Litteraturhistoria publicerades år 

2000. I dessa böcker råder en stark överrepresentation av frekvensen avbildade män i relation till 

frekvensen avbildade kvinnor. Därför anser jag att Hirdmans teorier påvisar en tendens.  Förut-

om att de manliga egenskaperna värderas högre, vilket jag konstaterar av männens överrepresen-

tation, bidrar detta till konstruktionen av mannen som norm. Detta hävdar jag av den anledning-

en att en läsare som till största del möter män i bild, kommer bli vana vid dessa möten och i den-

na slentrian frambringas normen.         

I nästa frågeställning som lyder: illustreras kvinnor och män med tecken som konnoterar aktivitet 

eller passivitet? Är det den första principen i genussystemet som ligger bakom frågeställningens 
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utformning. Det vill säga principen angående dikotomin mellan könen. I sammanslagningen av 

resultatet framgår det att i båda könens fall råder det en större frekvens passiva personer än akti-

va. Anledningen till detta är sannolikt att syftet med många av bilderna är att porträttera en för-

fattare. I dessa bilder är nästan samtliga personer illustrerade som passiva. Emellertid finns det 

många bilder som syftar till annat än att enbart fungera som författarporträtt och det är främst i 

denna kategori som avbildningarna av de aktiva personerna finns. Resultatet visar att det finns en 

överrepresentation bland män som är avbildade som aktiva och en underrepresentation bland 

kvinnor. Egenskapen att vara aktiv kan alltså betraktas som manlig, vilket noggrant särskiljs från 

egenskapen passivitet som framställs som kvinnlig i det här bildmaterialet. I detta fall råder ingen 

större skillnad mellan de tre böckerna. I Boken Svenska impulser 2 som har en jämställd fördelning 

av avbildade män och kvinnor, har dock inte en jämställd fördelning mellan kvinnor och män 

som är avbildade som aktiva. Utan det råder en överrepresentation av aktiva män liksom i de 

övriga två böckerna.                         

 Resultatet för den sista undersökningen visar även den att genussystemets första princip på-

verkat utformning av läroböckerna, men att det även finns områden där principen inte påverkat 

utformningen. Frågeställningen lyder: Vad konnoterar de tecken i miljöskildringen, som kvinnor 

respektive män presenteras i? Mellan vad dessa tecken konnoterar råder i huvudsak en dikotomi. 

I båda könens fall konnoterar oftast tecknen en neutral miljö. Dock är kvinnorna överrepresente-

rade i denna miljö. Vidare är männen är överrepresenterade i bilder med ett innehåll av tecken 

som tydligt konnoterar miljön krig och musikscen, samtidigt som kvinnorna är överrepresentera-

de i bilderna med ett innehåll av tecken som tydligt konnoterar miljön hem.  Sedan finns det mil-

jöskildringar som tycks relativt neutrala, där båda könen blir representerade.        

 Resultatet i min studie sammanfaller till viss del med den tidigare forskningen. Där alla under-

sökningar pekar på en överrepresentation i frekvensen av synliggjorda män. Emellertid råder det 

olika nivåer av denna överrepresentation av män och underrepresentation eller rent ut av osynlig-

görande av kvinnor, i min undersökning och i den tidigare forskningen.          

 I Ann-Sofie Ohlanders granskning Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia framställs ett 

resultat där männen inte bara är överrepresenterade, utan där kvinnorna är gravt osynliggjorda.  

Behandlingen av kvinnor är marginell.  De två examensarbetena i den tidigare forskningen har ett 

resultat som sammanfaller med mitt resultat där männen är överrepresenterade och kvinnorna är 

underrepresenterade, men skillnaden är inte lika stor.               

 Liksom i mitt resultat är frekvensen av avbildade män, med tecken som konnoterar aktivitet 

större än frekvensen av avbildade kvinnor med tecken som konnoterar aktivitet i Therese Wiger-

dal Erneryd studie Skolplanschens kvinnor och män: En kvantitativ bildanalys av 26 skolplanscher. Förfat-
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taren kommer även fram till samma slutsats som jag, att männen ofta illustreras i sysselsättningar 

utanför hemmet och kvinnorna med sysselsättningar inom hemmet. Mitt resultat sammanfaller 

även med Mia Perssons slutsatser att männen ges fler möjligheter än vad kvinnorna ges vad gäller 

aktiviteter och olika sorters utseenden. I min undersökning undersöks inte dessa frågor, men där-

emot granskar jag vilka slags miljöer kvinnor respektive män blir gestaltade i. Slutsatsen är att 

männen har flera representanter i de kategorier som inte är kategorin neutral miljö än kvinnorna. 

 Avslutningsvis sammanfaller mitt resultat delvis även med Anna Williams undersökning av 

den svenska 1900-tals litteraturhistorien. Hennes slutsatser är likt de övriga författarna att män-

nen överrepresenterar, blir betraktade som normen och att kvinnorna är marginaliserade. Willi-

ams kommer till den liknande slutsatsen, som författaren Ohlander konstaterar att kvinnor info-

gas sent i litteraturhistorien i speciella ”kvinno”-fack. Detta framkommer inte i min undersök-

ning. Jag studerar inte specifik denna företeelse och kan därför inte utesluta att det kan påträffas 

även i mitt material.      
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