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This study contains an analysis of images through a gender perspective of three history text 

books for middle schools. 

The aim of this study is to clarify if the images reflect a gender power structure where men 

are superior women. The answered questions were: do women and men appear as often in the 

pictures of the books? How are women and men portrayed from a gender perspective in the 

pictures? What possible consequences could the portrayal of men and women cause the 

education and pupils? 

Our theoretical perspective is Yvonne Hirdman’s gender theory, Vivien Burr’s social 

constructionism and Ferdinand de Saussure’s and Roland Barthes’s theory about semiotics.  

Our methods were a quantitative content analysis combined with a qualitative semiotic 

analysis of images. 

The quantitative content analysis showed that there is an overrepresentation of men in the 

pictures of the books. The qualitative semiotic analysis showed that men are portrayed as 

main characters in the pictures. This by given more space by positions, accessories and 

activities. Women on the other hand is portrayed as passive and to some extent as accessories 

to the men. The women seem to rule in the sphere of children and home, while men seem to 

be absent in these same areas. Women and men are also physically separated on the images 

which makes the gender power structure even more clear.  
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1.   Inledning  
Under hösten 2017 började hashtagen #Metoo sprida sig på sociala medier. #Metoo uppkom i 

samband med en sexbrottshärva som uppdagats i Hollywood, där en manlig och väldigt 

inflytelserik filmproducent utnyttjat kvinnliga skådespelare sexuellt. Vem som startade denna 

hashtag råder det delade meningar om, men att hashtagen fick stor spridning över hela världen 

och även här i Sverige kan vi alla vara överens om. Vi kunde se hur okända som kända 

kvinnor trädde fram och delade med sig av berättelser om övergrepp och utsatthet orsakade av 

män. Det ständiga temat i dessa berättelser tycktes vara att kvinnan tystades ner av antingen 

sin omgivning eller av rädslan att misstros. Mannens handlingar däremot verkade 

normaliseras, skyddas och försvaras.  

Det är inte långsökt att dra slutsatsen att #metoo grundar sig i något mycket större och 

strukturellt, en könsmaktsordning där mannen historiskt sätt var och är överordnad kvinnan. 

Denna könsmaktsordning förmedlas och återskapas på olika sätt i samhället, bland annat 

genom bilder.  

Vi matas med bilder överallt i olika typer av kanaler såsom sociala medier, TV, internet, 

massmedia och böcker. Genom alla dessa kanaler blir bilder normgivande och skapar eller 

återskapar föreställningar om exempelvis kön, genus, manlighet och kvinnlighet. 

Även barn exponeras för dessa visuella uttryck, men de har ofta fått för lite träning i att tolka 

bilderna de möter (Wallin Wictorin, 2011, s. 231). Vi började därför diskutera vikten av att vi 

redan i skolan belyser och lyfter upp dessa könsnormer och maktstrukturer. Vi menar att 

läraren bär det yttersta ansvaret att aktivt arbeta för att motverka, problematisera samt 

synliggöra dessa. Då forskning visar (Englund 1999, Carlson & von Brömssen 2011) att 

läromedel har en stark påverkan på lärarnas undervisning blir det i vår mening även viktigt att 

läroböcker förhåller sig normkritiskt.  

Det finns en hel del forskning och undersökningar som analyserar läromedelstexter, men 

däremot inte lika mycket forskning som analyserar bilderna i dessa texter. En som dock gjort 

detta är professorn Rune Pettersson (2008) som ger en översiktlig redogörelse kring forskning 

om bilder i läroböcker i sin bok Bilder i läromedel. Petterson har sammanfattat forskning om 

hur informationsbilder i läroböcker används i skolan. Han kommer då bland annat fram till att 

lärare som använder läroböcker inte använder sig av bilderna i böckerna, detta medför att 

elever oftast lämnas själva att tolka dessa bilder.  
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Pettersson presenterar även forskning som analyserat läroboksbilder ur ett genusperspektiv. 

Forskningen Petterson presenterar utgår från läroböcker i skolämnena svenska och 

naturkunskap och visar på att dessa läroböcker förmedlar enhetliga bilder av stereotypiska 

drag för vad som anses manligt och kvinnligt. Det visade sig även att män syns i dessa bilder 

betydligt oftare än kvinnor (Petterson, 2008, ss. 143-144).  

Med detta som bakgrund väcktes vårt intresse för att undersöka om dessa skillnader 

fortfarande, idag nästan 10 år senare, syns i läroböckerna. Eftersom vi hittat en 

forskningslucka kring analys av bilder läroböcker i historia för årskurs 4-6 valde vi att 

fokusera på just detta område. 
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2.  Syfte & Frågeställningar 
I denna undersökning ska vi analysera bilder i tre olika läroböcker i historia i årskurs 4-6. 

Syftet är att belysa huruvida böckernas bilder återspeglar en könsmaktsordning där mannen är 

överordnad kvinnan. Frågeställningarna som kommer besvaras är:  

•   Syns kvinnor respektive män lika frekvent i böckernas bilder? 

•   Hur framställs kvinnor respektive män ur ett genusperspektiv i böckernas bilder?   

•   Vilka möjliga konsekvenser kan framställningen av kvinnor respektive män ge för 

undervisningen och eleverna?  
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3.  Teorianknytning 
I detta kapitel kommer vi redogöra för våra teoretiska utgångspunkter. Vår studie kommer 

utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Inom detta perspektiv är grundidén att det 

enda vi vet om världen är hur människor skapar och förstå den. Perspektivet innebär att 

människor i samspel med varandra konstruerar betydelser av världen. Enligt perspektivet 

konstrueras innebörden av exempelvis genus och kön av människorna som använder 

begreppen. 

Vi kommer även utgå ifrån historikern Yvonne Hirdmans teori om genus som hon bland annat 

redogör för i sin bok Genus- om det stabilas föränderliga former (2001) samt hennes artikel 

Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988). Med sin bakgrund 

som historiker blev historien Hirdmans redskap i förståelsen av hur genus görs. Hirdman har 

genom historien hittat mönster som illustrerar hur tänkandet kring kön, framförallt kvinnan, 

varit nästintill konstant från antiken fram till idag. Hirdman menar att kvinnan ständigt genom 

historien levt underordnad mannen (Hirdman, 2001, s. 26).   

Nedan redogör vi närmare för socialkonstruktionism och genus samt reder ut de begrepp som 

kommer vara användbara för vår analys. Detta kapitel avslutas med ett avsnitt där vi lyfter 

fram adekvat teorikritik. 

3.1 Socialkonstruktionism 
Psykologen Vivien Burr (2015) har skrivit boken Social Constructionism och förklarar där att 

socialkonstruktionism handlar om att vi människor skapar oss kunskap och sanning om 

världen genom sociala konstruktioner. Genom den dagliga interaktionen mellan människor i 

sociala sammanhang skapas kunskap och mening (Burr, 2015, s. 4). Alla sociala interaktioner, 

och framförallt språket, blir därmed betydelsefulla för det socialkonstruktionistiska 

perspektivet. När människor pratar med varandra konstrueras världen (Burr, 2015, s. 11).  

Burr menar även att socialkonstruktionism handlar om att ta en kritisk ställning till sättet att 

förstå världen och oss själva. Enligt socialkonstruktionism bör vi vara kritiska till idén att våra 

observationer av världen ligger naturligt och oproblematiska för oss. Istället bör vi förstå att 

vår kunskap baseras på subjektiva observationer av världen (Burr, 2015, s. 2). Burr beskriver 

att socialkonstruktionism utmanar oss att vara misstänksamma för våra antaganden om hur 

världen ska vara. De kategorier som vi människor delat upp världen i behöver nödvändigtvis 

inte stämma, utan ska ibland ifrågasättas. Alla vi människor är observatörer som konstruerar 
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världen och verkligheten på olika sätt beroende på person. Detta gör att vi människor kan vara 

oense om saker. Det gör även att vi kan vara överens och därmed skapa gemensamma och 

outtalade sanningar eller föreställningar om världen. Det är genom våra dagliga interaktioner 

människor emellan som vår kunskap om världen tillverkas. Det som betraktas som sanning 

skapas i våra vardagsliv och i det sociala utbytet människor emellan. Vad som betraktas som 

sanning kan därmed variera beroende på historiskt eller kulturellt sammanhang (Burr, 2015, s. 

5). Våra konstruktioner av världen är även sammankopplat med maktförhållanden, eftersom 

det har konsekvenser för vad som är tillåtet för olika människor att vara eller göra.  

Burr lyfter exempelvis upp kön som ett exempel. Våra observationer av världen delar upp 

människor i två kategorier: man och kvinna. Socialkonstruktionism utmanar oss däremot att 

ifrågasätta dessa kategorier. Kategorierna ”man” och ”kvinna” och vad som anses maskulint 

och feminint är normativa kategorier som skapats av vårt samhälle och som vi okritiskt 

förhåller oss till. Socialkonstruktionism föreslår att vi i så fall lika gärna kan dela upp 

människor i kategorier som ”långa” och ”korta”, eller dela upp folk efter utseenden på 

örsnibbar (Burr, 2015, s. 3).  

3.1.1 Semiotik 
I boken Populärkultur: teorier, metoder och analyser lyfter författaren Simon Lindgren 

(2009) upp socialkonstruktionism som synsätt när han har studerat populärkultur. Lindgrens 

studie över populärkultur innefattar även bilder såsom exempelvis reklambilder och 

magasinomslag. I denna uppsats använder vi oss av Lindgrens tankar, erfarenheter och teorier 

och menar att dessa även går att applicera på vår analys. Lindgren har i sina studier bland 

annat tagit avstamp i den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussures teori som även 

kommer ligga till grund för vår teori. Saussure föddes i Genève år 1857 och räknas som en av 

semiotikens grundare.  

Semiotik står för studiet av tecken och teckensystem. Semiotik studerar hur olika tecken 

skapas, används och tolkas. Saussure menar att tecken är ett utvidgat begrepp som inte bara är 

språkligt, ett tecken är även någonting som står för något annat, någonting som producerar 

mening (Lindgren, 2009, s. 63). Ett tecken är alltså en betydelsebärare. Lindgren beskriver att 

Saussure menar att ett tecken har en dubbel betydelse och är ett resultat av ett begrepp och en 

ljudföreställning som kopplats ihop. Ett tecken består av två delar, uttryck och innehåll, och 

det språkliga tecknet uppstår först när dessa två fenomen binds samman. Saussure beskrev 

detta som tecknets signifiant (betecknande) och tecknets signifié (betecknade) (Lindgren, 
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2009, s. 63). Med dessa två termer ville Saussure visa att ett tecken består av två delar som är 

oskiljaktiga och tillsammans bildar tecknet. Han lyfter ordet ”träd” som exempel. Ljudet och 

vad du ser framför dig när du ljudar ordet bildar ett tecken. Det två delarna finns inte var för 

sig utan bildar bara mening ihop. Det finns inget som säger att ett träd just är ett träd, det hade 

lika gärna kunnat kallats något annat (de Saussure, Course in General Linguistics, 1857-1913, 

s. 77). Saussure menade att förbindelsen mellan uttryck och innehåll därmed är godtycklig 

och kontingent. Det finns ingen naturlig koppling mellan uttryck och innehåll utan betydelsen 

är baserad på språkliga och kulturella konventioner (Lindgren, 2009, s. 64). 

3.1.2 Semiotisk bildanalys 
Även den franske filosofen Roland Barthes hade socialkonstruktionistiska tankar om att det 

inte finns någon okodad eller ren upplevelse av en verklig värld (Lindgren, 2009, s. 78). 

Barthes föddes år 1915 i Frankrike och grundade den semiotiska bildanalysen där han utgår 

från Saussures modell. I sin bok ”Mytologier” utgår Barthes från Saussures modell i sina 

analyser av den franska populärkulturen (Lindgren, 2009, s. 78). Barthes talar om begreppet 

”myt” och definierar det som en typ av tal, eller yttrande. Myten är inte ett föremål för ett 

budskap utan är det sätt eller den form budskapet uttrycks med. På så sätt kan alla yttranden 

ha potentialen att vara myter (Barthes, 1991, s. 197). Han betonar att myten kan vara annat än 

muntliga meddelanden. Det kan även vara fotografier, filmer, teater, reklam och sport 

(Barthes, 1991, s. 109). Ett fotografi är ett yttrande likväl som en tidningsartikel. Barthes 

betonar att myten är en form snarare än ett ting och myten ska ses som ett visst sätt att 

tillskriva något mening (Lindgren, 2009, s. 78). 

Barthes menar att myten är uppbyggd på ett semiotiskt system där det finns en språklig nivå 

och en mytologisk nivå. I den språkliga nivån skapas betydelser i bokstavlig mening, detta 

kallar Barthes för bildens denotativa betydelse. I den mytologiska nivån skapas symboliska 

innebörder, detta benämner Barthes som den konnotativa betydelsen (Lindgren, 2009, s. 83). 

Den denotativa betydelsen syftar på bildens bokstavliga betydelse, den grundbetydelse bilden 

har som de flesta av oss ser. Den delen av bilden brukar de flesta personer uppfatta på samma 

sätt. Den konnotativa betydelsen är istället bildens indirekta betydelse där betraktaren är ägare 

av tolkningen (Lindgren, 2009, s. 84). Den konnotativa tolkningen bygger på betraktarens 

bakgrund, erfarenhet och kunskap. Tolkningen präglas av dessa faktorer vilket gör att olika 

personer får olika associationer av en bild (Lindgren, 2009, s. 84).  
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3.2 Hirdmans genusteori 
Hirdman särskiljer på kön och genus. Hon menar att män och kvinnor föds med olika 

biologiska kön. Genus är däremot något som skapas utifrån kultur, språk och tankar, det är 

således socialt formade kön. När det biologiska könet har fastställts börjar därmed övrig 

omgivning behandla individen utifrån det biologiska könet som har fastställts, det vill säga 

forma könen (Hirdman, 2001, s. 15). Hirdman menar att ordet genus ska användas analytiskt 

för att få syn på det vi tidigare inte sett. Begreppet ger möjlighet att se hur människor formas 

och formar sig till man och kvinna. Hirdman menar vidare att dessa formeringar av män och 

kvinnor är grundläggande för andra sociala ordningar, både inom kulturen, politiken samt 

ekonomin, i vilket formeringarna fungerar som bärande väggar (Hirdman 2001, s.11).   

Hirdman menar att det ständigt funnits ett behov att finna ett begrepp som förklarar den 

underordning, fostran samt prägling som döljer sig bakom de fasta formerna "kvinnor" och 

"män" (Hirdman 2001, s. 12). Hirdman menar att det kan vara riskabelt att i vetenskaplig term 

använda sig av ordet "kön". Detta då ordet är tvetydligt och därför skulle kunna cementera 

gamla stereotypiska betydelser kring män och kvinnor och således befästa den kvinnliga 

underordningen. Därför menar Hirdman att begreppet genus skapar ett slags avstånd till ordet 

kön. Genus ger därför möjlighet att förstå samt samtala om hur könen görs, relationen mellan 

könen, hur avgörande den relationen är samt hur vi ska kunna frigöra oss från dessa tankar, 

manligt och kvinnligt (Hirdman 2001, s. 15-16). 

3.2.1 Genussystemet och genuskontraktet 
Hirdman (1988) presenterar begreppen genussystem och genuskontrakt. Begreppen är enligt 

Hirdman redskap för att kunna förklara maktskillnaden som finns mellan kvinnor och män i 

samhället. Genussystemet är en ordningsstruktur av könen, där mannen är överordnad och 

kvinnan underordnad (Hirdman, 1988, s. 51). Genussystemet har historiskt sätt funnits i alla 

tider och i alla typer av samhällen men i olika "versioner", systemet kan därför ses som ett 

historiskt förlopp som ständigt reproduceras (Hirdman, 1988, s. 58). 

Genussystemet tillskriver kvinnor och män olika uppgifter, roller samt positioner och bygger 

således på olika föreställningar, värderingar samt normer för vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Hirdmans genussystem består av två bärande logiker:  

1) Isärhållandet av könen, i vilket kvinnligt och manligt inte bör blandas. Kvinnor och män 

bör hållas isär och betraktas som varandras motsatser  
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2) Hierarkin, mannen är norm, mannen är människan och skaparen av det normala. Detta gör 

att det som är manligt anses mer värdefullt gentemot det som anses kvinnligt (Hirdman, 1988, 

s. 51). 

Hirdman (1988) menar att det är genom isärhållningen som en manlig norm kan ta fäste. 

Isärhållandets logik finns överallt, både fysiskt och psykiskt. Hirdman menar att denna logik 

synliggörs i våra val av yrken, fritidsintressen, hobbys (platser) samt i våra föreställningar om 

vad som är manligt och kvinnligt (psykiskt). Dessa föreställningar blir meningsskapande för 

hur män och kvinnor orienterar sig i världen, det blir en segregerad tillvaro där kvinnor 

befinner sig på en plats och gör en sak samtidigt som män befinner sig på en plats och gör en 

sak. Detta meningsskapande menar Hirdman även bär med sig maktskapande då mannen och 

det manliga tydligt avskiljs och urskiljs från kvinnan och det kvinnliga (Hirdman 1988, s. 

52).   

Hirdman (2001) menar att både kvinnor och män är lika medskapande och integrerade i detta 

genussystem. Detta medskapande sker genom ”osynliga regler” eller som Hirdman kallar det 

ett genuskontrakt. Genuskontraktet upprätthålls och skapas socialt av både män och kvinnor 

och består av konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska vara, med och mot 

varandra. Dessa föreställningar om hur och vad kvinnor och män gör med varandra 

förekommer på en mängd olika nivåer och med en otrolig detaljrikedom (Hirdman, 2001, ss. 

84-85). Det är således kontrakten som är föreställningarna och därmed är systemet processen 

som med hjälp av kontrakten skapar isärhållanden och hierarkier (Hirdman, 1988, s. 57). 

Hirdmans teori av genus kommer vara ett viktigt verktyg i vår analys och undersökning. Detta 

då hon genom sin teori skapar redskap för att synliggöra dessa "könsmönster" samt skapar 

redskap för att förstå dem. Hirdmans begrepp isärhållning och hierarki samt semiotikens 

begrepp denotation och konnotation kommer hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. 

3.3 Teorikritik 
Genom åren har det lyfts en del kritik kring Yvonne Hirdmans teorier om genus. Några av 

dessa kritiker är historikerna Gro Hagemann och Klas Åmark. De menar att genussystemet 

samt genuskontraktet utesluter viktiga aspekter, så som kvinnlig överordnad samt manlig 

underordnad. Kritiken syftar till att teorin tycks utesluta frågor om klasstillhörighet och andra 

samhällsstrukturer, i vilket kvinnor likväl som män kan vara överordnade (Hagemann & 

Åmark, 1999, ss. 174-207).  
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Vi är eniga med den kritik Hagemann och Åmark lyfter i sin artikel, visst finns det brister i 

Hirdmans teori som går att förbättra och fördjupa. Vi menar precis som Hagemann och 

Åmark att Hirdmans principer isärhållande samt hierarki skulle kunna utökas för att även 

innefatta exempelvis klasstillhörighet. Vi uppfattar Hirdmans teori som en aning daterad 

eftersom den inte innehåller fler variabler än kön. Däremot menar vi att Hirdmans teori passar 

denna studie då den är till hjälp för att kunna besvara undersökningens syfte, vilket är att se 

hur män och kvinnor framställs i historieböcker. 

Det har även riktats viss kritik mot socialkonstruktionism och framförallt över dess 

överanvändning. Alvesson och Sköldberg förklarar i boken Tolkning och reflektion (2008) att 

många som utgår från detta perspektiv konstaterar att något är en social konstruktion, men tar 

det inte till nästa steg och ifrågasätter varför samhället konstruerats på detta sätt. De menar att 

det oftast missats att undersöka hur konstruktionerna faktiskt fungerar (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 103). Vi kan till viss del hålla med den kritik som lyfts fram men menar 

att teorin fyller vår undersöknings syfte, då syftet med undersökningen inte är att ifrågasätta 

och undersöka hur konstruktionerna fungerar. Vi vill snarare synliggöra dessa konstruktioner 

och på så sätt öppna möjligheten att ifrågasätta och förändra. 

Det lyfts även kritik som menar att socialkonstruktionism skulle innebära att allting är 

konstruerat och att ingenting egentligen finns. Professorn Michael Tholander (Tholander, 

2006, s. 221) menar i en artikel i Pedagogisk Forskning Sverige att det är viktigt att påpeka att 

bara för att man säger att något är socialt konstruerat betyder det inte att detta något inte finns. 

Sociala konstruktioner är högst verkliga och försöker snarare fånga betydelsen av ett visst 

fenomen. Socialkonstruktionism som teoretisk utgångpunkt hjälper oss dock att förstå att de 

kategorier och de sanningar vi delar upp världen i inte behöver vara lika för alla. Dessa kan 

skilja beroende på historiskt och kulturellt sammanhang och vi behöver därmed ha en kritisk 

och ifrågasättande inställning till vissa konstruktioner. Vi menar därför att det är omöjligt att 

skapa en objektiv sanning om bilderna vi ska analysera, istället kan vi genomföra en analys av 

hur bilderna konstrueras och tolkas i det samhälle och sammanhang vi befinner oss i idag.  

I den semiotiska bildanalysen är konnotationen som nämnts inte lika för alla utan utgår från 

individens egna associationer. Detta är även en del av kritiken mot semitoken då det krävs att 

vi har samma referensramar för att göra rättvisa tolkningar. Detta gör att det inte finns något 

tydligt tillvägagångssätt för hur analysen ska genomföras, vilket innebär att samma metod kan 

genomföras på många olika sätt (Rose, 2012, s. 107). Detta gör att det krävs en tydlig 

beskrivning av metoden och tillvägagångssättet. Vi är fullt medvetna och fullständigt eniga 
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med Rose, därför har vi lagt mycket tid och tanke på att finna en metod som är konkret och 

tydlig. Vi redogör för metoden noggrant i metoddelen.  

När vi i vår analys betraktar undersökningens bilder genom den denotativa och den 

konnotativa nivån behöver vi även vara medvetna om att bilder alltid uppfattas olika beroende 

på betraktare. Därför vill vi poängtera att elever förmodligen inte skulle ge samma tolkning 

som vi av undersökningens bilder.  

Den semiotiska bildanalysen passar undersökningens syfte då den ger oss möjlighet att förstå 

undersökningens bilder på ett djupare plan. Därför kan vi se den semiotiska bildanalysen som 

ett verktyg för att belysa ett bakomliggande system, som exempelvis i vårt fall 

genussystemet.  

Avslutningsvis vill betona att vi i vår teoridel ger förenklade versioner av teorierna där vi 

begränsat teorierna genom att välja ut delar som behövs för just vår studie. 
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4.  Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Forskningsöversikten är uppdelad i tre avsnitt 

och presenteras i följande ordning: forskning om läromedel, forskning om genus i läroböcker 

och forskning om bilders funktion.  

4.1 Forskning om läromedel 
Att läroböcker fyller en viktig funktion i undervisningen finns det mycket forskning om. 

Professorn Boel Englund ger en översikt över forskning kring läromedel och 

läromedelsstyrning i artikeln Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande (1999). I artikeln 

granskar Englund om läroboksstyrning är positivt eller negativt och vilka konsekvenser det 

får för elevers inflytande på undervisningen. Englund lyfter även upp Selanders tankar om att 

läroböcker speglar samhällets värderingar och normer. Selander har intresserat sig för 

lärobokens texter och menar att texterna är sociala konstruktioner och bärare av särskilda sätt 

att se världen (Englund, 1999, s. 338). Selander menar, enligt Englund, att läroböcker återger 

samhällets kodifierade kunskaper och även blir ett instrument för påverkan av vad som gäller 

i skolans värld (Englund, 1999, s. 338). Med ett sådant synsätt på läromedel menar Englund 

att det blir viktigt att vid analys av läromedel ställa sig frågor om vad det är tänkt att elever 

ska göra med text och bild, och vems syn på världen bilderna och texterna ger uttryck för.  

Englund talar om läroböckers immanenta pedagogik som står för det dolda lärandet och det 

omedvetna implicita budskap som text och bild kan ge läsaren. Englund har 

sammanfattningsvis identifierat olika anledningar till varför läroboken styr undervisningen. 

Den ena aspekten handlar om att läroboken har en kunskapsgaranterande roll där lärare ser 

läroboken som en garanti för att kursplanens mål uppfylls (Englund, 1999, s. 343). 

Även antologin Kritisk läsning av pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra 

kategoriseringar befäster läroböckernas viktiga roll i undervisningen, och menar att lärare 

ofta planerar undervisningen utifrån läroböckerna (Carlson & von Brömssen, Kritisk läsning 

av pedagogiska texter - in introduktion, 2011, s. 30). Antologin är ett resultat av 

forskningsprojektet Genus och etnicitet i text och praktik – interaktion och tolkning av 

pedagogiska texter (2006-2009). Redaktörerna Marie Carlsson och Kerstin von Brömssen 

diskuterar frågan om att vi i Sverige idag inte längre har en statlig granskning av läromedel 

utan att granskningen är överlämnad till läroboksproducenter, lärare, föräldrar och Skolverket 

(Carlson & von Brömssen, Kritisk läsning av pedagogiska texter - in introduktion, 2011, s. 
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21). Detta bekräftar att lärarstilen och lärarens roll i undervisningen blir avgörande. 

Redaktörernas ambition är inte att ta ställning för eller emot läroböcker utan vill istället belysa 

den komplexitet som läroböcker och pedagogiska texter innehar. I antologin har begreppet 

"pedagogiska texter" en vidgad betydelse och innefattar även bilder, media, talad text, 

material som eleverna själva producerar samt läroböcker (Carlson & von Brömssen, Kritisk 

läsning av pedagogiska texter - in introduktion, 2011, s. 16).  

Den här forskningen är relevant för oss eftersom den bevisar att läroböcker används i stor 

utsträckning i undervisningen. Som Carlsson och von Brömssen lyfter så finns inte längre 

någon statlig läromedelsgranskning, detta medför att andra typer av granskningar och analyser 

blir betydelsefulla. Därmed kan vår följande studie bidra och fylla en lucka. 

4.2 Genus i läroböcker 
I rapporten "En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker" har docent Britt-

Marie Berge och adjunkt Göran Widding (2006) från Umeå Universitet granskat ett antal 

läroböcker i historia, religion, samhällskunskap och biologi. Resultatet är en del av 

Skolverkets rapport "I enlighet med skolan värdegrund". Berge och Widding har bland annat 

kommit fram till att majoriteten av de granskade läroböckerna i historia osynliggör eller 

underrepresenterar kvinnor (Berge & Widding, 2006, s. 14). De visar på en tendens i texterna 

som förstärker kvinnors underordning genom att delvis inte nämna kvinnor alls. Samma 

tendenser återfinns i bilderna och illustrationerna, antingen uteslut kvinnor helt eller så syns 

kvinnor men då utan korrespondens och förklaring mellan text och bild. De påvisar att 

kvinnors kamp och framgångar lyser med sin frånvaro i både text och bild och att det 

genomgående är en manlig överrepresentation (Berge & Widding, 2006, s. 16). Om kvinnor 

nämns i läroböckerna görs det oftast inom den manliga diskursen, alltså att kvinnor jämförs 

eller bedöms utifrån männens perspektiv (Berge & Widding, 2006, s. 17). 

Även Angered Eilard (2008) har studerat hur genus framställs i böcker och har fokuserat sin 

forskning på läseböcker. I avhandlingen Modern, svensk och jämställd presenterar Eilard hur 

kvinnor, män, barn och familjeförhållanden skildras i läseböcker i svenskämnet i grundskolan. 

Syftet med Eilards studie var att undersöka hur genus, etnicitet och generation har synliggjorts 

i ett antal läseböcker från år 1962 till början av 2000-talet (Eilard, 2008, s. 23). Eilard 

identifierar en jämställdhetsdiskurs som är mycket framträdande i läseböckerna (Eilard, 2008, 

s. 422). Eilard menar att denna diskurs blivit tydlig efter 1969 års läroplan (Lgr69) i och med 

att begreppet jämställdhet tas upp tydligt i läroplanen. Hon menar att kvinnor och flickor på 
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ett sätt fått mer plats i läseböckerna efter det, eller kanske snarare en ny plats. Kvinnliga 

karaktärer skildras inte länge enbart som den klassiska husmodern. Det handlar alltså inte 

längre om att kvinnan är underordnad i hemmets sfär utan kvinnan skildras fortfarande 

underordnad mannen men nu i mer sexistiska uttryck där kvinnan reduceras till sin kropp 

(Eilard, 2008, s. 423).   

Även professorn Ann-Sophie Ohlander (2010) har granskat läroböcker ur ett genusperspektiv. 

På uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan har hon skrivit rapporten ”Kvinnor, män 

och jämställdhet i läromedel i historia”. Ohlander har granskat fyra läroböcker och en 

lärohandleding i historieböcker i grundskolan och gymnasiet. Ohlander har framförallt 

undersökt böckernas texter men har även analyserat bilderna. Ohlander menar att 

läroböckerna har anmärkningsvärda brister ur ett jämställdhetsperspektiv då hon visar att 

kvinnors historia knappt behandlas (Ohlander, 2010, s. 7). Resultatet visar att kvinnor ges 

minimalt utrymme och uppmärksamhet i böckerna. Ohlander har kommit framtill att manliga 

perspektiv och synsätt dominerar och att kvinnor oftast tas upp i särskilda avsnitt i böckerna 

(Ohlander, 2010, s. 67). Genus problematiseras inte i någon av böckerna och om 

jämställhetsfrågan lyfts betraktas den endast som en fråga för kvinnor. Ohlander menar att 

även bilderna följer detta mönster då män framstår som huvudpersoner i bilderna i större 

utsträckning än kvinnor (Ohlander, 2010, s. 27). I en av böckerna finns 25 bilder där enbart 

kvinnor syns på bild, och 102 bilder med enbart män. Det är alltså totalt 127 bilder i boken 

där 24 procent inkluderar kvinnor och 76 procent män (Ohlander, 2010, s. 28). Avslutningsvis 

menar Ohlander att om historieundervisningen följer läroböckerna som granskats kommer det 

knappast bidra till att flickor får kvinnliga förebilder i historien, eller positiva självbilder 

(Ohlander, 2010, s. 73). 

Sammanfattningsvis visar forskningen om genus i läroböcker på en ojämlik 

könsrepresentation i böckernas texter. Om vår analys visar att även läroböckernas bilder har 

en ojämn fördelning mellan kvinnor och män ger denna forskning oss ett större sammanhang 

och visar på ett övergripande problem, därav är den relevant för vår studie. 

4. 3 Bilders funktion 
I avhandlingen ”Läsningens och skrivandets bilder: en analys av villkor och möjligheter för 

barns läs-och skrivutveckling” har Carin Jonsson (2006) studerat bildens betydelse för barns 

läs- och skrivinlärning. Jonsson har kommit fram till att bilden kan ha en stor inverkan på 

inlärningen, men att man måste veta hur man ska använda den. I sammanhang där skola och 
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undervisning diskuteras är fokus ofta på färdigheterna läsa och skriva medan bildens 

betydelse ofta tycks hamna i skuggan (Jonsson, 2006, s. 12). Jonsson ställer sig frågan om det 

är så att lärares kunskaper om bilder kan bidra till pedagogiska insikter som även kan få 

positiva effekter för läs- och skrivinlärningen (Jonsson, 2006, s. 15). Jonsson har utgått från 

den semiotiska teoribildningen som verktyg för att hantera sitt bildmaterial. Hon kommer 

fram till att bilder kan kommunicera något som i sin tur behöver tolkas för att i slutändan 

kunna förstås. Jonsson menar att barn förväntas kunna förstå och tolka bilder i olika 

sammanhang där det egentliga syftet är att träna läsning eller skrivning. Får eleverna även 

träning och guidning i att tolka och förstå bilder kan det ge positiva effekter för inlärningen i 

stort (Jonsson, 2006, s. 15).  

I boken ”Möten med bilder” av Eriksson och Göthlund (2004) betonas att bilden inte bara har 

en funktion för inlärning, utan att den också fyller en viktig funktion som identitetsskapare. 

Eriksson och Göthlund menar att bilder är viktiga bärare och skapare av kulturella normer och 

värderingar. Författarna betonar att vi idag möts av ett massutbud av bilder och att det i 

princip blir omöjligt att inte bli påverkad av dessa. Bilder i exempelvis massmedia och reklam 

förmedlar idén om att man i varje detalj ger uttryck för sin identitet och sin livsstil genom att 

exempelvis visa vilka kläder man bär, vilken bil man kör eller vilka fritidsintressen man 

utövar (Eriksson & Göthlund, 2004, ss. 198-199). Eriksson och Göthlund menar dock att man 

måste vara försiktig med att fastslå vilken verkan bilder får på oss. Varje person möter och 

tolkar bilder utifrån sina egna erfarenheter och förutsättningar. Avsändaren kan aldrig vara 

säker på att budskapet som sänds ut är det samma som det som tas emot. Bildens inverkan på 

dess betraktare bestäms av individens erfarenheter, kunskaper, bildvana och kontext (Eriksson 

& Göthlund, 2004, s. 200). 

Eriksson och Göthlund visar även att en stor del av dagens bildkultur av ”kvinnobilder” och 

”mansbilder” innehåller samma typ av budskap. De menar att det finns en negativ ensidighet i 

bilderna som bidrar till en svårighet att förändra den stereotypa synen på kön (Eriksson & 

Göthlund, 2004, s. 200). Det finns få bilder som inte speglar traditionella och stereotypa 

könsroller. Genom bildanalys kan man dock inte komma fram till några exakta sanningar, 

eftersom allas tolkningar är individuella. Författarna har dock konstaterat att det finns tydliga 

tendenser om maktförhållanden och kvinnlig underordnad i bilder (Eriksson & Göthlund, 

2004, s. 200) 
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Denna forskning är relevant för vår studie eftersom den befäster att bilderna har en stor 

inverkan på både inlärning och identitetskapade. I och med den forskningen finns det en 

adekvat anledning för oss att analysera bilder i läroböcker.   
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5.  Metod & Material 
Kapitlet inleds med att presentera val av undersökningsmetoder, vilket är en kvantitativ 

innehållsanalys samt en semiotisk bildanalys. Vi kommer börja med att redogöra för vår 

kvantitativa innehållsanalys samt hur vårt empiriska material kommer kvantifieras. Vi 

redogör sedan för semiotiska analysens grundbegrepp denotation samt konnotation för att 

sedan övergå till en beskrivning av hur vi valt att tillämpa samt anpassa denna metod på vårt 

empiriska material.  

Vi kommer i detta kapitel även redovisa för vår urvalsprocess av det empiriska materialet. 

Avslutningsvis redogör vi för hur analysen gick till praktiskt.  

5.1 Kvantitativ analys: innehållsanalys 
Vi kommer börja analysen med en kvantitativ innehållsanalys. Med denna analys belyser vi 

hur många av böckernas bilder är på kvinnor respektive män. Vi vill poängtera att den 

kvantitativa innehållsanalysen ska ses som en liten del av arbetet jämfört med den kvalitativa 

analysen. Den kvantitativa analysen fungerar som en språngbräda för att ge oss en generell 

överblick över vilka bilder som vi sedan kan använda oss av i den kvalitativa delen. 

Innehållsanalysen fyller därmed en viktig funktion som ingång till den kvalitativa analysen. 

Den kvantitativa delen ger oss jämförbara och likvärdiga siffror från samtliga böcker vilket 

kan vara till hjälp i vår slutgiltiga analys.  

Den kvantitativa innehållsanalysen är således ett relevant verktyg för att ta reda på hur hög 

frekvens och utrymme en speciell kategori får, vilket i vårt fall är kvinnor och män (Esiaisson, 

Gillljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 197).  

Eftersom vi vill belysa hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut kommer dessa 

kategorier räknas:  

-   Totalt antal bilder 

-   Antal bilder där män och kvinnor förekommer tillsammans  

-   Antal bilder där bara kvinnor förekommer 

-   Antal bilder där bara män förekommer 

Resultat från uträkningen presenteras sedan tabeller där antalet och procentsatsen redogörs, 

detta ger oss en tydlig och överskådlig blick över frekvensen. 
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5.2 Kvalitativ analys: semiotisk bildanalys 
Den semiotiska bildanalysen är en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder syftar till att skapa 

förståelse för olika fenomen och undersöka dessa på djupet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 10). 

Den semiotiska bildanalysen kan ses som ett sätt att analysera värderingar, attityder och 

föreställningar om samhälleliga fenomen i visuella uttryck. Lindgren (2009) menar att den 

semiotiska bildanalysen till stor del handlar om att synliggöra just dessa (Lindgren s. 85).  

Lektor Marinette Fogde har i boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2010) redogjort för 

hur en bildanalys kan gå till. Fogde har som utgångpunkt att analysera visuell kommunikation 

i vid bemärkelse, det vill säga både text och bild. Vi har dock valt reducera metoden till de 

delar som endast behandlar analys av bilder. Fogde har genom semiotikens grunder tagit fram 

konkreta verktyg för hur en semiotisk bildanalys kan genomföras. Fogde menar, precis som 

Lindgren, att grunden för bildanalysen är att undersöka den visuella kommunikationen, det 

vill säga analysera bildens värderingar, attityder samt föreställningar om samhälleliga 

fenomen (Fogde, 2010, s. 179).  

Den semiotiska bildanalysen innebär således att studera bilder på en djupare nivå. I den 

semiotiska bildanalysen studeras bilder på två nivåer, en denotativ nivå samt en konnotativ 

nivå. Med hjälp av dessa två nivåer går därför bilder att ses på ett djupare plan. Fogde menar 

att man genom analysen på så sätt bryter ner bildens betydelsebärande element för att sedan 

koppla samman dessa delar för att nå tolkningsprocessen (Fogde, 2010, s. 183).  

Vår analys kommer utgå från Fogdes syn på semiotisk bildanalys och de tillhörande 

momenten i dess metod - kulturell kompentens, denotation och konnotation. 

5.2.1 Kulturell kompetens 
Fogde (2010) menar att bilder kan tillskrivas olika mening beroende på vem betraktaren är. 

Detta då varje individ bär med sig individuella erfarenheter samt kulturella koder som på så 

vis avgör hur bilder kan komma att tolkas. Hon menar vidare att vi alla är bärare av mentala 

bilder och därför har viss kunskap om hur vi ska komma att tolka bilder i olika sammanhang. 

Fogde lyfter även fram att vissa tolkningar av bilders visuella element kan vara allmänna 

uppfattningar då vissa kulturella koder även är gemensamma för ett visst samhälle, kultur 

eller tid. (Fogde, 2010, s. 179). 

Vi kommer således i vår analys även redogöra för vår kulturella kompetens. Detta då vi på så 

vis får möjlighet att reflektera samt uppmärksamma vad som kan komma att påverka vår 
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tolkning av bilderna. Detta medför även att vi under vår analys kan förhålla oss transparenta 

samt objektiva i vår analys av bilderna.   

5.2.2 Denotation 
Enligt Fogde (2010) innebär denotation i grunden att fastställa vad bilden föreställer samt i 

vilket sammanhang bilden förekommer. Hon poängterar även att man i denotationen ska 

analysera om det finns en uttalad hierarkisk ordning i bilden, om något i bilden framställs som 

mer viktigt än något annat. Detta kan synas genom val av placering av personer eller föremål, 

och om dessa syns i förgrunden eller bakgrunden. Syftet med den denotativa nivån är således 

att ta fasta på vad vi faktiskt ser på bilden i bokstavlig mening. Hon menar att man i detta 

stadie undersöker bildens bärande element. Fogde presenterar konkreta element för att 

fastställa bildens denotation (Fogde, 2010, ss. 181-182). Vi har i denna undersökning valt ut 

fem av dessa, vi menar att de på bästa sätt passar undersökningens syfte. Detta då aspekterna 

behandlar bild och inte är beroende av samspelet mellan text och bild. Nedan kommer vi 

redovisa för dessa fem element i punktform: 

•   Inramning: Vad föreställer bilden? I detta moment ska det bokstavliga fastställas, vad 

vi faktiskt ser på bilden. Exempelvis färger, ljus, personer.  

•   Hierarkisk ordning: Vad syns i förgrunden och bakgrunden av bilden? 

•   Bildens perspektiv: Ur vilket perspektiv är bilden tagen/ritad? Ovanifrån eller 

underifrån? 

•   Kroppshållning: Är kroppar avbildade framifrån eller bakifrån? Hur är blickar 

riktade? 

•   Aktivitet/Passivitet: Är personer på bilden aktiva (i rörelse) eller är personer passiva 

(poserande)? Hur förhåller sig personerna på bilden till varandra? 

5.2.3 Konnotation 
De sociala samt kulturella associationer vi får av bilder menar Fogde är konnotationer. Hon 

menar att man i detta stadium studerar de betydelsebärande elementen från bilden och på sätt 

ser om det finns någon underliggande betydelse. Efter att ha plockat isär bildens bärande 

element enligt ovanstående punkter behöver man i detta stadie sammankoppla dessa igen. På 

så sätt kan kulturella framställningar samt sociala normer framkomma och synliggöras. Ett 

sätt att få grepp om kulturella framställningar som är av betydelse i bilden är att göra ett 
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kommutationstest. Det innebär att man byter ut delar av bilden mot något annat och på så sätt 

ser om det finns en betydelseförändring i bilden. Genom att byta ut en person, exempelvis 

man mot kvinna, kan man urskilja vad som är av betydelse. 

Varje individ skapar egna kulturella associationer beroende på erfarenhet och bakgrund. I 

konnotationsnivån är det viktigt att vara medveten om detta eftersom den individuella 

kompetensen blir avgörande för tolkningsprocessen. 

På konnotationsnivån har vi utgått från Fogdes konkreta frågeställningar: 

•   Vilka kulturella föreställningar ger bilden uttryck för? 

•   Vilka sociala normer framkommer? 

•   Vilka underliggande betydelser blir synliga med hjälp av kommutationstestet? 

5.3 Urval och analysens procedur 
Nedan presenteras urvalet av studiens empiriska material vilket innefattar en urvalsprocess av 

läroböcker samt urval av bilder för den kvantitativa samt kvalitativa metoden. Här redogör vi 

även för analysproceduren uppdelat på den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Sedan 

lyfts metodkritik fram där vi uppmärksammar metodens problem och kritik. Avslutningsvis 

redogörs för undersökningens reliabilitet och validitet.  

5.3.1 Urval av läroböcker 
Urvalet av läroböcker till dessa två analyser är tre böcker i historieämnet för årskurs 4–6 från 

tre olika förlag. Vi valde att analysera böcker från förlagen Liber, Gleerups Utbildning AB 

och Sanoma utbildning då de enligt läromedelsföretagens branschorganisation Svenska 

Läromedel tillhör de största läromedelsförlagen i Sverige. Förlagen i sin tur rekommenderade 

dessa böcker och garanterar att de säljs i stor upplaga idag. Därför menar vi att dessa böcker 

ger en representativ bild av läroböcker i historia i svenska skolor idag. 

Samtliga böcker är utgivna efter 2006 vilket även gör att vi kan ge uppdaterad inblick i 

förhållande till tidigare presenterad forskning som undersökt äldre böcker. Med detta sagt kan 

vi däremot inte veta hur eller i vilken utsträckning dessa böcker används i undervisningen.  
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Fullständig titel Upptäck Historia 4-6 Utkik Historia 4-6 Koll på Vasatiden och 
Stormaktstiden 

Förlag Liber Gleerups Utbildning 
AB 

Sanoma Utbildning 

Författare Petter Ljunggren, 
Emma Frey-Skött 
 

Gleerups Jonathan Lindström, 
Elisabeth Wahlbom 

Utgivningsår 2016 
 

2014 2007 

Årskurs 4-6 
 

4-6 4-6 

Antal sidor 236 
 

216 96 

Tabell 1. Urval av läroböcker 

5.3.2 Urval av bilder – kvantitativ metod 
För den kvantitativa analysen valde vi att endast räkna bilder med människor på, bilder som 

inte innefattar människor räknades alltså inte. Vi räknade de bilder där vi tydligt kunde 

könsbestämma personerna. Denna könsbestämning har vi gjort utifrån den allmänna och 

samhälleliga normen och uppfattningen om vad som är man respektive kvinna. Detta genom 

exempelvis biologiska skillnader som att kvinnor har bröst men även genom yttre attribut 

såsom klädsel, frisyr och smink. 

I de fall där vi har haft svårt att avgöra kön har vi valt att exkludera dessa bilder. Exempel på 

sådana bilder är bilder med stora folksamlingar som är illustrerade eller fotograferade på långt 

avstånd, då det har varit svårt att avgöra kön. 

5.3.3 Urval av bilder – kvalitativ metod 
Innan vi valde ut vilka bilder som skulle analyseras valde vi att avgränsa urvalet till bilder där 

både män och kvinnor förekommer i samma bild. Eftersom att utgångspunkten för vår analys 

är att se på isärhållandet och hierarkin blev denna avgränsning rimlig. Efter att ha gått 

igenom alla bilderna definierade och formulerade vi fem ofta förekommande kategorier av 

bilder: 

•   Arbete: bilder där personer utför något typ av arbete så som jordbruksarbete, arbete i 

hemmet eller kyrkoarbete. 
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•   Utbildning: bilder där personer är i skolan eller befinner sig i någon typ av 

utbildningssituation. 

•   Familj: bilder där det tydligt framkommer att det är en familj genom att man avbildat 

man, kvinna och barn tillsammans. 

•   Folksamling: bilder som illustrerar folksamlingar på minst 10 personer. 

•   Par: bilder där par i form av man och kvinna illustreras. Vi har endast valt bilder där 

man och kvinna förkommer och inte bilder med två kvinnor och två män. Detta 

eftersom det är maktrelationen mellan könen som vi är intresserade av. 

Förutom dessa kategorier har vi även valt att avgränsa urvalet efter bildernas storlek. För att 

kunna genomföra meningsfulla analyser på denotations nivå valde vi stora bilder där vi kunde 

se detaljerna ordentligt, som exempelvis riktning på personernas blickar. Vi valde exempelvis 

bort bilder där personer var illustrerade långt ifrån och därmed inte gick att urskilja vad de 

gjorde eller vilka de var. Vi valde sedan ut en bild från varje kategori som vi ansåg var 

representativ. 

5.3.4 Analysprocedur 
Vi började våra analyser genom att först ta oss an den kvantitativa analysen. Detta gjorde vi 

genom att dela upp läroböckerna mellan oss för att därefter välja ut vilka bilder som skulle 

ingå i den kvantitativa analysen (se urval). De bilder som skulle ingå i analysen markerades 

med penna. Därefter började vi räkna samtliga bilder från varje enskild lärobok, det vill säga 

alla bilder som skulle ingå i studien. Detta gjorde vi genom att markera varje bild i 

nummerordning, på så sätt kunde vi med säkerhet veta att antalet bilder vi räknat var korrekt. 

När detta var gjort räknade vi antalet bilder där endast kvinnor förekom, detta gjorde vi på 

samma sätt som ovan. Därefter fortsatte vi att räkna antalet bilder där endast män förekom, för 

att slutligen räkna antalet bilder där män och kvinnor förekom tillsammans. Efter att den 

kvantitativa analysen var gjord samanställde vi kvantifieringen i fyra olika tabeller för att på 

ett tydligt sätt kunna redovisa analysens siffror. 

Därefter övergick vi till att genomföra den kvalitativa analysen, detta genom att först välja 

vilka bilder som skulle ingå i analysen (se urval). Vi valde en bild från varje kategori som vi 

ansåg representativa för böckerna vägledda av vår teori. Innan vi kunde påbörja våra analyser 

formulerade vi vår kulturella kompetens, detta för att redogöra för våra erfarenheter som kan 

ha kommit att spela in i våra tolkningar. Därefter kunde vi påbörja vår semiotiska bildanalys. 
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Vi analyserade totalt 15 bilder fördelat på tre böcker. Analysen utfördes bild för bild utifrån 

analysverktygets punkter. Under denna process förde vi anteckningar under respektive nivå. 

Under analysens gång var vi noggranna med att dela med oss av respektive analyser för 

varandra, detta för att försäkra oss om att analyserna följde samma mönster. 

Resultatet av varje bild sammanfattades sedan under de två rubrikerna denotativ nivå och 

konnotativ nivå. Resultat av samtliga bilders analyser sammanfattades och diskuterades sedan 

i arbetes sista kapitel Slutsats och diskussion. 

5.4 Metodkritik 
Som nämnt i teorikritiken finns det vissa svårigheter med den semiotiska bildanalysen som 

metod eftersom det inte finns ett tydligt tillvägagångssätt. Detta upplevde vi som ett problem 

då vi hade svårt inledningsvis att finna ett passande analysverktyg. De verktyg och metoder 

för semiotisk bildanalys som vi fann byggde på att analysera samband mellan bild och text. 

Bland annat märkte vi att den modell Lindgren presenterar (Lindgren, 2009, s. 66) var svår att 

applicera på vår analys, eftersom vår undersökning bara fokuserade på bilder. Vi fann sedan 

Fogdes metod som är en analysmetod för all form av kommunikation. Vi fann den som mer 

relevant att applicera på vår analys då den hade tydligare instruktioner för hur enbart bild kan 

analyseras.  

Metodens resultat och de slutsatser och analyser som presenteras grundar sig på just våra 

iakttagelser utifrån våra egna erfarenheter, kunskaper och kulturella kompetens. Detta har 

därmed påverkat resultatet. Skulle undersökningen genomföras av andra personer med andra 

erfarenheter och kunskaper skulle studien kunnat ge ett annat resultat. Det är därmed svårt att 

helt sätta likhetstecken mellan vår uppfattning och elevernas. Detta gjorde att det blev viktigt 

för oss att inleda analysen med att formulera vår kulturella kompetens. 

Det finns viss kritik mot att kombinera en kvantitativ metod med en kvalitativ metod då dessa 

anses vara motsägelsefulla och höra till olika vetenskapsteoretiska traditioner (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 14). Vi fann dock den kvantitativa innehållsanalysen som en bra ingång till 

den kvalitativa studien. 

5.5 Reliabilitet och validitet 
Vid både kvantitativa och kvalitativa undersökningar är det viktigt att ta hänsyn till 

undersökningens reliabilitet och validitet. Reliabiliteten, tillförlitligheten, handlar om att 
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mätningarna ska vara korrekt gjorda. Om något ska kvantifieras av flera undersökare eller 

forskare är det viktigt att man använder samma metod, det ger undersökning hög reliabilitet 

(Thurén, 2016, s. 26). Den kvalitativa underökningen måste också visa på tillförlitlighet och 

ett sätt att göra detta är genom transparens, det vill säga genomskinlighet i 

forskningsprocessen (Ahrne & Svensson, 2015, s. 25).  

Validiteten innebär att man verkligen undersöker det man vill undersöka och ingenting annat 

(Thurén, 2016, s. 26). Om vi ska undersöka hur kvinnor och män framställs i bild är det 

viktigt att det är just detta vi tittar på och inte låter andra aspekter i bilderna spela in. 

För att ge vår undersökning så hög reliabilitet som möjligt var vi noggranna i utformandet och 

avgränsningen och urvalet. Vårt analysverktyg, urval och analysprocess har därmed 

presenterats i detalj. Det ger läsaren en stor inblick i vårt arbete och gör att hen kan ta del av 

varje steg i processen. För att ge en så hög validitet som möjligt har vi hela tiden funderat 

över, justerat och diskuterat om det vi analyserar i bilden verkligen är nödvändigt. För oss har 

det inneburit att återkommande säkerställa att våra frågeställningar är relevanta och att våra 

analyser leder till att besvara dessa. Vi har även varit transparenta och synliggjort vår egna 

kulturella kompentens i samband med bildtolkningen. I och med att vi har reflekterat och varit 

öppna kring detta ökar validiteten.  

Vi har eftersträvat maximal transparens och tydlighet genom hela vår studie och anser att vårt 

resultat besvarar det vi ville undersöka. Därav har vår undersökning både hög reliabilitet och 

validitet.  
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6.  Analys 
I detta kapitel redovisas studiens resultat, kapitlet inleds med en presentation av resultatet från 

den kvantitativa innehållsanalysen. Detta redogörs genom fyra tabeller, tre av dessa tabeller 

redogör resultat från varje enskild lärobok och den fjärde tabellen visar ett samlingsresultat av 

samtliga läroböcker. Avslutningsvis redogörs resultat från den kvalitativa semiotiska 

bildanalysen. 

6.1 Resultat kvantitativ innehållsanalys 
Vår studerade data innefattar 501 stycken bilder. Empirin har vi kategoriserat utifrån tidigare 

nämnda aspekter, vilket även redovisas för nedan i tabeller. Varje tabell visar fördelningen av 

män och kvinnors utrymme i utvalda läroböcker. Tabell 1 visar Upptäck Historias 

könsfördelning, Tabell 2 visar Utkik Historias könsfördelning och Tabell 3 visar Koll på 

Vasatiden och Stormaktstidens könsfördelning. 

 

	  
Upptäck	  Historia	  (Liber)	  

Bilder	   Antal	   Procent	  

Bilder	  totalt	   218	   100	  %	  

Bilder	  där	  män	  och	  kvinnor	  
förekommer	  tillsammans	  

59	  	   27	  %	  

Bilder	  där	  bara	  kvinnor	  förekommer	   28	   13	  %	  

Bilder	  där	  bara	  män	  förekommer	   131	   60	  %	  

Tabell 2. Könsfördelning i Upptäck Historia  
 

Inledningsvis presenteras Tabell 1 som redogör för Upptäck Historias könsfördelning i bilder. 

Innehållsanalysen visar att boken totalt har 218 bilder utifrån tidigare redovisad avgränsning 

och urval. Av dessa 218 bilder infattar 60 % bilder på endast män, det vill säga mer än 
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hälften. Tabellen visar även att 27 % av bildinnehållet består av bilder där både män och 

kvinnor syns tillsammans. Därefter lämnas 13 % av bokens bildutrymme till bilder på endast 

kvinnor. 

 

	  
Utkik	  Historia	  (Gleerups)	  

Bilder	   Antal	   Procent	  

Bilder	  totalt	   169	   100	  %	  

Bilder	  där	  män	  och	  kvinnor	  
förekommer	  tillsammans	  

36	   21	  %	  

Bilder	  där	  bara	  kvinnor	  
förekommer	  

26	   15	  %	  

Bilder	  där	  bara	  män	  
förekommer	  

110	   64	  %	  

Tabell 3. Könsfördelning i Utkik Historia.  

 
Här presenterats Tabell 2 vilket innefattar en innehållsanalys på Utkik Historias 

könsfördelning i bilder. Tabell 2 visar att boken har totalt 169 stycken bilder enligt vår 

avgränsning. Av dessa är 64 % endast på män, alltså fler än hälften. Bilder där män och 

kvinnor förekommer tillsammans uppgår till 21 %. Därefter lämnas 15 % av bokens 

bildutrymme till endast kvinnor. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Koll	  på	  Vasatiden	  +	  Koll	  på	  Stormaktstiden	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sanoma	  utbildning)	  

Bilder	   Antal	   Procent	  

Bilder	  totalt	   114	   	   100%	  

Bilder	  där	  män	  och	  kvinnor	  
förekommer	  tillsammans	  

33	   29%	  

Bilder	  där	  bara	  kvinnor	  förekommer	   23	   20%	  

Bilder	  där	  bara	  män	  förekommer	   58	   51%	  

Tabell 4. Könsfördelning i Koll på Vasatiden och Stormaktstiden 
 

I Tabell 3 ser vi Koll på Vasatidens och Stormaktstidens könsfördelning. Här var det totalt 

114 bilder enligt vår avgränsning. Av dessa är 51% endast på män, alltså fler än hälften. 

Bilder där män och kvinnor förekommer tillsammans var 29%. Därmed är 20% av bilderna 

enbart på kvinnor. 

6.1.1 Sammanfattning kvantitativ innehållsanalys  
Innehållsanalysen på samtliga böcker visar på snarlika siffror med endast några procentsatsers 

skillnad, slår man ihop resultaten från varje bok blir tabellen följande. 
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Totat:	  Liber,	  Gleerups	  och	  Sanoma	  

Bilder	   Antal	   Procent	  

Bilder	  totalt	   501	   100	  %	  

Bilder	  där	  män	  och	  kvinnor	  
förekommer	  tillsammans	  

128	   25	  %	  

Bilder	  där	  bara	  kvinnor	  
förekommer	  

77	   15	  %	  

Bilder	  där	  bara	  män	  
förekommer	  

299	   60	  %	  

Tabell 5. Könsfördelning totalt 
 

Denna kvantifiering synliggör en manlig överrepresentation i samtliga böckers bilder. Genom 

denna markanta skillnad på frekvens av män och kvinnors förekommande i bild synliggörs 

både isärhållning och hierarki.  Männen syns betydligt oftare i bild än kvinnor vilket 

synliggör en tydlig isärhållning mellan könen. Genom denna isärhållning synliggörs även en 

hierarki, detta då mäns överrepresentation i bilder medför en uppfattning om att de är mer 

betydelsefulla och viktiga än kvinnor. Samtliga läroböcker i vår studie visar att kvinnor är 

underrepresenterade vilket även var ett tydligt tema i Berge och Widdings (2006) 

undersökning.  

Våra siffror överensstämmer väl med de siffror som Ohlander (2010) redovisar i sin 

undersökning. Vår studie visar dessutom att kvinnor oftast illustreras tillsammans med män 

och således mer sällan ensamma eller med andra kvinnor. Män däremot illustreras oftast 

ensamma och inte tillsammans med kvinnor. Detta kan kopplas samman med Berge och 

Widdings (2006) resultat, där de kommer fram till att kvinnor oftast nämns i text ur ett 

manligt perspektiv eller ur en manlig diskurs. Enligt vår studie framkommer det att detta även 

sker i bilder.  

I Englunds (1999) forskning diskuterades hur läroböcker påverkar undervisningen. Englund 

menar att läroböcker speglar samhällets värderingar och normer och att de återger samhällets 
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konstruerade kunskaper. Hon menar att läroböcker delvis förmedlar ett implicit budskap 

genom både text och bild. Om man utgår från Englunds tankar skulle man kunna dra 

slutsatsen av vår innehållsanalys att läroböckerna förmedlar budskapet att kvinnor är mindre 

viktiga än män. Englund talar om det dolda lärandet som kan bli en konsekvens av att 

läroböckerna får för stor del i undervisningen. Skulle historieundervisningen bara utgå från 

läroböcker skulle elever mötas av det dolda budskapet att kvinnor och män är olika värda 

eftersom män förekommer oftare än kvinnor.  

Det har visat sig att en stor del av undervisningen i skolan idag utgår från läroböcker, detta 

befäster Carlson och von Brömssen (2011) i sin forskning. De kommer fram till att många 

lärare utgår och planerar undervisningen från läroböcker. Det går att anta att dessa läroböcker 

i sin tur förmodligen inte är granskade sedan den statliga läroboksgranskningen togs bort. 

Som Eriksson och Göthlund (2004) betonar kan bilder vara bärare och skapare av kulturella 

normer och värderingar. Detta leder alltså till att elever möter dessa läroböcker och dess bilder 

med dolda budskap dagligen.  

Resultatet av vår innehållsanalys blir alltså att elever möter läroböcker med bilder som är 

överrepresenterade av män, vilket i sin tur förmedlar att mäns historia är viktigare än 

kvinnors. Det går även att påstå att detta resultat även visar att kvinnors historia till viss del 

inte existerar i bild.   

6.2 Resultat kvalitativ semiotisk bildanalys 
Nedan redogörs resultatet från den kvalitativa semiotiska bildanalysen. Inledningsvis redogör 

vi för vår kulturella kompetens för att sedan övergå till att redogöra för analyserna på de 15 

bilder från studiens utvalda läroböcker. Bilderna redogörs enligt kategorierna arbete, 

utbildning, familj, folksamling samt par. Inledningsvis redogörs fem bildanalyser från 

läroboken Upptäck Historia, sedan redogörs fem bildanalyser från Utkik Historia och 

avslutningsvis redogörs fem bildanalyser från Koll på Vasatiden och Stormaktstiden. 

Först presenteras bildernas denotativa nivå för att sedan presentera bilders konnotativa nivå. 

Bildens konnotation redogörs och analyseras med hjälp av Yvonne Hirdmans två principer, 

isärhållande samt hierarki. I de fall när bilders inslag talar emot Hirdmans teori lyfts även 

detta fram. 
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6.2.1 Vår kulturella kompetens 
I denna studie är det vi som kommer genomföra bildanalysen på samtliga 15 bilder och denna 

beskrivning av vår kulturella kompetens är gällande för samtliga bildanalyser. Vi är båda 

heterosexuella kvinnor, i trettioårsåldern, från Sverige och uppväxta i Stockholm. Vi utbildar 

oss till lärare på samma högskola och har även samma erfarenheter av kurser som skapat en 

genusmedvetenhet hos oss båda. Vi menar därmed att våra uppfattningar av bilderna i denna 

studie inte kommer skilja sig nämnvärt åt. Vår liknande bakgrund och erfarenheter kan även 

betraktas som en risk för analysen, detta då den kan medföra att vi missar eller missförstår 

liknande element från bilderna vi analyserar. 

 

Burr (2015) menar att alla människor är observatörer som konstruerar världen och 

verkligheten på olika sätt, detta medför att människor kan och är oense med varandra. Detta 

stämmer överens med Fogdes (2010) tankar om hur bilder tolkas och förstås olika beroende 

på betraktaren. Det vill säga att en person med annan bakgrund, kultur och erfarenheter 

säkerligen skulle tolka våra bilder annorlunda. Med detta som bakgrund vill vi poängtera att 

elever som möter studiens bilder i skolan förmodligen inte uppfattar och betraktar de på 

samma sätt som vi. Vi vill även uppmärksamma att undersökningen i sig kan medföra att vi 

kan komma att tolka och uppfatta dessa bilder annorlunda än vad gemeneman skulle göra. 

Detta då vi i denna studie tar på oss rollen som ”forskare” och således analyserar dessa bilder 

på djupet. På så sätt kommer vi betrakta dessa bilder på fler nivåer, denna nivåskillnad gör 

därför att våra tolkningar av studiens bilder förmodligen blir större och starkare.  
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6.2.2 Upptäck Historia, kategori: arbete 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration i färg som förställer ett stort grönområde med ett hus 

ritat i genomskärning. I huset syns ett kokkärl, en man och en kvinna. Utanför huset finns tolv 

män, tre kvinnor samt två barn - en flicka respektive en pojke. Bilden är illustrerad rakt 

framifrån och de flesta människorna är avbildade framifrån. Tio av männen är aktiva vilket 

visar sig genom att de bär stockar, flyttar stenar och drar vagnar. En av männen sitter i huset 

bredvid en kvinna som står vid grytan. Två av kvinnorna är aktiva. Den ena skyfflar jord på 

en vagn med hjälp av en spade och den andra är i huset och rör i en gryta. Den tredje kvinnan 

står bredvid en man och dessa två är centrerade i bilden. Kvinnan sträcker fram sin hand mot 

mannen och håller sin andra hand vid midjan. Alla kvinnor bär klänning i rosa eller orange. 

Tre av männen bär särkar i rött och orange. De resterande sju männen som arbetar på gården 

är helt klädda i grått med gråa mössor. 

Konnotativ nivå: Här ser vi isärhållning genom att kvinnor gör en sak på en plats och män gör 

en sak på en annan plats: kvinnan lagar mat i huset och männen arbetar på gården. Här ser vi 

inte bara isärhållning mellan könen utan vi ser även en skillnad mellan olika 

klasstillhörigheter. De gråklädda männen tolkar vi som slavar och därmed underordnade 

männen klädda i färg. Vi uppfattar även att de gråklädda männen är underordnade kvinnan 

som är klädd i färg. Här är alltså den tydligaste hierarkin mellan klasstillhörigheter och inte 

genom kön. Hagemann och Åmark har kritiserat Hirdman för att utesluta klasstillhörighet 

som en aspekt i maktordningen och det här kan vara ett exempel på när detta blir ett större 

problem än könstillhörigheten. 

Vi kan däremot även tolka en manlig överordnad i bilden eftersom det är en betydlig majoritet 

av män. Männen kan även uppfattas som viktigare eftersom de befinner sig i framkant av 

bilden. Vi ser tydligt vad männen gör, även trälarna. En av de totalt tre kvinnorna är däremot 

nästintill osynlig eftersom hon befinner sig längst bak i bilden, inne i huset. Om man i ett 

kommutationstest istället föreställer sig att huset där kvinnan lagar mat var längst fram i 

bilden hade vi uppfattat kvinnans arbete som det viktigaste. Bilden förmedlar även 

traditionella könsroller då kvinnan är aktiv vid grytan i hemmet medan det inte finns någon 

aktiv man innanför hemmets dörrar. Hade man även målat fler kvinnor på bilden hade den 

manliga överordningen uppfattats som mindre. Här låter man istället männen vara både flest 

och störst, vilket bidrar till att synen på mannen som norm förstärks.   
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6.2.3 Upptäck Historia, kategori: utbildning 
Denotativ nivå: Bilden är ett svartvitt fotografi och föreställer en skolklass sittandes i ett 

klassrum. Det är ett tjugotal elever i tioårsåldern. Eleverna sitter två och två vid skolbänkar i 

två rader, en rad med bara flickor och en rad med bara pojkar. Till vänster i klassrummet står 

en kvinna, antagligen klassens lärarinna. Bilden är tagen snett framifrån. Raden med pojkar är 

till höger och raden med flickor är till vänster i bild. I förgrunden ses fyra barn - två flickor 

och två pojkar. Alla barn sitter ned och läser, ingen tittar in i kameran. Lärarinnan står upp 

och blickar ut över klassrummet och barnen. 

Konnotativ nivå: Bilden ger uttryck för ett klassrum i en historisk kontext, gissningsvis 1800-

tal. Bilden består av lika många pojkar som flickor, det råder därmed ingen överrepresentation 

av det ena könet. Barnen på bilden utför samma aktivitet, läsning. I denna bild befinner sig 

pojkar och flickor i samma miljö och utför samma syssla och därmed syns ingen direkt 

isärhållning. Den enda isärhållning vi kan se är deras placering där flickor och pojkar tydligt 

är åtskilda. Begreppet hireraki syftar till att mannens handlingar är mer värdefulla men det är 

inget vi associerar i denna bild eftersom barnen framställs likställda.  

Eilard (2008) har i sin forskning identifierat en jämställdhetsdiskurs och menar att de böcker 

hon har studerat som är utgivna efter 1969 års läroplan är mer jämlika än de innan denna 

läroplan. Hon har märkt att kvinnor i senare utgivna böcker får synas på andra ställen än bara 

i hemmets sfär. Här är ett exempel på en bild där kvinnan (läraren) ses i sin yrkesroll istället. 

Att läraren är just kvinna kan dock vara ett bevis på den bildkultur som Eriksson och 

Göthlund (2004) beskriver som ”kvinnobilder”. De menar att det finns en ensidighet i 

framställning av kvinnor som gör att den stereotypa synen på kön återskapas. Bilden speglar 

att kvinnor arbetar som lärarinnor och tar hand om barn, vilket kan ses om ett exempel på hur 

den traditionella synen på könsroller förmedlas och reproduceras. 

  



 32 

6.2.4 Upptäck Historia, kategori: familj 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration i färg och visar en kvinna, en man och tre barn. Det 

framgår tydligt att detta är en familj. Två av barnen är flickor och det tredje pojke. Kvinnan är 

längst fram i bild och bär en blå cape, grå klänning, vitt förkläde och vit sjal på huvudet. 

Flickan och det minsta barnet står bredvid och bär vitt förkläde, klänning och sjal på huvudet. 

Mannen och pojken står snett bakom och bär båda röd rock, brun hatt, mörka byxor, svarta 

skor samt mörkt bälte runt midjan. Mannen och pojken står båda bredbent och håller händerna 

i bältet, deras blickar är riktade mot varandra. Ingen av personerna i bilden är direkt aktiva, 

alla står stilla och poserar. Det finns en tydlig relation mellan mannen och pojken, deras 

ansikten är riktade mot varandra och de ser ut som att de pratar. Man ser även en tydlig 

relation mellan kvinna och den äldre flickan, kvinnan tittar ner på flickan och håller en hand 

på hennes axel.  

Konnotativ nivå: Kvinnorna och männen står tydligt åtskilda, vilket visar på isärhållning. Ett 

annat tecken på isärhållning är kläderna. Kvinnorna har typiska feminina kläder som sjal och 

klänning medan männen är målade med motsatsen - byxor och hatt. Att kvinnorna bär 

klänning kan dock anses vara en sanningsenlig bild av hur en kvinna under denna epok klädde 

sig. Trotts detta återspeglar klädernas färger isärhållning genom att kvinnan bär en blå cape 

vilket kan ses som motsats till mannens röda kappa. 

Även hierarki syns i bilden. Bilden signalerar att männen är mer värdefulla eftersom de står 

bakom kvinnorna och ser ner på dem i bokstavlig bemärkning. Männen är illustrerade som 

betydelsefulla och starka genom att de står bredbent med händerna i bältet. Mamman och 

döttrarnas poser ger däremot en ömsint känsla genom att mamman håller en beskyddande 

hand på ena dotterns axel. Att detta är betydelsebärande element blir tydligt om man i ett 

kommutationstest lät mannen stå med en hand på flickans axel och kvinnan stå bredbent 

bredvid sonen. Då skulle kvinnan uppfattas som familjens starka makthavare, medan mannen 

skulle tolkas som omsorgsfull och beskyddande pappa.  

Vi tolkar därmed kvinnan i den här bilden som sekundär och detta mönster påvisar även 

Berge och Widding i sin studie där de kom fram till att böckernas bilder förstärker kvinnors 

underordning. Bilden är enligt oss ett tydligt exempel på hur kvinnan förmedlas som 

underordnad mannen. Mannen har makten utan någon egentligen anledning, utan kanske bara 

för att han är just man. Här syns därmed även ett exempel på när våra sociala konstruktioner 

av vad det innebär att vara man återspeglas, det vill säga att man är likamed makt. 
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6.2.5 Upptäck Historia, kategori: folksamling 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration målad i olika färger. Bilden visar nio personer som 

sitter runt ett långbord. Fyra av dessa är kvinnor, fyra är män och en är yngre pojke. Tre av 

personerna ser ut att vara värdar för middagen, det ser man genom att de sitter vid ett eget 

avgränsande bord. Dessa tre personer består av en man, en kvinna samt pojken och är 

placerade till vänster i bilden. Mannen har tjock mage, ståtlig hållning och höjer ett glas med 

en välsträckt arm. Kvinnan bredvid honom är fysiskt mindre, har stängd mun och höjer sitt 

glas i en mindre gest. Bilden är ritad snett uppifrån från höger vilket gör att blicken styrs mot 

vänster där värdfamiljen sitter. Värdfamiljens blickar är riktade mot de andra personerna runt 

bordet. Personerna runt bordet är riktade mot värdfamiljen. De sex personer vars ansikten 

syns är glada, det syns tydlig både på mun och ögon. Alla personerna sitter ned och är därmed 

passiva. De finns dock en liten aktivitet hos samtliga genom att de alla höjer varsitt glas, som 

att de skålar. 

Konnotativ nivå: Man förstår att värdparet längst till vänster i bild är de mest 

betydelsebärande personerna i bilden eftersom alla andras blickar är riktade mot dem. Mannen 

i paret är stor och tar plats i och med sin stora armrörelse. Kvinnan vid hans sida är fysiskt 

mindre och tar mindre plats i sin armrörelse. Man skulle kunna tolka dessa som motsatser och 

därmed blir isärhållningen tydlig - den stora, starka mannen och den lilla, svaga kvinnan. Att 

detta är betydelsebärande blir tydligt om man genom kommutationstest föreställer sig att 

kvinnan får den långa utsträckta armen och mannen en mer försiktig gest. Då skulle kvinnan 

framstå som huvudpersonen med makten. Det blir tydligt att mannen har makten eftersom att 

han är större till både fysisk storlek och gester. Mannen är illustrerad typiskt maskulint och 

kvinnan typiskt feminint enligt våra sociala konstruktioner om kön. 

Lämnar man värdparet och ser på bilden i stort tolkar vi det däremot som att män och kvinnor 

är lika värdefulla och delaktiga. Ser man på samtliga personer i bilden råder ingen hierarki 

där mannen är norm eller mer värdefull. I Berge och Widings (2006) forskning dras slutsatsen 

att kvinnor i bilder alltid bedöms ur mannens perspektiv vilket förstärker den kvinnliga 

underordningen. Så är dock inte fallet i denna bild, här tolkar vi en jämlik könsmaktsordning 

där alla, bortsett från värdparet, äter och skålar på lika villkor. Berge och Widding betonar 

även att de hittat en genomgående manlig överpresentation. Inte heller denna aspekt stämmer 

överens i studiet av denna specifika bild då det är en jämlik könsfördelning: fyra kvinnor och 

fyra män.  
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6.2.6 Upptäck Historia, kategori: par 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration i färg och föreställer en man och en kvinna som står i 

en kyrka, mellan paret står en man som ser ut att vara en präst. Kvinnan är klädd i en rosa 

klänning och en vit slöja. Mannen är klädd i en blå särk och bär en krona på huvudet. Bilden 

är ritad framifrån och paret är centrerat i bilden. Runt om paret står personer som är riktade 

med både kropp och ansikte mot paret. Paret är inte i förgrunden men de är centrerade och 

står på en upphöjd avsats. Mannen och kvinnan är lika långa och stora och deras kroppar är 

avbildade rakt framifrån. Deras blickar är riktade mot varandra och de båda ser ut att le. Båda 

är passiva eftersom de står stilla och poserar. Man ser dock en rörelse i deras armar som är 

utsträcka mot varandra, som att de är på väg att ta varandra i handen. 

Konnotativ nivå: Bilden ger uttryck för att vara en vigsel. Då mannen bär guldkrona och 

håller ett svärd i handen är det lätt att tolka att han är en kunglighet. Kvinnan bär inte 

guldkrona eller svärd och på så sätt ser man en tydlig hierarki. Mannen har utrustats med 

dessa yttre attribut som visar att han är värdefull. Genom att han bär guldkrona och svärd har 

man gjort skillnad på kvinnan och mannen. Därmed blir även isärhållning av könen tydlig, vi 

tolkar det som att kvinna är underordnad eftersom hon inte är betrodd att bära vapen och 

guldkrona.  

Bilden följer därmed det mönster som även Ohlander (2010) kommit fram till i sin forskning, 

att mannen är huvudpersonen. Om man i ett kommutationstest istället skulle föreställa sig att 

kvinnan bär de betydelsebärande elementen - svärd och krona - skulle hon istället bli 

huvudperson. Då skulle kvinnan ses som den viktiga och överordnade. I tolkningen bör vi 

dock ha i åtanke att den antagligen speglar en trovärdig vigsel från denna epok (medeltid). 

Bilden visar ett historiskt och kulturellt sammanhang från denna epok och återspeglar 

antagligen föreställningar om vad som ansågs manligt och kvinnligt för just denna epok. 

Något som dock kan ifrågasättas i bilden är varför kvinnan är klädd i rosa och mannen i blått? 

Att rosa betyder kvinnligt och blått manligt är en social konstruktion av vår tid men är inte en 

given sanning för denna epok. Att bara mannen bär guldkrona och inte kvinnan är även något 

som kan och bör ifrågasättas. 
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6.2.7 Utkik Historia, kategori: arbete 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration, ritad underifrån och föreställer människor som 

arbetar på en åker. I förgrunden till höger i bild syns en man som krattar, i bakgrunden av 

mannen syns en kvinna som bär på en hög med gräs. Mannen och kvinnan har liknande 

klädsel, bruna särkar. Mannen blickar till höger om bilden och kvinnan riktar sin blick ner i 

marken. Till vänster bakom kvinnan och längst bort på åkern syns ytterligare en man, han har 

blå särk och tights. Han står bredbent och håller sina händer i midjan och blickar ut över de 

som arbetar, han är således den enda som är passiv på bilden. Till höger bakom mannen och 

kvinnan som arbetar syns ytterligare två personer som arbetar på åkern, dessa personer är så 

långt bort att det inte går att urskilja om de är män eller kvinnor.  

Konnotativ nivå: Av bilden framgår det att mannen i den blåa särken är annorlunda från 

resterande personer på bilden. Detta genom utstickande kläder samt kroppshållning. 

Kroppshållningen visar att mannen tar mer plats än resterande personer på bilden, detta till 

trots att han är storleksmässigt minst på bilden. Genom att samma man även är illustrerad till 

vänster i bild, långt bort från de som arbetar upplevs han som en central punkt i bilden då 

ingen person eller något föremål är placerad framför honom.  

Mannen som arbetar blir även han en central del av bilden då han är placerad i förgrunden och 

således blir storleksmässigt störst på bilden och därmed drar uppmärksamhet till sig. Kvinnan 

tycks däremot hamna i skuggan av dessa män, då hon är placerad mellan bildens mest centrala 

element, männen.  

Då männen är de element som är centrala för bilden och kvinnan hamnar i skuggan synliggörs 

en hierarki, männen upplevs som viktigare än kvinnan då de framhävs som bildens centrala 

element. Ohlanders (2010) studie överensstämmer väl med denna tolkning. Detta då även hon 

genom sin studie kommit fram till att historieböcker har en tendens att allt som oftast sätta 

manliga perspektiv och synsätt i centrum. 

Männen är även fler i antalet än kvinnan på bilden, vilket även detta kan tolkas som en 

hierarki. Detta då kvinnan kan tolkas bli underordnad männen i både antal samt genom att 

männens varande utgör det viktiga på bilden. 

  



 36 

6.2.8 Utkik Historia, kategori: utbildning 
Denotativ nivå: Bilden är ett svartvitt fotografi och taget rakt framifrån. Bilden föreställer ett 

klassrum fyllt med en klass elever. Klassen består av ett tjugotal elever, både flickor och 

pojkar, som ser ut att vara mellan 8-12 år. Pojkarna ses sittande på rad, två och två till höger 

om bilden, flickorna ses sittande på rad, två och två, till vänster i bild. Längst bort i det 

vänstra hörnet syns ytterligare några elever. Samtliga elever är aktiva på bilden, detta då de 

sitter ner vid sina bänkar och läser i böcker. I klassrummet syns även en kvinnlig lärare, hon 

står upp till vänster i bild bredvid de sittande flickorna. Läraren ser seriös ut samtidigt som 

hon tittar ut över klassrummet.  

Konnotativ nivå: Då bilden visar lika många pojkar som flickor råder det ingen 

överrepresentation av varken pojkar eller flickor. Samtliga på bilden är även aktiva och ges 

lika mycket utrymme. På så sätt lyfts varken pojkar eller flickor fram som mer centrala än de 

andra. Det vill säga att bilden inte synliggör någon hierarki bland eleverna. Däremot kan ett 

tydligt isärhållande urskiljas då pojkarna och flickorna är sittandes uppdelade efter kön, 

vilket avskiljer samt urskiljer pojkarna och flickorna från varandra.  

Eilard (2008) har i sin studie uppmärksammat att kvinnor i senare utgivna böcker har synts 

och framställs på andra platser än just i hemmet. Vi menar att denna bild tycks stämma 

överens med Eilards studie, detta då kvinnan på denna bild, läraren, är arbetande och således 

utanför hemmet. Dock går det inte att undgå det faktum att kvinnans yrke innefattar arbete 

med barn, vilket upplevs som väldigt stereotypt då kvinnan ändå tycks gå in i rollen som 

husmor, d.v.s. omhändertagande och moderlig. Eriksson och Göthlund (2004) menar att bilder 

nästan alltid speglar någon typ av traditionell och stereotyp könsroll. De menar att detta 

medför att dessa förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt därför kan vara svåra att 

sudda ut och således alltid går att hitta i bilder.    
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6.2.9 Utkik Historia, kategori: familj 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration som är målad i färg och ritad ovanifrån. Bilden 

föreställer ett forntida hem där man i förgrunden ser en man samt tre barn sitta ätandes runt ett 

bord. I bakgrunden syns en kvinna som står framåtböjd vid en stor öppenspis och puttar till 

elden med hjälp av en eldgaffel, framför kvinnan står även ett grytkärl. Bilden är illustrerad i 

dunkelbelysning och den enda ljuskällan tycks komma från den öppnaspisen där kvinnan står. 

Samtliga på bilden är illustrerade bakifrån förutom två av barnen som syns framifrån.  

 

Konnotativ nivå: Genom att kvinnan är illustrerad vid den öppnaspisen samt i sidan av ett 

grytkärl kan man uppfatta det som att kvinnan lagar mat eller har lagat mat. Denna 

uppfattning förstärks eftersom mannen och barnen sitter runt ett dukat bord och äter. I denna 

bild dominerar kvinnan med sin aktivitet, matlagning. Men samtidigt är även mannen och 

barnen aktiva på bilden då de sitter och äter. Trotts denna fördelning av aktivitet framhävs ett 

tydligt isärhållande, kvinnans plats är vid spisen och mannens plats är vid bordet dukat med 

mat. Denna illustration förmedlar säkerligen en tidsenlig bild av ett samhälle från förr, där 

kvinnans domän var hemmet och inte mannens. Trotts detta menar Eilard (2008) att kvinnor 

historiskt sett oftast karaktäriserats på just detta vis, som husmor. Däremot poängterar Eilard 

(2008) att denna bild av kvinnan som husmor har nyanserats på senare år. Dock påvisar inte 

Eilards studie att denna bild av kvinnan som husmor har upphört, snarare nyanserats.  

 

Denna isärhållning synliggör även en hierarki då mannen sitter ner och äter samtidigt som 

kvinnan står upp arbetandes vid spisen. Detta gör att bilden enligt oss förmedlar en bild av 

kvinnan som mannens uppassare och genom detta framkommer enligt oss en manlig 

överordnad.  
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6.2.10 Utkik Historia, kategori: folksamling  
Denotativ nivå: Bilden är ett konstverk och är målad i färg. Bilden föreställer en grupp 

kvinnor, män och barn, som har picknick i ett grönområde. På bilden syns två äldre kvinnor 

sittandes längst ner i det vänstra hörnet, deras blickar är riktade mot tre barn som sitter 

bredvid dem. Barnens aktivitet på bilden varierar, en av pojkarna står upp och tycks utföra 

någon typ av dans. Den andra pojken ligger ner och tycks även han göra samma typ av gester 

med händerna som den dansande pojken. Flickan sitter passivt bredvid och tittar på de 

dansande pojkarna, pojkarna tittar även de på flickan.  

Bakom de äldre kvinnorna och barnen syns fem män sittandes runt ett bord. Några av männen 

håller i instrument medan andra håller i vinglas.  

Till höger i förgrunden syns fem kvinnor och tre män, mellan dessa ligger en vit picknickfilt. 

Samtliga kvinnor har sina kroppar och blickar riktade mot männen runt filten. Kvinnorna 

sitter även ihopkrupna vilket gör att männen på bilden kan ta mer plats. Detta syns genom att 

männen bl.a. sitter mer bredbent, gestikulerar samt lutar sig över kvinnorna. Männens blickar 

är riktade mot kvinnorna på bilden men i motsats till kvinnorna på bilden är deras kroppar inte 

lutade mot dem. Alla män och kvinnor runt picknickfilten upplevs som aktiva då samtliga 

utför någon typ av handling så som att skåla eller samtala.  

En kvinna på bilden som står i anslutning till picknickfilten står framåtlutad med blicken 

riktad neråt mot kvinnorna och männen, hon tycks hålla i en bricka med snittar. Då hon står 

framåtlutad mot männen och kvinnorna ser det ut som om hon serverar dem med brickans 

innehåll. Hennes varande uppmärksammas inte av kvinnorna och männen runt picknickfilten 

då de är upptagna med att skåla och samtala med varandra.  

Konnotativ nivå: Genom att knyta samman alla dessa element som bilden uttryckligen visar 

syns ett isärhållande och hierarki. Detta syns bl.a. i interaktionen mellan kvinnorna och 

männen på bilden. Samtliga kvinnor har sin uppmärksamhet mot männen detta genom att 

rikta sina blickar samt sina kroppar mot männen. Detta blir ännu mer påtagligt då männen inte 

gör det samma mot kvinnorna. På grund av detta upplevs männens handlingar och varande 

mer viktigt, vilket vi menar är förknippat med hierarki. Genom att samtliga kvinnor på bilden 

agerar enhetligt och samtliga män agerar enhetligt tycks även detta vara ett isärhållande 

mellan könen. Det är således genom denna isärhållning som hierarkin synliggörs.  

Om man genom kommutationstestet istället föreställer sig att männen ändrat kroppshållning, 

d.v.s. s genom att låta de rikta sina kroppar och sin uppmärksamhet mot kvinnorna synliggörs 
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att dessa element är bärande för hur bilden kan komma att uppfattas. På så sätt skulle 

männens handlingar inte uppmärksammas avsevärt mycket mer än kvinnornas.  

Männen och kvinnorna runt picknickfilten är i förgrunden vilket gör att de upplevs som 

större, detta skapar uppfattningen om att de alla utgör det centrala på bilden. På så vis talar 

denna bild emot Ohlanders (2006) studie som visar på att bilder i historieböcker till stor del 

presenterar männen som huvudpersoner i bilder. 

Det kan även tolkas som att det är typiskt att det är en kvinna på bilden som serverar snittar, 

vi menar att detta upplevs som ett tecken på isärhållande. Detta då vi i vår mening menar att 

en vanlig uppfattning om vad som är kvinnliga egenskaper just är omhändertagande, 

omsorgsfulla och moderliga vilket vi menar att kvinnan på bilden kan tolkas som när hon 

utför denna typ av handling.  
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6.2.11 Utkik Historia, kategori: par 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration som är målad i färg. Bilden visar tre kvinnor och fyra 

män, dessa tre kvinnor samt tre av männen är indelade i par. Dessa par består av en man 

respektive en kvinna. Paren är uppradade på led bredvid varandra med kropparna och 

blickarna riktade framåt. Den ensamma mannen är stående till vänster längst fram i ledet. 

Samtliga kvinnor har klänning samt sjal i håret, tre av männen har särk och byxor och den 

fjärde mannen är klädd i vad som ser ut som en prästrock. 

Samtliga män är placerade i förgrunden och kvinnorna i bakgrunden. Samtliga män förutom 

en är aktiva på bilden, aktiviteten uttrycks genom att männen bl.a. håller i svärd, sköld, 

verktyg samt bok. Alla kvinnorna förutom en är däremot passiva, detta genom att de står 

poserande bakom männen. Kvinnan som är aktiv på bilden håller i en korg fylld med innehåll 

som inte går att urskilja.  

Konnotativ nivå: Då männen och kvinnorna är uppdelade genom placering, d.v.s. att männen 

står i förgrunden och kvinnorna i bakgrunden synliggörs isärhållning. Denna isärhållning 

medför även att männen tolkas som centrala och viktiga för bilden, vilket även är en tydlig 

markör för hierarki. Detta följer även samma mönster som Ohlander uppmärksammat i bilder 

i historieböcker, i vilket hon menar att män i större utsträckning i bild framställs som 

huvudpersoner (Ohlander 2010, s. 27). 

 Isärhållandet samt hierarkin i bilden förstärks även genom att kvinnorna på bilden är 

passiva, vilket i huvudsak innebär att kvinnorna poserar. Männen däremot tillskrivs mer 

aktivitet då de blivit illustrerade med föremål som förtydligar deras ställning och identitet. 

Genom att kvinnorna är poserande på bilden tycks kvinnorna blivit reducerade till endast sin 

kropp. Eilard (2008) har i sin studie kommit fram till att detta är ett vanligt sätt att nu för tiden 

porträttera kvinnor i läseböcker. I denna bild framhävs även Eilards resultat, fast i detta fall 

gällande bilder i historieböcker. 

Genom ett kommutationstest kan man istället föreställa sig att kvinnorna illustrerats med 

föremål samt illustrerats i förgrunden av bilden. Då blir det om möjligt ännu tydligare att 

dessa föremål samt positioneringar är betydelsebärande för bilden och således förstärker 

personernas ställning. 
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6.2.12 Koll på Vasatiden, kategori: arbete 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration ritad i färg och föreställer en åker. Längst fram i bild 

står två män vid en eld. Längst bak i bilden syns två kvinnor utanför ett hus. Den ena kvinnan 

står bredvid två kossor och hon har ett blåsinstrument i munnen. Den andra kvinnan rör i ett 

kärllikande föremål. Till vänster i bilden går en flicka med en häst och vagn. Samtliga 

personer på bilden är aktiva då de utför något typ av arbete. Mannen längst fram i bild är 

avbildad framifrån medan resterande personer är avbildade från sidan. Mannen som är 

avbildad framifrån riktar blicken ut ur bilden medan resterande personer riktar blicken åt 

sidan. 

Konnotativ nivå: I bilden syns en tydlig isärhållning, männen gör en sak på en plats (sköter 

elden) medan kvinnorna gör en sak på en helt annan plats (sköter hus och boskap). Även 

hierarkin är tydlig genom att männen är avbildade större rent fysiskt och är längst fram i 

bilden. Kvinnorna står långt bak i bilden och framstår som miniatyrer i förhållande till 

männen. Detta medför att man får intrycket av att männen och deras arbete med elden är det 

viktiga och centrala. Att detta är en betydelsebärande aspekt blir tydligt i ett kommutationstest 

om man föreställer sig att kvinnorna var dubbelt så stora och längst fram i bilden. Då skulle 

kvinnorna och deras arbete uppfattats som viktigare och de skulle därmed få en högre 

position. Förutom denna uppenbara fysiska skillnad har man målat männens kläder i en klar 

blå färg medan kvinnornas kläder är vita. Även detta gör att man riktar blicken mot männen 

och förstärker känslan av att kvinnorna inte är lika viktiga.   

Att kvinnorna är avbildade vid huset med boskapen går att koppla samman med Eilards 

(2008) studie som lyfter att kvinnan historiskt sett skildras som den klassiska husmodern. 

Kvinnorna på bilden följer denna stereotypa bild av kvinnan medan männens arbete är att ta 

hand om elden vilket kan ses som en typisk manlig uppgift. Bilden speglar på så sätt 

traditionella könsroller som även Eriksson och Göthlund uppmärksammat i sin studie. 
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6.2.13 Koll på Vasatiden, kategori: utbildning 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration i färg ritad rakt framifrån. På bilden syns en kvinna, 

en man, en väldigt ung flicka samt en äldre pojke. Kvinnan, mannen och den unga flickan står 

bredvid varandra bakom den äldre pojken som sitter ner vid ett bord. Pojken håller en 

fjäderpenna i ena handen och den andra handen är uppräckt i luften. På bordet framför pojken 

ligger pappersark och en bok. Det framgår av bilden att pojken förmodligen skrivit det som 

står på papperna. Mannen som står bakom pojken är betydligt större än samtliga på bilden, 

han har ett stort leende på läpparna. Han håller även upp ena sin hand mot sitt öra samtidigt 

som han kollar på pojken som en uppmaning att han inte hör vad pojken säger. Kvinnan som 

står bakom pojken står ihopkrupen och är även placerad i skymundan bakom mannen. 

Kvinnan tittar på pojken, hennes ansiktsuttryck går inte att avläsa då hon ser likgiltig ut. 

Flickan på bilden står bakom pojken och mellan mannen och kvinnan, även hennes 

ansiktsuttryck är svårt att avläsa och därför ser hon likgiltig ut precis som kvinnan. 

Mannen och pojken är illustrerade med hatt och kvinnan och flickan är illustrerade med 

beigea sjalar på huvudet. 

Konnotativ nivå: Då pojken är i förgrunden av bilden samt aktiv genom att skriva på ett 

papper framställs han som det centrala på bilden. Mannen som är betydligt större än samtliga 

på bilden är även han aktiv genom sin uppmaning mot pojken. Därför ges även stort utrymme 

för mannen på bilden. Kvinnan och flickan upplevs passiva då de varken genom 

ansiktsuttryck eller gester utmärker sig på bilden, de är således endast poserande bredvid 

männen som utgör aktiviteten på bilden. Genom att kvinnorna framställs som passiva och 

männen aktiva synliggörs ett isärhållande mellan männen och kvinnorna. Detta förtydligas 

ytterligare då männen är illustrerade med liknande hattar och kvinnorna med liknande sjalar. 

Genom detta isärhållande framkommer även en hierarki, d.v.s. att det är mannen och pojken 

på bilden som ses som huvudpersoner och således det centrala och viktiga. Detta mönster 

återfinns även i Ohlanders (2010) samt Berges och Widdings (2004) studier där det framgår 

att män ges mer utrymme i historieböcker och samtidigt framställs som huvudpersonerna i 

bilder.  
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6.2.14 Koll på Vasatiden, kategori: familj 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration i färg och visar ett släktträd. Släktträdet består av 16 

porträtt, varav 10 stycken är porträtt av kvinnor och 6 stycken är porträtt av män. Samtliga 

porträtt av männen är i färg förutom ett som är svartvitt, samtliga porträtt på kvinnorna är i 

svartvitt. Porträtten på männen är betydligt större än de på kvinnorna. Männens porträtt följer 

trädets mitt och kvinnornas porträtt är belägna vid trädets grenar. Porträtten börjar vid trädets 

stam och fortsätter upp i trädets krona. Mellan porträtten och på trädets grenar syns gröna löv, 

släktträdet är således ett träd i ordets bokstavligabemärkelse. 

Männen på bilden har olika uttryck på sina ansikten, en ser arg ut, en ser sjuk ut, en ser glad 

ut en annan ser ledsen ut. Majoriteten av kvinnorna på bilden ser sammanbitna och ledsna ut, 

från två kvinnor syns ett leende. 

Ovanför fem porträtt av männen syns huvudkronor även ovanför fem porträtt av kvinnorna 

syns huvudkronor. Mellan tre av männen och fyra av kvinnorna syns röda hjärtan. Männen på 

bilden har illustrerats med accessoarer och gester. Bland annat syns en man sträcka sig ut från 

sitt porträtt och ger vad som ser ut som ärtsoppa till en annan man. En tredje man håller i en 

kniv med blod på, en fjärde håller sin tumme på näsan och vinkar som en retandegest. 

Kvinnorna har inte illustrerats med några speciella accessoarer, däremot syns en kvinna titta 

ut från sitt porträtt och en annan kvinna håller sina händer på sitt huvud.    

Konnotativ nivå: Det som först möter tanken är den tydliga isärhållningen. Bilden gör tydligt 

vilka som är män och kvinnor, detta genom att männen bl.a. är illustrerade i färg, större 

storlek samt är positionerade i trädets mitt. Kvinnorna är illustrerade i svartvitt, i mindre 

storlek i relation till männen samt är positionerade på trädets grenar. Dessa faktorer gör att 

männen framstår som det centrala och viktiga på bilden, genom denna isärhållning syns även 

Hirdmans andra princip hierarki. Hierarkin innebär att män är överordnade kvinnor och 

således det viktiga. Trotts att kvinnorna är majoritet i bilden är det ändå männen som syns 

mest tack vare dessa faktorer. Precis de aspekter Ohlander (2010) uppmärksammar i sin studie 

tycks även vi uppmärksamma i denna bild, männen uppfattas och framställs som bildens 

huvudpersoner och fokus.  

Hierarkin förtydligas ytterligare då bilden även visar en varierad bild av mannen som arg, 

glad, retsam, orolig. Detta förstärks genom olika accessoarer och gester. Kvinnornas 

ansiktsuttryck är enhetliga utan större variation, kvinnorna illustreras utan gester eller 

accessoarer. Genom dessa element ges männen en mening, identitet samt en ”berättelse”. 
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Kvinnorna på bilderna tycks istället bli ytterligare en av männens accessoarer, ett led i 

mannens ”berättelse”. Även Berge och Widding (2006) har i sin studie uppmärksammat att 

historieböcker tycks utgå ifrån en manlig diskurs och när kvinnor uppmärksammas i bild och 

även text sker detta ur ett manligt perspektiv.   
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6.2.15 Koll på Stormaktstiden, kategori: folksamling 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration i färg och föreställer ett tjugotal personer som 

befinner sig en stor sal. Vi identifierar två av dessa som kvinnor och resterande män. De två 

kvinnorna sitter tillsammans med två män runt ett bord i bildens förgrund. I stort sett alla 

personer på bilden är avbildade rakt framifrån med allvarliga ansiktsuttryck. Många av 

männens blickar är riktade mot kvinnorna vid bordet i förgrunden. De två kvinnorna tittar 

båda ner mot bordet de sitter vid, de ser ut att läsa från ett papper som ligger på bordet. De 

fyra personerna i förgrunden sitter ner men det syns en aktivitet hos dessa då de ser ut att läsa 

från pappret på bordet. Resterande personer är passiva. 

Konnotativ nivå: Eftersom att bilden utspelar sig i en stor sal med pampig inredning och 

uppklädda personer skulle man vid en första anblick kunna tänka sig att det är en fest som 

illustreras. Vid en närmare anblick ser man dock att det inte finns någon mat eller dryck på 

bordet, det enda som syns på bordet är det stora pappret. Detta dokument i kombination med 

de allvarliga ansiktsuttrycken gör att vi istället associerar bilden till att vara ett viktigt möte 

eller sammanträde. Män och kvinnor är tillsammans i salen och ser ut att vara där av samma 

anledning, vi uppfattar därmed ingen isärhållning. 

Blicken riktas omedelbart mot bordet där de två kvinnorna sitter och vi drar därmed analysen 

att dessa kvinnor är viktiga. Den ena kvinnan håller upp sin hand i en gest som gör att man 

förstår att hon har ordet och ser ut att förklara något viktigt. Vi tycker därmed det verkar som 

att kvinnorna är överordnande och att männen är där för att lyssna på dem. Genussystemet 

och hierarkin skulle därmed på ett sätt kunna sägas vara omvänd i den här bilden. Å andra 

sidan består bilden av cirka 18 män och två kvinnor, vilket kan bevittna att mannen ändå ses 

som normen. Många av dessa män är dock vända mot kvinnorna och flera blickar är riktade 

mot dem. Om man i ett kommutationstest istället skulle tänka sig att männens blickar var 

riktade åt ett annat håll skulle inte kvinnorna framstå som lika viktiga. Att männen tittar på 

kvinnorna är därmed en betydelsebärande aspekt som gör att vi i slutändan ändå tolkar att 

kvinnorna, trotts minoritet i antalet, är överordnade. 

Eriksson och Göthlund (2004) menar i sin forskning att många bilder speglar traditionella och 

stereotypa könsroller, och det har vi även sett i många av våra bildanalyser i denna studie. 

Den här bilden kan dock vara ett undantag då vi här tydligt tolkar kvinnorna som makthavare.  
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6.2.16 Koll på Stormaktstiden, kategori: par 
Denotativ nivå: Bilden är en illustration ritad i färg och föreställer en man och en kvinna. 

Paret är avbildade rakt framifrån, de är jämnlånga och deras blickar är riktade ut ur bilden. 

Kvinna bär en klänning i guld och mannen bär en blå dräkt med även den guldiga detaljer. 

Kvinnan bär pärlhalsband och pärlörhängen och mannen håller i en hatt med en stor fjäder. 

De håller varandra i handen och deras ansiktsuttryck är allvarliga. De båda poserar och ingen 

aktivitet syns. 

Konnotativ nivå: Paret tittar inte på varandra men vi uppfattar de ändå garanterat som makar, 

kanske främst genom att de håller varandra ömsint i handen. Vi uppfattar ingen hierarki, 

isärhållning eller att någon är överordnad den andra. Vår första tanke blir dock kring det som 

Eriksson och Göthlund (2004) beskriver som en negativ ensidighet och stereotyp förmedling 

av könsroller vilket uppfattas tydligt i den här bilden. Kvinnan är typiskt kvinnligt klädd i 

guldklänning, silkeshandskar och pärlsmycken medan mannen bär en exklusiv dräkt med 

gulddetaljer och en fjäderhatt. Bilden kan därmed uppfattas som väldigt normativ för vad som 

anses manligt och kvinnlig. Det gör att vi med vår kulturella kompetens och tidigare 

erfarenheter av historiska bilder och berättelser drar slutsatsen att bilden föreställer en rik man 

med makt, och hans maka. Vi tänker dock att den här bilden antagligen förmedlar en sann bild 

av hur kvinnor och män var klädda under denna tidsepok. Skulle man illustrera ett nutida äkta 

par är det kanske inte säkert att kvinnan skulle målas med klänning och mannen med byxor 

och hatt. Om man i kommutationstestet leker med tanken att kvinnan bar byxor istället för 

klänning skulle bilden förmedla något annat. Då är det inte säkert att paret skulle uppfattas 

som en rik man med hans maka, då hade de kanske lika gärna kunnat uppfattas som kollegor 

eller syskon. Att man målar kvinnan med typiskt kvinnliga attribut såsom klänning och lyxiga 

smycken blir således en form av isärhållning eftersom det förstärker principen att kvinna och 

man är motsatser. Med det sagt vill vi återigen poängtera att bilden antagligen är 

sanningsenlig för sin tid, en välbärgad kvinna bar antagligen inte byxor under denna epok. De 

är båda även typiskt “rikemansklädda” vilket vittnar om en tydlig överklasstillhörighet. 

Hagemann och Åmark menar i sin kritik mot Hirdman att hierarki- och 

isärhållningsprinciperna även kan återspeglas genom klass. Det blir dock svårt att analysera 

om paret, eller ena parten i paret, är överordnad på grund av sin klasstillhörighet eftersom de 

inte förkommer i relation med andra personer.   
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7.  Slutsats & Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka läroböckers bilder ur ett genusperspektiv. Vi 

ville belysa huruvida bilder i läroböcker i historia återskapar en könsmaktsordning där 

mannen är överordnad kvinnan. Vår diskussion nedan utgår från våra frågeställningar. 

7.1 Ojämlik frekvens av könen 
Vår första frågeställning handlade om att ta reda på om kvinnor och män syns lika frekvent i 

böckernas bilder. För att svara på vår första fråga genomförde vi en kvantitativ 

innehållsanalys. Vi räknade böckernas bilder enligt vår avgränsning som innebar att endast 

räkna bilder som innefattar människor där könsbestämningen var tydlig. Vi kan genom vårt 

resultat av denna analys se att det är en relevant frekvensskillnad beroende på kön. Detta 

gjorde att både isärhållning och hierarki blev tydlig eftersom att mannen genom sin 

överrepresentation förmedlas som norm och mer viktig.  

Vi räknade totalt 501 bilder och det sammanlagda resultatet visar att bilder med bara män 

uppgår till 60 %. Detta följdes av bilder på både män och kvinnor som uppgick till 25%, följt 

av bilder på bara kvinnor som blev 15 %. Resultatet kan även sammanfattas med att det totalt 

finns 427 bilder där män exponeras (själva eller tillsammans med kvinnor), och 205 bilder där 

kvinnor exponeras (själva eller tillsammans med män). Det är därmed en markant och tydlig 

skillnad på hur ofta kvinnor och män syns i böckernas bilder. Det visade sig även att kvinnor 

förekommer oftare med män än ensamma. Dessa siffror stämmer väl överens med Ohlanders 

(2010) och Berge och Widdings (2006) forskningsresultat som även de kommit fram till att 

män är överrepresenterade.  

7.2 Ojämlik framställning av könen 
Genom den kvalitativa analysen framkommer det att kvinnor och män i stor utsträckning 

framställs på olika sätt i bilder i utvalda historieböcker. Vi kunde se en tydlig skillnad på hur 

män och kvinnor framställs i läroböckernas bilder. Genom analysen av bilder i utvalda 

historieböcker framkommer det att isärhållande och hierarki mellan könen synliggjordes 

inom olika områden. De mest informativa områdena var yttre attribut, positionering på bilder, 

aktivitet/passivitet samt kroppshållning och rörelser. 

Studien visar att män i högre grad illustrerats med olika typer av accessoarer så som svärd, 

kronor, verktyg och tillhyggen. Dessa accessoarer tillförde mening och identitet åt männen 
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och förstärkte således deras ställning på bilden. Kvinnorna illustrerades sällan med dessa 

typer av föremål, det vill säga föremål som tillför mening och identitet. Deras ställning i 

bilderna fungerade oftast som accessoarer till männen och således som en förstärkning för 

mannens identitetsskapande. Detta stämmer väl överens med Ohlanders (2008) studie som 

visar att män i större utsträckning än kvinnor utgörs till huvudpersoner på bilder i 

historieböcker. Det går även att se ett samband med Eilards (2008) studie där det 

framkommer att kvinnor gestaltats i text som underordnad mannen genom att reduceras till 

sina kroppar, och som i vår studie blir mannens accessoarer.  

Vår studie visar att kvinnor och män i stor utsträckning illustrerats aktiva och passiva inom 

olika områden och platser. Studien visar att kvinnor frekvent illustrerats i närheten av hem 

och barn samt att de vid dessa områden även dominerat med sin aktivitet. Männen har inom 

samma områden illustrerats som passiva eller inte synts till alls. Det är svårt att avgöra inom 

vilka områden och platser mannen dominerat med sin aktivitet, då männen tycks röra sig 

inom alla områden och platser samt illustreras som aktiv. Det som dock framgår i studien är 

att mannen tycks mista sin aktivitet inom hemmets sfär. Eilard (2008) har i sin studie kommit 

fram till att kvinnor historiskt sätt främst karaktäriserats och framställs som husmödrar. Eilard 

påvisar dock en skillnad och förändring inför kvinnors karaktärisering, men påvisar inte att 

denna föreställning om kvinnan som husmor har försvunnit. Vår studie visar att kvinnor 

främst illustrerats aktiva inom områdena hem och barn, i vilket män istället ses som passiva 

bisittare. Således skapas bilden av kvinnan som husmor och mannen som passiv inför hem 

och barn.  

Vår analys visar dessutom att kvinnor och män i stor utsträckning illustrerats åtskilda på 

bilder. Med detta menas att män och kvinnor som förekommit på samma bild har 

positionerats separerade efter kön, kvinnor på en sida av bilden och män på andra sidan. Detta 

syntes bland annat genom att män illustrerats i förgrunden och kvinnor i bakgrunden, pojkar 

och flickor fotograferades separerade i ett klassrum samt illustrerades även en familj uppdelad 

efter kön (mamma och döttrar, pappa och son).  

Studien visar även på olikheter i framställningen av män och kvinnors kroppshållning och 

gester. Studien visar att kvinnor i stor utsträckning illustrerats som mindre i relation till 

männen. Kvinnorna är även i vissa fall ihopkrupna, detta för att ge plats åt männen så att de 

kan ta större plats och således mer utrymme på bilden. Det var vanligt förekommande att 

männen illustrerades med armrörelser eller liknande gester och därför gavs mer plats. Dessa 

armrörelser och gester var sällan skådat bland kvinnor. 
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Sammanfattningsvis framställs män i stor utsträckning som huvudpersoner. Detta genom att ta 

större plats, genom positionering, accessoarer samt aktivitet. Kvinnor framställs däremot som 

passiva och i viss mån som accessoarer till männen. Inom områden som hem och barn tycks 

kvinnan regera och männen lysa med sin frånvaro och aktivitet.  

Bilderna gör även stor skillnad på män och kvinnor fysiskt genom att separera kvinnor och 

män på bilder. På så vis blir det om möjligt ännu mer tydligt vad som representerar mannen 

respektive kvinnan.  

Vissa av bilderna har dock förmedlat en jämlik framställning av man och kvinna där vi inte 

sett en manlig överordnad. På vissa bilder syns inte isärhållning och hierarki tydligt då dessa 

bilder innehåller lika många män som kvinnor, eller låter dem ta lika mycket plats. Den 

kvantitativa analysen visar dock att samtliga böcker underrepresenterar frekvensen av 

kvinnor. Detta gör att slutresultatet ändå blir att mannen är överordnad kvinnan. 

Vi har härmed visat hur bilder i läroböcker i historia återspeglar en könsmaktsordning där 

mannen är överordnad kvinnan. 

7.3 Konsekvenser för undervisningen och eleverna 
I Englunds (1999) forskning kring läromedel och läromedelstyrning framgår att läroböckerna 

till stor del styr undervisningen. Englund menar att lärarna ser läroböckerna som en garanti 

för att kursplanens syfte och mål uppfylls. Eftersom vårat resultat visar att böckerna gör 

skillnad på framställningen av kvinnor och män behöver undervisningen till viss del 

omformas. Som Carlson och von Brömssen (2011) diskuterar läggs det idag högre krav på 

lärarens roll och lärarstil eftersom vi inte längre har en statlig granskning av läromedel. Vårat 

resultat indikerar att lärare inte helt och fullt kan förlita sig på läroböckerna utan behöver 

komplettera undervisningen med annat bildmaterial. Eriksson och Göthlund (2004) betonar 

vikten av bilders funktion som identitetsskapare. Om eleverna endast får möta läroböckernas 

bilder i undervisningen kan konsekvenserna vara att flickor har svårt att hitta kvinnliga 

förebilder att identifiera sig med eftersom kvinnorna är få och dessutom presenteras som 

underordnande. Det medför även att pojkarna får en bild av att kvinnor är underordnade. 

Enligt Burrs förklaring om socialkonstruktionism behöver vi vara medvetna om att vi alla är 

människor som tolkar och konstruerar verkligheter på olika sätt beroende på person och 

kulturellt sammanhang. Barthes och Saussure menar även detta i sina teorier om semiotik. 

Utifrån vår diskussion kring vår egen position kan vi därmed inte veta hur våra elever tolkar 
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läroböckernas bilder. I utformandet av undervisning behöver vi dock helt säkert vara 

medvetna om detta och forma en undervisning där vi kan tolka bilder tillsammans med 

eleverna. Jonsson (2006) lyfter även upp denna aspekt och menar att elever behöver guidning 

i att tolka och förstå bilder. Vi föreslår att ett sätt för att göra detta är att lyfta in bildanalys i 

undervisningen. Lärare skulle kunna använda vårt analysverktyg och arbeta med bildanalys ur 

genusperspektiv tillsammans med eleverna. På så vis tror vi att undervisningen också belyser 

läroböckernas ojämlika könsfördelning, samtidigt som det blir en källkritisk övning för 

eleverna. 

Som undervisande lärare i historia behöver man även lyfta in annat bildmaterial än bara 

läroböckernas. Historien kryllar av betydelsefulla kvinnor som i vissa fall exkluderats ur 

böckerna. Några av böckerna i vår analys utesluter exempelvis bilder på Fredrika Bremer, 

Ebba Brahe och Ulrika Eleonora. Som lärare i historia för årskurs 4-6 måste man tänka 

utanför läroboken och berika eleverna med en mer vidgad syn på vår kvinnohistoria för att på 

så sätt hjälpa till att bryta den rådande könsmaktsordningen. 

7.4 Avslutande diskussion & vidare forskning 
Genom denna studie har vi först och främst bidragit med att belysa att det fortfarande råder en 

könsmaktsordning i läroböcker. Den tidigare forskningen vi har presenterat har visat på 

samma resultat, och nu nästan 10 år senare kvarstår samma problem i samma utsträckning. 

Det har tidigare inte genomförts en studie som bara analyserats historieböckers bilder utan 

tidigare studier har analyserat samspelet mellan bild och text, eller bara text. Eilard (2008) 

menade att kvinnor i läseböcker i svenska historiskt sett karaktäriserats till husmödrar och på 

senare år även reducerats till endast kroppar. Vi har härmed visat att detta även gäller för 

bilder i historieböcker. Vi har därmed visat att gestaltandet och karakteriseringen av kvinnor 

är genomgående för flera av skolans ämnen. Vi har även tillfört nya insikter då vår 

kvantitativa studie visar att kvinnor främst syns på bild tillsammans med män, medan män 

främst syn på bild ensamma. Tidigare forskning har kommit fram till att när kvinnor nämns i 

läroböcker görs det inom en manlig diskurs, nu kan vi även bekräfta att detta även gäller 

bilder. 

Vi har efter utförd studie kommit fram till att det finns flera sätt att föra detta 

forskningsområde vidare. Det vore för det första intressant att även undersöka 

historieböckernas texter ur ett genusperspektiv då det inte finns uppdaterade studier om detta. 

Det vore även relevant att undersöka samspelet mellan bild och bildtext. 
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Under arbetes gång har vi uppmärksammat att det skulle vara värdefullt att även lyfta in fler 

variabler utöver kön. Variabler som exempelvis klass eller etnicitet hade varit intressant att 

komplettera undersökningen med. 

Det hade även varit intressant att fördjupa studien genom att intervjua lärare och elever och ta 

reda på hur de uppfattar genus och könsmaktsordningen i samma bilder som vi analyserat.  

Vår studie går givetvis även att komplettera på läroböcker i andra ämnen som exempelvis i 

samhällskunskap och religion där det saknas uppdaterad forskning om bildanalys ur ett 

genusperspektiv. 
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