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Abstract 
 

The Pictures in the Classroom – from a Gender Perspective 

 
The purpose of this essay is to examine what kind of pictures the children encounter everyday 

in their classroom. Furthermore, the idea was to immerse myself in how girls and boys are 

portrayed in these pictures from a gender perspective. Three question were set, to enable this 

study: 

 

1. What kind of pictures will second grade pupils encounter in their classroom, in a city 

school and in a rural school? 

2. How many girls and boys are illustrated in these pictures? 

3. How are girls and boys portrayed in these pictures? 

 

The examination was done by a field study of two classrooms, where all the pictures on the 

walls were documented using a digital camera. The collected material were examined, using 

both a quantitative analysis and a qualitative ditto. The first analysis is presented in tables, 

where it shows that there were a bigger different in how the gender were shown in the city 

school then in the rural school. The second analysis performed on the basis of three 

categories; glance, activity and attributes. The purpose of this method is to highlight any 

gender differences in how boys and girls are depicted. This essay concludes that the boys 

were in general portrayed more varied than the girls, even if the pictures in the city school 

showed more traditional stereotypical traits than the other. An interesting issue and a proposal 

for further research, is an examination of the thoughts and ideas the teachers have about 

choosing, and using pictures in the classroom. 
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1. Inledning 

Under denna rubrik vill jag beskriva vad som fått mig att fastna för det aktuella ämnet. Jag 

vill också ge en kort inblick i vad uppsatsen handlar om i stora drag och varför detta är en 

viktig fråga att lyfta. 

Att vi möts av stora mängder bilder varje dag är ingen nyhet, att många av dessa 

bilder är reklam vars syfte är att påverka oss, vet nog de flesta. Med detta konstaterande i 

bakhuvudet går vi vidare till något som varit en central del i min egen utbildning och den 

läroplan som lärare i grundskolan är skyldiga att följa. Jag syftar på genus- och 

jämställdhetsarbete. Att arbeta medvetet kring detta ämne handlar mycket om att se till sitt 

eget agerande liksom till hur man planerar sitt pedagogiska arbete och inte minst om vilket 

material man använder. Om vi nu slår ihop dessa två konstateranden närmar vi oss det ämne 

som jag vill undersöka i denna uppsats.  

Min första idé till denna uppsats var att undersöka bilders påverkan på barn ur 

ett genusperspektiv, men för att ens komma fram till den idén har jag bestämt mig för att börja 

med att undersöka vilka bilder barn möts av i sina egna klassrum som de spenderar ett flertal 

timmar i varje dag. Anledningen till att jag tycker att detta är ett viktigt ämne att lyfta är för 

att det inte varit tillräckligt synligt i min utbildning eller bland de människor jag träffat inom 

skolans värld och jag anar att det inte heller har fått tillräckligt stor uppmärksamhet som 

forskningsområde. Min misstanke bekräftas i boken Bilder i läromedel, där även Pettersson 

kommer fram till att bilder har en stor förmåga att påverka människor och att vi idag vet 

alldeles för lite om detta, vilket innebär att det finns ett omfattande behov av forskning på 

detta område (Pettersson 2008:146). 

Dessutom såddes ett första frö till denna uppsatsidé då jag var på min första 

praktikplats i en förskola. Jag ritade sångkort, bilder som skulle visas vid luciafirandet då 

barnen skulle gå i ett luciatåg och sjunga julsånger. Då jag satt där och ritade började jag 

fundera på varför jag arrangerade bilderna på det sätt som jag gjorde. Lucia var en tjej med 

långt hår, stjärngossarna var pojkar och sockerbagaren var en man. Lucia var ju enligt 

tradition kvinna men borde inte barnen förstått att sockerbagaren var en bagare även om det 

var en kvinna i bagarkläder? Jag borde alltså ha kunnat rita en kvinna men ändå valde jag att 

rita en man utan att reflektera och det kan ju tänkas att genom att jag ritade en man kommer 

även de barn som ser bilden sedan utan att tänka, föra vidare att bagare är män? Just detta är 

någonting man kan läsa om i boken Möten med bilder där författarna skriver att våra mentala 
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bilder påverkas av den fysiska omvärlden liksom dess representationer i form utav olika slags 

bilder (Eriksson & Göthlund 2004:140)  

 Att bilder påverkar oss (både vuxna och barn) och att vi påverkar vilka bilder vi 

använder och skapar, är något jag vågar säga är ett faktum. Därför bör vi bli mer 

uppmärksamma på vilka bilder vi väljer att projicera för de barn som enligt läroplanen ska få 

gå i en skola vars grundläggande värden innefattar jämställdhet mellan kvinnor och män (Lpo 

94:3). 

Detta ämne är intressant i genusdebatten i allmänhet och i synnerhet för lärare 

som de ansvariga för vilka bilder som hängs upp i barnens klassrum. 
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2. Bakgrund 

För att få en djupare inblick i uppsatsens ämne och relevans, sammanfattas i detta avsnitt 

skolans styrdokument och vad som står där om jämställdhet.  

 

2.1 Jämställdhet i skolans styrdokument 

Redan på första sidan i Lpo 94 som är det dokument som framtagits för att styra skolans 

verksamhet, kan man under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” läsa följande: 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla (Lpo 94:3). 

 

Vidare kan man läsa att ingen ska bli diskriminerad i skolan på grund av sitt kön. Om sådan 

diskriminering skulle förekomma ska det aktivt motverkas och bemötas med aktiva insatser 

(ibid.). Alla som är verksamma i skolan är skyldiga att hålla på och försvara de grundläggande 

värden som nämns ovan samt tydligt ta avstånd från sådant som kan stå i motsatsställning till 

dessa (ibid:4). Under rubriken ”En likvärdig utbildning” förtydligas skolans uppdrag gällande 

jämställdhetsarbete ytterligare så här: 

 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, 

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för 

att motverka traditionella könsmönster. Det skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo 94:4). 

 

Lpo 94 beskriver också hur en god skolmiljö för lärande och utveckling ska bemöta eleven 

med respekt för dennes person och arbete. Under samma rubrik står också att skolan ska 

sträva efter att samla de bästa villkoren för att elevernas tänkande, bildning och 

kunskapsutveckling ska främjas. Skolan har också en viktig roll då det gäller att bygga en 

grund för att elevernas självkänsla och trygghet ska stärkas och växa. Dessutom ska 

verksamheten i skolan utvecklas så att den svarar mot de mål som sats upp. Denna utveckling 

ska ske i ett samspel mellan lärarna, eleverna och föräldrarna, men det är huvudmannen på var 

skola som bär huvudansvaret (ibid:7). Längre in i läroplanen förmedlas också riktlinjer som 
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syftar till att alla som arbetar i skolan ska motverka begränsningar i elevernas yrkes- eller 

studieval som kan grunda sig på kön (ibid:15).  

 Mer specifika riktlinjer för hur elevernas miljö ska utformas eller vilka medel 

läraren ska använda sig av för att arbeta mot de könsnormer som råder i samhället går inte att 

utläsa i Lpo 94. Att konkretisera läroplanen ytterligare är upp till de enskilda kommunerna 

och skolorna i landet. 
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3. Teori 

I detta avsnitt kommer några centrala begrepp att presenteras och definieras, följt av tidigare 

forskning som gjorts på det aktuella området.  

 

3.1 Teoretiska begrepp 

 

3.1.1 Genus 

Ordet genus är latin och betyder släkte, kön, sort och slag (Hirdman 2001:11). Begreppet 

genus är en benämning för det socialt konstruerade könet, medan den medfödda 

könstillhörigheten brukar kallas det biologiska könet (Eriksson & Göthlund 2004:46, Patel & 

Davidson 2003:35). Genusbegreppet innefattar de normer som är socialt konstruerade likt 

etiketter med innehållsförteckningar för vad manligt och kvinnligt är och bör vara. Men det 

sociala könet (genus) bestäms utifrån det biologiska kön vi föds med och därför kan aldrig det 

biologiska och socialt skapade könet hållas isär helt och hållet vilket kan göra genusbegreppet 

överflödigt. I boken Genusperspektiv på språk motiverar man dock genusbegreppet med att 

det kan lyfta och medvetandegöra könsbegreppets problematik i stort (Nordenstam 2003:41). 

Medan Bronwyn Davies (2003:17) hävdar att två begrepp enbart bidrar till att förvirra och 

bibehålla de rådande könsnormerna, där genusbegreppet då det kom var nyttigt men nu har 

spelat ut sin roll. Genus är dock inget statiskt utan det är kontextbundet vilket gör att det 

ändras över tid och är beroende av i vilket sammanhang människor befinner sig. I denna 

uppsats används genusbegreppet för att beskriva just det kön vi klär på oss för att passa in i de 

rådande könsnormerna. 

 

3.1.2 Bild 

Ordet bild har ett stort användningsområde och därför kommer det här att beskrivas i 

allmänhet och specificeras för hur det används i detta sammanhang. I Bonniers svenska 

ordbok står att ordet bild innefattar betydelserna foto, teckning, tavla, liknelse, symbol och 

skildring som till exempel en bild av istiden (Malmström, Györki, Sjögren 1991:62). Bild 

kallas också ett ämne i skolan, där elever får kunskaper och tekniker kring skapande och 

bildkonst. I denna uppsats används ordet bild övergripande för alla de bilder som samlades in 

under studiens gång. Det kan till exempel vara tryckta bilder i form av vykort eller affischer. 

Även foton benämns som bilder. Men då det empiriska materialet behandlas mer ingående 

specificeras de olika bilderna i de fall då det behövs. 
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3.1.3 Bildens funktion 

I boken Möten med bilder beskrivs att bilder kan ha olika funktioner och att en stor del av de 

bilder som finns idag och som funnits tidigare är och har varit illustrationer till olika 

vetenskapliga texter. Inom den kategorin ryms så också de bilder som finns i läroböcker och 

riktas till barn (Eriksson & Göthlund 2004:139). Vilken funktion bilden har, påverkar de krav 

som ställs på bilden och dess skapare. Ska bilden representera till exempel en speciell sorts 

fågel, så som en blåmes i en fågelbok, där syftet är att läsaren ska kunna identifiera fågeln i 

verkligheten utifrån boken, behöver färger, form och andra viktiga detaljer överensstämma, 

men det finns fortfarande en frihet för illustratören/konstnären att avteckna blåmesen ur valfri 

vinkel. Det kan därför vara svårt att dra en tydlig linje mellan om bilden är en konstbild eller 

en instrumentell
1
 bild (ibid:139f). Vidare i samma kapitel tar författarna till Möten med bilder 

upp något som behandlas av flera av författarna i boken Language and Visualization 

(Eriksson & Holmqvist, red. 2004). Nämligen att vissa bilders syfte är att illustrera något som 

ingen egentligen vet hur det ser ut och då blir det ibland en överenskommelse som får styra 

slutresultatet. Till exempel kan nämnas illustrationer av dinosaurier eller av atomer. Hur 

dinosaurierna såg ut går att gissa i viss mån då bevis i form utav olika skelettdelar funnits men 

vilken färg deras skinn hade kan vi bara spekulera kring. Atomerna är något som också 

gestaltats utifrån överenskommelser i läroböcker då de inte går att se med blotta ögat. Detta 

gör att bilder som används i samband med en vetenskaplig text är beroende av den text den 

hänger ihop med. Bilder är inte alltid entydiga och kan tolkas på olika sätt beroende på sitt 

sammanhang och därför kan text anses som ett bra komplement (Eriksson & Göthlund 

2004:141). Genom att skapa bilder kommunicerar konstnären eller illustratören med bildens 

betraktare och det kan vara bra att vara medveten om att syftet bakom kommunikation ofta är 

att påverka någon (Björkvall 2009:29). 

 

3.1.4 Antropomorf 

I Bonniers svenska ordbok står skrivet att ordet antropomorf betyder människoliknande 

(1991:31). Vidare i uppsatsen används ordet antropomorf för att beskriva exempelvis djur 

som förmänskligats med kläder eller andra mänskliga företeelser. 

 

                                                 
1
 Bild som instrument för att beskriva något. 
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3.1.5 Flicka 

Med flicka menas ett kvinnligt barn enligt Bonniers svenska ordbok (1991:143). Ordet har 

dock fått en vidare betydelse i den här undersökningen. Då ingen hänsyn till ålder har tagits 

kallas även äldre kvinnor för flickor liksom antropomorfa figurer som gestaltas med 

flickattribut, exempelvis då de är iklädda klänning. 

 

3.1.6 Pojke 

Ordet pojke beskrivs i Bonniers svenska ordbok som en person av mankön upp till vuxen 

ålder (1991:413). Förutom den beskrivningen innefattar också ordet pojke i denna uppsats 

äldre män och antropomorfa figurer som gestaltats som typiskt manliga.  

 

3.1.7 Androgyn & odefinierbar 

I vissa bilder i det insamlade materialet har en del figurer i bilderna inte gått att kategorisera 

som pojke eller flicka. Det har då berott på till exempel att figurerna varit till viss del skymda 

eller att de inte haft könsstereotypa attribut. De figurerna har då blivit kategoriserade som 

androgyna vilket enligt Bonniers svenska ordbok betyder dubbelkönad (1991:26) men här 

också används som könlös, men även odefinierbara figurer hamnar under samma rubrik och 

här menas att det då inte gått att urskilja någon könstillhörighet.  

 

3.2 Tidigare forskning 

Ämnet för denna uppsats är bilder som barn möter dagligen i sina klassrum ur ett 

genusperspektiv. Då detta ämne i sig är väldigt specificerat var det svårt att hitta tidigare gjord 

forskning som var inriktad på just det här smala området. Det var egentligen bara Pettersson 

(2008) som i sin text närmade sig det aktuella området vilket sammanfattas nedan. För att 

hitta sådant som ytterligare sagts på området var jag tvungen att utöka sökområdet och tittade 

vidare på texter som behandlar bildanalys, genus och bilder riktade till barn. En 

sammanfattning av vad som gick att finna följer nedan.   

 

3.2.1 Bilder riktade till barn 

I Bilder i läromedel (2008:26) beskriver Pettersson användning av bilder i skolan. Pettersson 

beskriver att det finns gott om olika bildmedier i skolan men att dessa endast används i ringa 

omfattning. Lärare använder bilder i olika stor omfattning, från några få gånger per termin till 

dagligen och det vanligaste användningsområdet är för att väcka elevernas intresse för ett 
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ämne eller för att illustrera det. Det nämns också att många lärare säger att bilder är bra att 

använda som diskussionsunderlag då de kan förmedla en viss stämning och inspirerar till att 

eleverna får egna funderingar. Vidare står att många lärare upplever att eleverna bättre 

kommer ihåg en viss tematik som tagits upp om bilder används i undervisningen. Pettersson 

antar att bilder används i olika utsträckning i olika ämnen och att det är stora skillnader 

mellan olika lärare. I de studier Pettersson hänvisar till menade lärare i Kanada att bilder i 

läroböcker hade som viktigaste funktion att eleverna skulle få en ökad uppmärksamhet i det 

aktuella avsnittet, trots att dessa lärare gjorde väldigt få hänvisningar till bilderna under sina 

lektioner. Detta tolkades då av forskare som ansåg att lärarna inte utnyttjade bildernas 

kapacitet som pedagogiskt verktyg vilket de var avsedda för. Därefter drogs slutsatsen att 

bilder behöver bli mer aktivt använda i undervisning för att de ska kunna bidra till en mer 

effektiv inlärning.  

Att en bild påverkar blir tydligt i samma stund som man ser på ett konstverk 

med en komisk syftning (Ekerwald 2009:31). Ekerwald (2009:27) skriver också att alla 

oavsett bildning kan se en bild och att ju mindre bildning betraktaren har desto mer ser 

hon/han. Liksom när ett barn ser en groda för första gången och studerar den nyfiket, medan 

en vuxen sannolikt konstaterar att det är en groda och går vidare. Ekerwald hänvisar här till 

Goethe som menat att om man vet mycket, leder det till att man har förutfattade meningar 

som gör att man ”ser” mindre. Här påstås vidare att barn är mer mottagliga för bilder eftersom 

de har mindre förutfattade meningar till följd av att de vet mindre än en vuxen. Ekerwald 

(2009:34) beskriver också en nyttoeffekt som han menar att vissa bilder bär på. Att konstverk 

kan hjälpa människor att stå ut med livet och att hålla humöret uppe. Vidare skriver han att 

det är humöret som utgör villkoret för all produktivitet.  

Jag vill därmed sammanfatta att bilder förutom att fungera som verktyg i 

undervisningen också på ett mer indirekt sätt kan påverka människors produktivitet. 

Dessutom påstås i texten ovan att det kan vara så att barn ännu lättare påverkas av bilder som 

de ser än vad en vuxen gör.    

 

3.2.2 Genus 

Yvonne Hirdman beskriver i sin bok Social Engineering and the Woman Question: Sweden in 

the Thirties att det i Sverige på 30-talet fanns drömmar om att skapa en ny bättre värld, en 

utopi där människors lycka var det viktigaste och att så stor mängd människor som möjligt 

skulle få ta del av denna lycka. Under samma tidsperiod ifrågasattes också kvinnans roll i 

samhället och de rådande könsnormerna. Att låta kvinnan bli fri innebar också att barnet 
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skulle få en större frihet. Samhället skulle ta ett större ansvar då det gällde att ta hand om 

barnen och att utforska och utveckla deras talanger (Hirdman 1994:66). Idag har kvinnan fått 

mer frihet i samhället men fortfarande finns en statusskillnad mellan det manliga och 

kvinnliga. Marie Nordberg (2005:123ff) beskriver hur pojkar måste akta sig för att hamna i 

allt för feminint kodade sammanhang, medan flickor kan röra sig mer fritt mellan både det 

feminint och maskulint kodade fälten. Detta på grund av att det feminina underordnats det 

maskulina vilket gör att flickor som närmar sig det maskulina närmar sig en högre status, 

medan det för pojkar skulle innebära ett nedköp att gå mot de mer feminint kodade fälten. 

Vidare påpekar Nordberg (ibid:138f) att trots god vilja och tydliga riktlinjer i läroplanen är 

det inte så lätt att genom, att medvetandegöra problematiken kring könsuppdelning förändra 

skolans verksamhet. Hon skriver att indelningen i två kön genomsyrar våra liv och att det 

finns i skolans organisation, det påverkar valet och placeringen av lekmaterial och lokalernas 

utformning. I slutet av sin text framhäver hon hur viktigt det är att vi ser till variationerna 

inom de två könsindelade grupperna och likheterna mellan de två könen. Hon menar att 

skollokalernas utformning behöver ses över så att barnen får möjlighet att pröva och alternera 

mellan olika könspositioner. Nordberg (2005:141) skriver också att ett genuspedagogiskt 

arbetssätt handlar om att pedagogerna tillsammans med barnen utforskar vilka olika sätt som 

möjliggörs och skapas i skolan att vara flicka och pojke. 

 Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005:126) skriver om skönlitteratur 

för barn och tittar på hur flickor och pojkar gestaltas i olika barnböcker. De menar att det 

finns skäl att tro att böcker och ljudband, vilka barn i skola och förskola läser respektive 

lyssnar på, utgör en del indirekta erfarenheter som barnen sedan har att utgå ifrån då de skapar 

och återskapar kön. Utifrån det menar de vidare att hur flickor och pojkar, män och kvinnor 

gestaltas i litteraturen knappast kan anses som oviktigt. Då barns skönlitteratur inte sällan 

består av bilderböcker anser jag det som relevant att nämna den forskning som finns 

sammanfattad i boken Modig och stark – eller ligga lågt – skönlitteratur och genus i skola 

och förskola. Tidigare i samma bok skriver Kåreland (2005:27) att många forskare anser att 

rädsla för att överskrida gällande könsnormer och bevakning av gränser är något som pojkars 

identitetsutveckling ofta kännetecknas av. Hon förtydligar genom att beskriva hur det för 

pojkar är viktigt att vara tuff för att få status i skolan. Maskuliniteten både i skolan och i 

samhället i stort är till stor del inriktad på muskler, tävlan och hårdhet. För flickor handlar det 

istället om relationen till andra. Kåreland (2005:69) beskriver vidare att flickor och pojkars 

agerande är mer variationsrikt i nutida forskning än vad som visats i tidigare forskning på 

området. Men hon tror inte att detta enbart beror på förändring av könsnormerna utan att 
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forskarna ställer andra frågor idag. Eftersom det i dagens forskning samtidigt framgår att 

gamla mönster och normer finns kvar. Hon menar att pojkar dominerar över flickor genom att 

höras och synas mer, vilket resulterar i att flickorna blir pojkarnas motsatts genom att vara 

stillsamma och tysta. Efter forskning som Kåreland (ibid:74) beskriver, där barn i olika 

studier berättar om sin bild av vad de anser vara kvinnligt och manligt, menar hon att barn 

både har en klar uppfattning om hur flickor och pojkar lämpligast ska bete sig men också att 

barnen engagerat försöker befästa och upprätthålla de gränser som gäller för respektive kön. 

 Avslutningsvis i detta avsnitt är det viktigt att nämna att det aldrig går att 

generalisera en människas identitet på så sätt, att man kan tala om att alla flickor är på ett visst 

sätt medan alla pojkar är på ett annat. Något som Judith Butler (2007:224f) beskriver i det 

avslutande kapitlet i sin bok Genustrubbel- feminism och identitetens subversioner. Hon 

menar att hur lång listan än skrivs med adjektiv som ämnar ringa in ett bestämt subjekt, så 

kommer alltid listan att avslutas med ”etcetera”.   
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4. Problemformulering 

 

4.1 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv belysa och problematisera 

klassrumsmiljön och dess bilder som en del av skolans arbete, då det gäller att följa 

läroplanens värdegrunds innehåll gällande jämställdhet (Lpo 94:3). Mer specifikt kan detta 

beskrivas som att denna underökning ska ge läsaren en inblick i vilka bilder barn möts av 

under en dag i sina klassrum och hur flickor och pojkar respektive flick- och pojkliknande 

antropomorfa (förmänskligade) figurer gestaltas i dessa. Tanken är att framhäva vilken 

helhetsbild elever kan mötas av som sedan kan påverka deras normer och värderingar kring 

genus.  

 

4.2 Frågeställning 

Kopplat till det ovannämnda syftet ställer jag upp följande frågeställningar: 

1. Vilka bilder möts elever i andra klass av i sina klassrum, i en stadsskola respektive en 

landsortsskola under en skoldag? 

2. Hur många flickor respektive pojkar illustreras i dessa bilder? 

3. Hur gestaltas flickor och pojkar i dessa bilder? 

 

4.3 Avgränsning 

Avsikten bakom hela undersökningen var att den skulle innefatta alla bilder i klassrummet 

som eleverna möter under en dag. Dock har vissa begränsningar gjorts där följande bilder 

uteslutits: 

 

 Bilder som eleverna tagit in i klassrummet exempelvis på kläder, bänkpapper m.m. 

 Bilder som eleverna själva skapat. 

 Bilder i arbetsmaterial som används under dagen, exempelvis läroböcker och 

skönlitteratur. 

 

De två första punkterna uteslöts så att studiens fokus kunde avgränsas till bilder som läraren/-

innan har möjlighet att påverka i sitt klassrum. Den sista punkten uteslöts dels på grund av att 

mängden bilder skulle bli allt för omfattande för en studie i denna storlek om även de bilderna 
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skulle innefattas. Men också därför att just de bilderna oftast var placerade i ett sammanhang 

där det fanns texter vars syfte var att samspela med bilderna, och då den analys som görs i den 

här uppsatsen inte tar någon hänsyn till texter kring de insamlade bilderna, var det läge att 

utesluta de sistnämnda bilderna. 
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5. Metod 

Under metodavsnittet beskrivs de forskningsetiska riktlinjer som tagits hänsyn till, vilka val 

av metoder vid materialinsamling och bearbetning av data som gjorts, samt en presentation av 

dem som medverkat i studien. Metoddiskussion kommer här att genomföras löpande.  

 

5.1 Forskningsetik 

I Vetenskapsrådets rekommendationer Forskningsetiska principer – inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning menas att forskning är något som krävs för att ett samhälle 

ska kunna utvecklas och gå framåt. Men att forska innebär också att ta ansvar och att vara 

medveten om vissa etiska aspekter. Samtidigt som mycket forskning baseras på människor så 

får ingen person bli uthängd eller kränkt i denna process. Förhållandet mellan vikten av 

forskning och de inblandade människornas integritet kan också kallas för forskningskravet 

och individskyddskravet (Vetenskapsrådet s.6). Undersökningen förhåller sig därför till de 

fyra forskningsetiska huvudkrav som redogörs nedan.   

 

5.1.1 Informationskravet 

Det första kravet innebär att de som berörs av forskningen ska informeras av forskaren om 

syftet med forskningsuppgiften. De ska få information om att det är frivilligt att delta och att 

de kan avbryta medverkan om de så vill. Forskaren ska också ge relevant information som 

kan påverka de deltagandes vilja att deltaga. Undersökningsdeltagarna ska också bli upplysta 

om deras uppgift som medverkande. Det ska även framgå vem det är som utför forskningen 

och vilken institutionsanknytning denne har. (Vetenskapsrådet s.7)  

 För att uppfylla detta krav togs innan observationerna ägde rum, kontakt med de 

lärare vars klassrum jag ville observera. Den första kontakten skedde via telefon där jag 

presenterade mig och förklarade kort hur observationen skulle genomföras och syftet bakom 

detta arbete. Sedan skickade jag också mer utförlig information via mail (se bilaga 1). 

 

5.1.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska ge sitt medgivande till att deltaga i 

forskningsprojektet. Om barn under 15 år deltar i en studie som är av en etiskt känslig 

karaktär behöver även barnens målsmän ge sitt medgivande. Deltagarna ska också vara 

medvetna om sin möjlighet att avbryta medverkan om de så önskar och detta ska då inte ha 

några negativa följder för undersökningsdeltagarna. (Vetenskapsrådet s.9f)   
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 Då min observation endast var inriktad på de bilder som fanns i klassrummen 

och i de arbetsmaterial eleverna använde under dagen och inga foton togs av människorna 

som var i rummet, tog jag beslutet att endast tillfråga berörda lärare och inte eleverna eller 

elevernas målsmän om tillåtelse inför studien. Dock berättade jag för alla som befann sig i 

klassrummen, varför jag var där, vad jag skulle observera och vad materialet sedan skulle 

användas till.    

 

5.1.3 Konfidentialitetskravet  

Detta krav innebär först och främst att om syftet med ett forskningsprojekt är av känslig natur 

så bör uppgifter i arbetet inte kunna härledas till undersökningsdeltagarna. Det är av största 

vikt att de deltagande inte går att identifiera genom detaljerade beskrivningar. 

Konfidentialitetskravet har olika stor vikt beroende på vilken slags undersökning det handlar 

om. (Vetenskapsrådet s.12)  

 Jag anser inte att mitt arbete är av en känslig karaktär och de människor som 

varit inblandade då jag observerat är inte heller involverade på ett sådant sätt att de syns i den 

färdiga uppsatsen. Trots detta har jag vidtagit vissa åtgärder för att anonymisera de deltagande 

skolorna. Ingen av skolorna nämns vid namn och beskrivningarna av var de finns är väldigt 

vaga. Jag bedömer att de enda som skulle kunna identifiera klassrummen är de som jobbar 

eller studerar i dessa skolor och som vetat om att studien skulle genomföras där. 

 

5.1.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter som insamlats och då framförallt om enskilda personer för att användas inom 

forskning får inte användas för andra ändamål än det från början överenskomna. Dessa 

uppgifter får till exempel inte användas i kommersiellt syfte, icke- vetenskapliga ändamål 

eller för att ta beslut som direkt påverkar den enskilde (exempelvis en tvångsintagning eller 

liknande). (Vetenskapsrådet s.14) Det ska också tydligt framgå vilket syftet är med det 

insamlade materialet redan innan undersökningen påbörjas.  

 Liksom under det första kravet i detta avsnitt hänvisas här till den information 

som skickades ut till de berörda lärarna (se bilaga 1). Det insamlade materialet kommer inte 

att användas för något annat ändamål än det överenskomna.  
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5.2 Metodval 

I den här studien har observationer använts för att undersöka problemområdet och för att 

samla in information. Informationen kunde på så vis samlas in och registreras systematiskt 

(Patel & Davidsson 2003:87). Innan observationerna kunde genomföras togs frågorna ”Vad 

ska jag observera?” och ”Hur ska observationerna registreras?” i beaktning. Svaret på de två 

frågorna ledde till att en blandning av metoderna ostrukturerade samt strukturerade 

observationer användes. Innan observationerna genomfördes bestämdes tydligt vad fokus 

skulle ligga på, nämligen bilder i klassrummen, men exakt vad som räknades som en bild var 

inte helt förutbestämt utan den bakomliggande tanken var att få med så mycket bildmaterial 

som möjligt vid observationstillfällena (ibid:90f).  

 

5.3 Landsortsskolan & Stadsskolan 

De två skolklasser vars klassrum som varit objekt för observation i den här uppsatsen, var en 

andraklass i Stockholm med 25 elever och en lärarinna, vilken jag valt att kalla Stadsskolan 

och en åldersintegrerad (andra- och tredjeklass), belägen utanför ett litet samhälle i Dalarna 

med 14 elever och en lärarinna, som vidare benämns Landsortsskolan.    

 

5.4 Urval 

Anledningen till valet av de aktuella skolorna är att de ska befinna sig i olika kommuner så att 

de i en så liten utsträckning som möjligt kan ha påverkats av varandra eller av liknande yttre 

faktorer. Detta urval syftar till att ge studien en så bred spännvidd som möjligt under den 

begränsade tid som denna uppsats måste färdigställas inom.  

 

5.5 Utförande 

En redovisning av hur datainsamlingen gått till följer här för att undersökningsmetoden och de 

slutliga resultaten ska vara möjliga att kontrollera och att metoden ska vara möjlig att upprepa 

under identiska förhållanden ( Backman 2008:41).   

De två skolorna kontaktades via telefon och med mer utförlig information (se 

bilaga 1) via mailkorrespondens. Tiden disponerades olika, på Stadsskolan krävdes två dagar 

medan det räckte med en dag på Landsortsskolan. Den sammanlagda undersökningstiden var 

dock densamma för på båda skolorna. 
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För att samla in det aktuella materialet användes en digitalkamera. Kring 

observationerna har också en del fältanteckningar gjorts som ett komplement. Då det 

empiriska materialet var insamlat sorterades det under olika kategorier som beskrivs i 

nästkommande avsnitt. 

 

5.6 Databehandling 

Här följer en redogörelse för hur det empiriska materialet behandlats, sorterats och hur 

ytterligare urval gjorts innan det slutgiltiga resultatet kunnat presenteras. Först följer här ett 

schema över hur bilderna sorterats in i olika kategorier (se bild 1). 

 

Bild 1. Sorteringsschema 

 

Denna kategorisering och sortering har genomförts på alla dokumenterade bilder, men i två 

omgångar då de två skolornas material hålls isär genom hela undersökningen. I den första 

nivån finns alla dokumenterade bilder med. I nästkommande nivå sorteras alla bilder som inte 

gestaltar människor eller människoliknande figurer bort under kategorin annat. En översikt 

över alla bilder som fanns längs väggarna i klassrummen följer här, presenterade i två tabeller. 

 

 

Alla bilder 

 

Flickor, pojkar & antropomorfa 

figurer 

Annat 
Bilder som inte innehöll människor 

eller antropomorfa figurer. 

Flickor Pojkar Androgyna/ 

odefinierbara 

Här var det inte 

tydligt om det 

var en flicka 

eller pojke som 

gestaltades. 

Blandat 
 Här förekommer 

flera olika 

människor eller 

människoliknande 

figurer i samma 

bild. 
 

  

 

 

antropomorfer 

tillsammans 
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Tabell 1. Alla bilder Stadsskolan 

 Människor & 

antropomorfa figurer 

 

Annat Summa 

 

Vägg 1 29 68 97 

Vägg 2 28 19 47 

Vägg 3 7 2 9 

Vägg 4 10 3 13 

Summa 74 92 166 

 

Tabell 2. Alla bilder Landsortsskolan 

 Människor & 

antropomorfa figurer 

 

Annat Summa 

 

Vägg 1 28 20 48 

Vägg 2 21 22 43 

Vägg 3 7 7 14 

Vägg 4 7 18 25 

Summa 63 67 130 

 

I tabell 1 och 2 symboliserar varje siffra en enskild bild. Under rubriken ”Människor & 

antropomorfa figurer” kan en bild alltså innehålla flera figurer eller människor men ändå 

räknas som en bild då de ryms på en och samma yta t ex en sida eller ett uppslag. Bilderna är 

också sorterade efter vilken vägg i klassrummen de fanns vid. Hur väggarna är namngivna 

och en skiss över klassrummen presenteras under ”Empiri” senare i uppsatsen (se bild 3 & 4). 

 Bilder som ingick i tabellerna ovan men som inför resultatpresentationen tas 

bort är hela kategorin ”annat”, bilder som inte gick att se i sin helhet och därför inte går att 

analysera på ett trovärdigt sätt, fotografier av elever i klassen eller anhöriga och bilder som 

förekom i elevernas bänkar/lådor. Sammanlagt försvann 20 stycken bilder ur ”Människor & 

antropomorfa figurer” -kategorin i Stadsskolan och 18 bilder ur samma kategori i 

Landssortsskolan. 

 I de tabeller (se tabell 3 & 4) som presenteras i empiriavsnittet finns antalet för 

kategorin ”Androgyna/odefinierbara” med, men dessa bilder analyseras inte i den kvalitativa 

resultatpresentationen, därför följer här en exempelbild på vilka figurer som sorterats bort som 

androgyna eller odefinierbara. 
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Bild 2. 

Bildinformation: 

Om det händer… 

Affisch från Svenska Livräddningssällskapet 

Copyright: Svenska Livräddningssällskapet 

Vägg 3 i Stadsskolan 

 

Denna bild är inräknad under kategorin blandat då den både innehåller grodan som gestaltas 

som en androgyn figur och en pojke (de små bilderna på affischen som visar hur man 

genomför första hjälpen). Men den får statuera exempel för kategorin 

”Androgyna/odefinierbara” figurer då grodan är ett bra exempel på en androgyn och 

antropomorf figur. Eftersom det inte tydligt går att säga vilket kön eller genus denna grodfigur 

har, så menar jag att både flickor och pojkar kan identifiera sig med den. 

 De bilder som sorterats under kategorin ”Blandat” där flera flickor och pojkar 

illustrerats på samma bild kommer också att uteslutas i den kvalitativa analysen. Detta på 

grund av att de skulle kräva allt för stort utrymme i den kvalitativa analysen, vilket skulle 

innebära en allt för ytlig analys av övrigt material. Även för denna kategori presenteras här 

nedan en exempelbild. 

 

Bild 3. 

Bildinformation: 

Bild ifrån: Putte i blåbärsskogen (1901)  

Copyright: Elsa Beskow 

Placering: Vägg 2 i Landsortsskolan 
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Fokus i den kvalitativa analysen kommer sammanfattningsvis att ligga på kategorierna 

”Flickor” och ”Pojkar” där de olika könen illustrerats var för sig. 

 

5.7 Analysmetod 

Empirin som samlats in för den här undersökningen analyseras i flera steg där det första steget 

är en kvantitativ analys vilken innefattar materialet i sin helhet. Kvantitativ forskning kan 

användas för att utföra mätningar i datainsamlingen och för att utföra statistiska bearbetnings- 

och analysmetoder (Patel & Davidson 2003:14). Här används en kvantitativ bearbetning av 

undersökningsmaterialet för att visa på hur stor mängden bilder som eleverna faktiskt möter i 

sitt klassrum är och hur stor del av dessa som innehåller avbildningar av flickor och pojkar 

jämfört med annat. I nästa steg av materialbearbetningen görs kvalitativa analyser av de bilder 

som gestaltar flickor och pojkar.  

Kvalitativ forskning beskrivs av Patel och Davidson (2003:14) som forskning 

där man fokuserar på ”mjuka” data, till exempel tolkande analyser av det insamlade 

materialet. En kvalitativ analys är relevant i denna uppsats för att undersöka hur flickor och 

pojkar gestaltas ur ett genusperspektiv. För att kunna avgöra vilket genus de avbildade 

figurerna är tänkta att gestalta behövs också några verktyg. Även om vi socialiseras in i olika 

könsroller beroende på vårt biologiska kön är det också till viss del summan av olika val vi 

gör och därför kan vi också till viss del påverka vårt genus. Vilken handling du utför 

bestämmer vilken könad position du hamnar i. Du kan placera dig själv i en fri eller ofri 

position liksom en svag eller stark position. Man kan se våra handlingar som ett resultat av 

den könsidentitet vi socialiserats in i. Men man kan också se det så att våra valda handlingar 

skapar vår könsidentitet (Björk 1996:139). Detta kan tolkas så att vi blir flickor eller pojkar 

genom att bete oss på ett visst sätt. De verktyg jag vill använda för att studera bildernas 

gestaltning av genus är olika handlingar som konstnärer och illustratörer har valt att ”klä” sina 

avbildade människor och figurer i. Självklart finns det många fler handlingar än de tre jag valt 

som avgör vilken könad position de avbildade symboliserar, men jag har valt att fördjupa mig 

i följande tre begrepp; blickar, aktiviteter och attribut som beskrivs här nedan. Två av dessa 

tre begrepp stärks som nyckelfaktorer då människor ska positionera sig som flicka, pojke eller 

som identifierbart inte den andra, av Bronwyn Davies (2003:13). Han skriver att 

nyckelfaktorer för att positionera sig inom något av de sociala könen bland annat är kläder, 

frisyr och val av aktivitet.  
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Efter att bildanalyser gjorts kommer tolkningar av materialet i sin helhet att 

utföras och då är det viktigt att poängtera att de två skolorna inte kommer att jämföras då de 

är för få för att representera några generaliserbara mönster.  

 

5.7.1 Blickar 

Genom att titta på interaktionen mellan en avbildad människa och betraktaren av bilden eller 

interaktionen mellan flera människor i samma bild, går det att till viss del visa på vad bilden 

och dess skapare vill förmedla. Genom att den avbildade människan möter bildläsarens blick 

kräver den avbildade något. Det som krävs kan vara uppmärksamhet eller kontaktsökning på 

så vis att den som tittar på bilden måste välja att ta ställning till budskapet som förmedlas i 

bilden (t ex en reklambild). Om den avbildade istället tittar bort, kanske till och med vänder 

bort hela kroppen från åskådaren, inbjuder detta till att den som tittar får betrakta bilden och 

dess innehåll. Att bilden erbjuder istället för att kräva något gör att den blir lättare att ignorera 

från bildens betraktare (Björkvall 2009:21). Man kan sammanfatta det så att en direkt blick 

har karaktäriserats som ett hot medan en avvärjande blick ses som ett tecken på underkastelse 

(Henley 1975:197).  I Möten med bilder knyts blickteorier till ett genussammanhang och 

Eriksson och Göthlund (2004:59f) skriver. En avbildad person som tittar tillbaka på den som 

ser bilden har enligt blickteorierna makt, möjlighet och aktivitet att framstå som ett subjekt. 

Genom att inte ge den avbildade en egen blick ”avhumaniseras” personen och kan istället bli 

ett objekt vars syfte är att bli betraktad. Detta knyts an till det faktum att kvinnan under 

århundraden varit betraktat som ett visuellt objekt och en ”vara” som män kunnat byta med 

varandra. På grund av detta har kvinnan ofta avbildats i profil så att hon lätt har kunnat 

betraktas utan att framstå som ett hot mot betraktaren. Förutom att avbilda kvinnan med en 

bortvänd blick har hon ibland också fått blunda eller helt enkelt avbildats utan huvud. En 

annan gest som enligt författaren Henleys text (1975:197) är ett tecken på underkastelse, är 

leendet.   

 

5.7.2 Aktiviteter 

Marie Nordberg (2005:123ff) skriver att flickor får utföra typiskt pojkiga lekar eller 

handlingar men att pojkar inte på samma sätt får göra sådant som anses flickigt. Detta på 

grund av att det flickiga underordnats det pojkiga. Dock finns det undantag som innebär att 

pojkar kan närma sig flickornas lekar. Nordberg (2005:132) delar in dessa undantag under tre 

rubriker och hänvisar till Barrie Thornes. Den första rubriken heter ”Det fullständiga 

deltagandet” där pojkar som leker typiskt flickiga lekar gör detta för att de föredrar att umgås 
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med flickor istället för pojkar. Det handlar dels om pojkar som vandrar mellan pojk- och 

flickkodade aktiviteter mer oproblematiskt. Den andra rubriken heter ”Distanserat 

deltagande”, vilket innebär att pojkar går in i flickornas lek och sedan förstör leken genom att 

till exempel först erbjuda sig att snurra hopprepet åt flickor som hoppar, för att sedan snurra 

repet så snabbt att den som hoppar trasslar in sig. Distanserat deltagande kan också innebära 

att pojkarna leker typiska flicklekar men för in pojkleksaker i leken. Den tredje och sista 

rubriken heter ”Experimenterande och utprövande av nya positioner”, här handlar det om 

pojkar med en stark social position i gruppen. Dessa pojkar kan lättare delta i flickornas grupp 

utan att ifrågasättas eller marginaliseras i den egna gruppen.  

 Under ”Tidigare forskning” beskrevs hur gamla könsroller fortfarande är 

aktuella (Kåreland 2005:69). Där nämns hur flickor agerar som pojkarnas motsatts genom att 

vara tysta och stillsamma till skillnad från pojkarna som syns och hörs mer. I en studie som 

Kåreland hänvisar till i samma avsnitt, specificeras pojkars respektive flickors lekar på en 

förskola. Pojkarna där deltog gärna i tävlingslekar, sportaktiviteter och de byggde och 

konstruerade gärna. Flickorna däremot utförde danskonster och byggde gärna upp vackra 

scenerier. I sina lekar var de prinsessor, mamma och barn eller stiliga damer. 

 

5.7.3 Attribut 

Författarna till Möten med bilder skriver att iscensättning av sin könstillhörighet uppfattas av 

många som något ”naturligt” då det i själva verket upprätthålls och återskapas ständigt av oss 

själva genom våra egna uppföranden och framträdanden, och de hänvisar till Goffmans bok 

Gender advertisement (Eriksson & Göthlund 2004:46). Att kroppen ofta är mer eller mindre 

synlig gör att den är mycket betydelsefull inom kummunikationen med bilder. Den kan ses 

som ett kommunikativt redskap (Eriksson & Göthlund 2004:46). Vilka kläder och vilket mode 

som gestaltas i bilderna kan ofta vara säkra tecken på vilken tidsperiod bilden är gjord i 

(Pettersson 2008:55). I en studie av Anette Hellman där barn på en förskola intervjuats om 

hur de tycker pojkar och flickor får och ska vara, lyfts färgen rosa och kjolen fram som starka 

feminina markörer. Medan typiska pojkkläder ska vara i mörka färger och ha en sportig stil 

(Hellman 2005:157). I en liknande studie som beskrivs av Kåreland (2005:72) var det långt 

eller kort hår som för kvinna och man var de mest genusladdade attributen. Kvinnan skulle 

enligt barnen i studien ha långt hår, smycken och smink. Medan mannen skulle ha muskler, 

kort hår och skägg. Marie Nordberg (2005:126) skriver i Det hotande och lockande feminina 

– om pojkar, femininitet och genuspedagogik att flickor kan klä sig på ett typiskt pojkigt sätt 



26 

 

men att pojkar inte på samma sätt får använda typiskt flickiga kläder och attribut då det hotar 

att luckra upp mellan könskategorierna och att det vidare hotar den heterosexuella ordningen.  
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6. Empiri 

I den här delen av uppsatsen presenteras det empiriska material som samlats in. Först görs en 

kvantitativ resultatredovisning och sedan följer en kvalitativ resultatredovisning utifrån de 

olika analysverktyg som presenterats ovan. 

 

6.1 Kvantitativ resultatredovisning 

För att materialinsamlingen skulle gå till så systematiskt som möjligt och för att 

observationerna skulle gå att utföra så likvärdigt som möjligt på de båda skolorna gjordes en 

skiss av de båda klassrummen där de olika väggarna namngavs. De två skisserna följer här 

nedan med beskrivningar. 

 

  

Bild 4. 

Översiktsskiss av Stadsskolans klassrum  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. 

Översiktsskiss av Landsortsskolans klassrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rummen är ungefärligt avbildade vilket innebär att de inte är skalenliga. Väggarna har fått 

olika siffror för att förenkla katalogiseringen av bilderna men också därför att det ska gå att se 
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var det finns flest bilder och åt vilket håll eleverna tittar mest. I båda klassrummen hänger en 

whiteboard på vägg 1, det var också vid den väggen som lärarna stod om de skulle gå igenom 

något inför hela klassen. 

 Vidare följer här nedan två tabeller där ”Människor & antropomorfa figurer” –

kategorin från tabell 1 och 2 sorterats i nästa nivå enligt bild 1.  

 

Tabell 3. Stadsskolan sortering nivå 2 

 Flickor Pojkar Blandade 

gestaltningar 

Androgyna/ 

odefinierbara 

Summa 

Vägg 1 1 6 12 7 26 

Vägg 2 1 8 10 1 20 

Vägg 3 2 1 1 1 5 

Vägg 4 1 0 1 1 3 

Summa 5 15 24 10 54 

 

 

Tabell 4. Landsortsskolan sortering nivå 2 

 Flickor Pojkar Blandade 

gestaltningar 

Androgyna/ 

odefinierbara 

Summa 

Vägg 1 1 3 7 5 16 

Vägg 2 5 1 8 4 18 

Vägg 3 1 1 1 3 6 

Vägg 4 1 3 0 1 5 

Summa 8 8 16 13 45 

 

Det tabellerna visar är hur många bilder som illustrerade flickor, pojkar, blandat respektive 

androgyna/odefinierbara av alla bilder med människor och människoliknande figurer. Det går 

också att utläsa vilka väggar de olika bilderna fanns i anslutning till.   

 

6.2 Kvalitativ resultatredovisning 

Här följer två exempelbilder från observationerna, under varje bild finns analyser av blickar, 

aktiviteter och attribut. På samma sätt har resterande bilder analyserats (se bilaga 2), dock var 
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det inte möjligt att publicera alla de bilderna i uppsatsen då jag endast fått rättigheter till att 

använda bild 2, 3, 6 och 7. 

  

6.2.1 Bilder på pojkar 

 

Bild 6. 

Bildinformation: 

Copyright: Skolbarnens trafikkalender 

Upphovsman: Leif Högström  

Vägg 3 i Stadsskolan 

 

 

 

 

Bildens namn: S3P1 

Blick: Två pojkar avbildade i profil cyklar och tittar framför sig. Båda ler. 

Aktivitet: Pojkarna cyklar på en liten väg i mörker. 

Attribut: Den ena pojken har svart lockigt kort hår och en röd hjälm på huvudet, han har 

bruna ytterkläder med reflexer på sig och svarta skor. Han cyklar på en röd cykel. Den andra 

pojken har brunt kort hår och en blå hjälm på huvudet. Han har blåa ytterkläder med reflexer 

och svarta skor. Han cyklar på en grön cykel och på pakethållaren sitter en fotboll. I 

bakgrunden syns en gräsplan, ett fotbollsmål och några hustak på avstånd. Båda pojkarna har 

cykelljusen tända. 

 

6.2.2 Bilder på flickor 

Bild 7. 

Bildinformation: 

Majas Lövträd 

Upphovsman: Lena Andersson 

Vägg 2 i Landsortsskolan 
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Bildens namn: L2F2 

Blick: Flickan på bilden är avbildad rakt framifrån och hon tittar rakt på betraktaren och ler. 

Aktivitet: Flickan står under ett träd och ser ut att dansa med ben och armar ut från kroppen 

lite som bokstaven X. Hon håller i trädet med ena handen och håller sin hatt i den andra. 

Atribut: Hon har blont hår till axlarna med ett diadem. Hon har en ljusblå kofta med en vit 

tröja under, bruna byxor, ballerinaskor, glasögon och en grön hatt. Förutom trädet hon står 

under och marken hon står på syns ingen bakgrund. 

 

6.3 Resultatanalys 

Resultatanalysen som presenteras i det här avsnittet är indelade i två delar, i del ett behandlas 

pojkar och i del två flickor. Dessa två delar består också av tre rubriker nämligen ”Blickar”, 

”Aktiviteter” och ”Attribut”.  

 

6.3.1 Pojkar 

 

6.3.1.1 Blickar 

I Stadsskolan är sex pojkar vända mot betraktaren, i tre bilder finns pojkar som vänder bort 

kroppen och i åtta bilder ser pojkarna på något som finns i bilden. Av dem som ser på 

betraktaren har två pojkar blicken rakt på medan tre har en avvärjande blick. I sex av bilderna 

finns pojkar som ler, i sju finns pojkar med neutrala ansiktsuttryck och i fyra finns arga, sura 

eller uppgivna pojkar. 

 I Landsortsskolan står fyra av pojkarna vända mot betraktaren. Två av dem 

möter betraktarens blick medan två har en avvärjande blick. Fyra pojkar är vända bort från 

betraktaren och dessa ser på något i bilden. Två pojkar ler, tre har ett neutralt ansiktsuttryck 

och tre stycken ser arga eller sura ut. 

   

6.3.1.2 Aktiviteter 

I Stadsskolan utför sex av pojkarna aktiviteter så som armbrytning, fiske, ridning, löpning, 

pingis och cykling. En pojke ligger nedbäddad i en säng och en annan sitter och äter. På två 

bilder bygger och konstruerar pojkarna. På tre andra bilder vinkar de till betraktaren med 

händerna och en har en flagga. På en bild står två pojkar still och tittar på varandra och på den 

sista bilden sitter pojken still utan någon aktivitet. 



31 

 

 I Landsortsskolan spelar två pojkar på instrument. En pojke äter och två ligger 

vakna i sina sängar och ser ut att tänka. På tre av bilderna står pojkarna still och tittar på 

betraktaren.  

 

6.3.1.3 Attribut 

På pojkbilderna i Stadsskolan har alla utom två kort hår. På båda bilderna där pojkarna har lite 

längre hår har de också skägg och utöver de två har även en pojke till skägg. En pojke har 

smink, han är då målad som en clown. På två bilder har pojkarna byggattribut så som 

bygghjälmar eller olika byggarbetsfordon. På exempelbilden för kategorin pojkar har pojkarna 

cyklar, cykelhjälmar och en fotboll liksom mörka kläder. På en bild har pojken flytväst och 

sitter i en fiskebåt med ett fiskenät. I två bilder har pojkarna hatt på sig. På den bild där 

pojkarna bryter arm med varandra är deras armmuskler extra framhävda. En pojke har en 

nallebjörn. På nio bilder är pojkarna avbildade utomhus. Tre pojkbilder saknar bakgrund och 

tre befinner sig inomhus (varav en är i en vedbod). 

 I Landsortsskolan är alla pojkar avbildade med kort hår eller som på två bilder 

där de har hatt/mössa så att håret inte syns. På två bilder har pojkarna skägg. En pojke har en 

tjock vinterrock i brunt och två andra har bar överkropp. Två pojkar ligger nedbäddade i 

sängar med pyjamas på sig. På två bilder spelar pojkarna instrument så som kohorn och fiol. 

Pojken med kohornet har en kniv i ett fodral fastsatt i linningen. På fem av bilderna befinner 

sig pojkarna utomhus och på resterande tre är de inomhus. 

   

 

6.3.2 Flickor 

 

6.3.2.1 Blickar 

Alla flickor på bilderna i Stadsskolan har sitt huvud vänt mot betraktaren även om två av dem 

har kroppen lite på sned. Alla fem flickornas blickar är riktade rakt på betraktaren och alla ler. 

 I Landsortsskolan har sju av flickorna kroppen vänd mot betraktaren. Fyra av 

dem tittar rakt på betraktaren, två har en avvärjande blick och en blundar. En flicka har 

ryggen mot betraktaren och ser på något i bilden. Fyra av flickorna ler, två har neutrala 

ansiktsuttryck och en ser sur ut. 
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6.3.2.2 Aktiviteter 

På Stadsskolans fem bilder med flickor sitter fyra stycken av dem stilla. En av dem lyssnar i 

hörlurar, en klappar en hamster som sitter på hennes axel och de andra två står still utan att 

göra något. I den femte bilden har flickan händerna ovanför huvudet och hänger i två rep. 

 Av flickorna i Landsortsskolan är fem stilla. En flicka sitter och sover mot ett 

träd i skogen, en står still med en docka i handen och en sitter på en klippa och plockar med 

en blomma. Två andra flickor ser ut att dansa eller skutta fram, den ena följs av ett tåg med 

djur och den andra står under ett träd och håller i sig i stammen samtidigt som hon ser ut att ta 

ett danssteg. På en bild tittar en flicka fram mellan kvistar och lönnlöv med en lövkrona på 

huvudet som hon kanske har tillverkat själv, eftersom bara huvudet är med i bild går det inte 

att avgöra om hon klättrat upp i trädet eller om hon står på marken.  

 

6.3.2.3 Attribut  

Alla fem flickorna i stadsskolan har långt hår. En har en lång blå klänning på sig och hon är 

den enda som man ser hela kroppen på medan de övriga fyra är avbildade med endast  

överkropp. En av flickorna har smink och ett par hörlurar och en annan har en hamster på 

axeln. Det är bara en av flickorna som befinner sig utomhus medan en är inomhus och 

resterande saknar bakgrund. 

I Landsortsskolan har sju av flickorna halvlångt (hår till hakan ungefär) till långt 

hår och en har huckle så att bara luggen syns. På tre av bilderna har flickorna klänning och på 

två av dem har de förkläde. På tre av bilderna har flickorna glasögon. En av flickorna har en 

docka, två har vandringskäppar och en har en korg och en svampbok. På fem bilder från 

Landsortsskolan är flickorna gestaltade utomhus och på resterande tre inomhus. 
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7. Slutdiskussion 

I båda skolorna fanns en stor mängd bilder som barnen möter varje dag i sina klassrum. I 

Stadsskolan fanns hela 166 stycken bilder, där 74 stycken av dem innehöll människor eller 

människoliknande figurer. På Landsortsskolan var den sammanlagda summan av alla bilder 

130 stycken där ca hälften var bilder av människor och människoliknande figurer. Då dessa 

bilder sedan sorterades ytterligare resulterade det i uppdelningen i tabell 3 och 4.  

I tabell 3 presenteras hur många bilder på människor och människoliknande 

figurer som fanns i Stadsskolan. På nästan hälften av bilderna var det både flickor och pojkar 

som gestaltades tillsammans. På tio bilder fanns figurer som inte gick att tyda huruvida de var 

flickor eller pojkar. Om man bara tittar på antalet flickor som var fem i jämförelse med de 

femton bilder som enbart innehöll pojkar kan man konstatera att bilderna med pojkar var 

betydligt fler än de med enbart flickor. Vilket i förlängningen betyder att pojkarna får ett 

större utrymme i Stadsskolans klassrumsmiljö. Om man ställer detta resultat i förhållande till 

att den traditionella bilden av mannen som den som syns och hörs mest i motsatts till kvinnan, 

som fått rollen som tyst och stillsam, ett förhållande som även råder idag enligt Kåreland 

(2005:69), kan man vidare diskutera och ifrågasätta huruvida resultatet hamnar i konflikt med 

läroplanens riktlinjer gällande skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster (Lpo 

94:4). Dock är det en fråga utanför den här undersökningens avgränsning men som skulle 

kunna vara intressant för vidare forskning. 

I tabell 4, där de bilder som gestaltar människor och människoliknande figurer i 

Landsortsskolan läggs fram, dominerar också dem bilder där flickor och pojkar gestaltas 

tillsammans, liksom dem bilder med figurer som inte går att könskategorisera. En annan likhet 

med Stadsskolan är att den största delen bilder finns på vägg 1 och 2. Men vidare i tabellen 

går det att utläsa, att andelen flickor och pojkar som gestaltats ensamma i bilderna är lika stor. 

Nästa fråga som uppsatsen ämnade söka svar på var hur flickor respektive 

pojkar gestaltades i de bilder som fanns i de två klassrummen. Detta var dock en fråga som 

inte lika lättvindigt gick att svara på utan den krävde viss analys och tolkning. 

I Stadsskolan gick det att se en mer varierad bild av pojkar än av flickor. 

Pojkarna utförde många olika aktiviteter, de förhöll sig på flera olika sätt till betraktaren och 

de omgavs av flera olika omgivningar och attribut. Flickorna däremot avbildades med mycket 

färre variationer. Alla utom en flicka satt eller stod stilla, alla bemötte betraktaren på samma 

sätt och de omgavs av ett fåtal attribut. 
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I Landsortsskolan var gestaltningarna av flickor och pojkar mer lika varandra på 

det sättet att de hade flera gemensamma förhållanden. Dock fanns även här vissa 

könsstereotypa mönster. Till exempel var alla pojkarna korthåriga, något som enligt en studie 

Kåreland (2005:72) beskriver, var en stark indikator på könstillhörighet för några tillfrågade 

barn. Detta såklart i sammanhanget att alla flickor hade halvlångt till långt hår. 

En fråga som skulle vara intressant att gå vidare med är hur lärare tänker kring 

valet av bilder i sina klassrum. Att intervjua elever kring hur de uppfattar bilder i sina 

klassrum skulle kunna vara ytterligare ett sätt att fördjupa sig inom det här området.  

Utöver nya forskningsfrågor som kan ställas, skulle denna uppsats undersökning 

kunna breddas genom observationer av fler skolor, för att på så vis se om mer generella 

mönster går att se.  
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Appendix 

Bilaga 1 - Information till de berörda lärarna. 

Information angående observationer 

 

Jag läser den interkulturella lärarutbildningen inriktad mot förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år på Södertörns högskola och är nu inne på min sista termin. En av de 

sista momenten under utbildningen är ett examensarbete där studenterna ska utföra en 

vetenskaplig undersökning och sedan presentera denna i en uppsats. Uppsatsen kommer då 

den är godkänd av en examinator att arkiveras och vara offentligt tillgänglig.  

 

I min studie kommer jag att utföra två observationer i två olika skolor. Det jag vill observera 

är vilka bilder barnen i två utvalda klasser i dessa två skolor möts av i sina klassrum och hur 

flickor och pojkar gestaltas i dessa bilder. Observationen kommer att gå till väga så, att jag 

under en skoldag fotar alla de bilder barnen möts av i sitt klassrum. De bilder som kommer 

ingå är de som finns på väggarna och i elevernas läroböcker, medan jag kommer att utelämna 

de bilder eleverna själva skapat och de bilder de själva tagit med sig in i klassrummet. Då jag 

samlat in mitt material kommer jag att analysera bilderna i sin helhet och även plocka ut vissa 

bilder som jag kommer att titta på mer grundligt. Syftet med hela studien är att belysa miljön 

och dess bilder som en del av skolans arbete då det handlar om att följa värdegrundens 

innehåll gällande jämställdhet. 

 

Jag kommer alltså inte att fota barnen eller läraren.  

 

Även om jag tänkt rikta in mig på en dag skulle jag vilja vara hos er i två dagar, för att få en 

överblick och bli klar med väggarna första dagen. Då kan jag ha allt fokus på elevernas 

läroböcker andra dagen. 

 

De årskurser jag är intresserad av att observera är förstaklass, andraklass eller tredjeklass.  

 

Jag hoppas att ni har möjlighet att ta emot mig och ni får gärna ställa vidare frågor om något 

är oklart.  

 

Ni når mig på: 

Mailadress: XXXXXX@hotmail.com 

Telefonnummer: 073- XX XX XXX 

 

Med vänlig hälsning  

Ida Lisell 
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Bilaga 2 – Bildanalyser 

Bilderna är namngivna så här:  

Den första bilden heter S1P1 vilket står för Stadsskolan, Vägg 1, Pojkar, bild 1. 

 

Förkortningarna under bilderna står för B = Blick, Ak = Aktivitet och At = Attribut. 

 

Pojkar i Stadsskolan 

Vägg 1: 

 

S1P1 

B: Mannen på bilden ser rakt på betraktaren med ett glatt ansiktsuttryck. 

Ak: Han står med armar och ben utsträckta likt ett X. Med ena handen viftar han med en flaggvimpel. 

Han är tagen ur sitt sammanhang och bakgrund saknas. 

At: Mannen har orange lockigt hår som sticker ut under en svart hatt. Han är vitmålad i ansiktet med 

en röd mun och näsa. På sig har han en vit och blårandig t-shirt, vita handskar, röda shorts med 

hängslen och vita prickar och svarta skor. I ena handen håller han en vit flaggvimpel med svarta 

tecken på som inte går att tyda. 

 

S1P2 

B: Två av männen ser ut att möta betraktarens blick men den ena har solglasögon och den andras ögon 

skuggas av hans hjälm. Övriga personer i bilden står med ryggen mot betraktaren eller är delvis 

bortvända. De två vi ser framifrån ser ut att le. 

Ak: Alla männen viftar med händer och armar i luften mot en man i mitten av bilden som har ansiktet 

mot oss. Allihopa är avbildade från midjan och upp. 

At: Männen har bygghjälmar och orange reflexvästar på sig. I bild syns en stor mick, en avlång  vit 

plåtcylinder som det står Chile på och en bergsvägg i bakgrunden. Kläderna som männen har under 

reflexvästarna har färgerna blått, vitt, grönt, och beige. 

 

S1P3 

B: En man ser ut ur bilden mot betraktaren men har solglasögon som gör att man inte kan tyda var 

hans blick är riktad. Han ler. De andra männen i bilden ser betraktaren från sidan och de ser ut att titta 

ner på någon syssla de utför. De har neutrala ansiktsuttryck. 

Ak: Mannen i mitten av bilden vinkar med ena armen och handen. De andra fyra männen i bilden är 

upptagna med något arbete som inte syns i bilden då de en av dem sitter ner så att bara huvudet syns 

och på resterande personer syns bara överkropparna.  

At: Männen har bygghjälmar i vitt och blått. Tre av männen har orangea jackor på sig, en har en 

militär-grön jacka med en vit tyglapp med ett rött kors på och mannen som är i mitten av bilden har en 

vit tröja med rött och blått mönster på och gröna byxor. I bakgrunden syns blå himmel, ett berg av ljus 

sten och en vit plåtcylinder med en grön gallerdörr öppen på sidan. 

 

S1P4 

B: En man spelar pingis och är fokuserad på motståndaren. Bilden är tagen så att betraktaren har 

placerats som motståndare på motsatt sida av pingisbordet. Alltså möter mannen i bilden betraktarens 

blick. Ansiktsuttrycket är neutralt. 

Ak: Han är mitt uppe i att slå en pingisboll med ett pingisrack över ett nät. Han står framåtlutad över 

ett pingisbord och har lyft ena armen medan han har den andra armen längs med sidan av kroppen.  

At: Bilden är svartvit men mannen har en t-shirt på sig i mörka färger. Han har kort hår. Bakom 

honom syns människohuvuden i en publik. Man ser bara mannens överkropp. 

 

S1P5 

B: En gammal man tittar ner på en sked han håller i handen. Han har ett neutralt ansiktsuttryck. 

Ak: Han sitter på en stubbe och äter ur en skål som han håller i knäet med en sked som han håller i 

handen.  
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At: Mannen har vitt hår till axlarna och ett långt vitt skägg. På huvudet har han en vit luva och på sig 

har han en vit tröja med ett brunt skärp runt midjan, ett par vita byxor, grå strumpor och bruna skor. 

Bredvid stubben han sitter på växer gula tulpaner. 

 

S1P6 

B: De två pojkarna i bilden tittar rakt på varandra och de är avbildade i profil. Den ena pojken ser sur 

eller arg ut medan den andra inte visar någon känsla. 

Ak: De två pojkarna bryter arm med varandra så att armmusklerna spänns. På bilden syns bara deras 

överkroppar. 

At: Den ena pojken har brunt kort hår och den andra har blont lockigt kort hår. På sig har de varsitt 

grönt linne. De är tagna ur sitt sammanhang och ingen bakgrund syns. 

 

Vägg 2: 

 

S2P1 

B: Två identiska ansikten syns i bilden, avbildade rakt framifrån med blicken riktad rakt mot 

betraktaren. Ansiktsuttrycken är neutrala. 

Ak: Det enda som syns på bilden är männens huvuden och axlar och de verkar stå helt stilla. 

At: De har brunt hår som räcker till hakan och ett brunt skägg. På huvudet har de en krona i gult och 

grönt. Tröjan som det går att se en liten bit av är svart, röd och gul. 

 

S2P2 

B: Ett femtiotal äldre män syns på bilden, ingen ser rakt ut på betraktaren utan de riktar blicken åt de 

håll som de utför olika aktiviteter. Alla männen har neutrala ansiktsuttryck. 

Ak: Männen på bilden är alla i full färd med olika aktiviteter som kan sammanfattas så att de 

konstruerar och flyttar saker. De är utspridda över en hel jordglob och ser ut att ta hand om jorden 

genom att till exempel fylla på vatten och fisk i havet. 

At: Männen är alla klädda likadana. De har en röd luva, vit och blårandig tröja, blåa hängselbyxor och 

bruna skor. De har också vitt hår och skägg. De har bland annat byggredskap och olika fordon som de 

använder på bilden. 

 

S2P3 

B: Pojken på bilden har sin kropp riktad mot betraktaren men ansiktet är vänt åt motsatt håll vilket gör 

att hans ögon inte går att se. Det går heller inte att se hans ansiktsuttryck. 

Ak: Pojken sitter still på en häst som äter från marken. Runt honom finns ett stängsel i trä, ett stort 

fällt med en massa olika djur på och ett träd. 

At: Han har en blå t-shirt på sig, en brun cowboyhatt, ljusbruna shorts och ljusbruna lågskor. Han 

sitter på en ljusgrå häst med sadel och träns. 

 

S2P4 

B: Pojken på bilden ligger på sidan med kroppen riktad mot betraktaren men hans blick är riktad mot 

något bakom honom. Han har ett neutralt ansiktsuttryck. 

Ak: Han ligger nedbäddad i en säng i ett mörkt rum.  

At: Pojken har svart kort hår. Han har en blå långärmad tröja på sig. På hans arm ligger en brun 

nallebjörn. Täcket är lila med gula cirklar på. Väggarna ser grå ut och sängen är grön med vita lakan 

och kudde. På ett blått nattduksbord bredvid sängen ligger ett par glasögon. Under kudden sticker en 

ficklampa fram.  

 

S2P5 
B: Pojken i bilden tittar ner på ett trästycke och en kniv som han håller i sina händer. Han har ett 

neutralt ansiktsuttryck. 

Ak: Han sitter på en stege och täljer i en vedbod. 

At: Pojken har svart kort lockigt hår. På sig har han en blå skjorta med en gul tröja under, gröna 

byxor, vita strumpor och svarta skor. På hans axel sitter en undulat. I ena handen håller han en kniv 
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och i den andra en träbit. Under stegen som han sitter på står en gammal vit barnvagn full med ved och 

bredvid på golvet är en hel vedhög staplad. Rummet ser mörkt ut. 

 

S2P6 

B: Pojken i bilden är vänd mot betraktaren men blicken är riktad åt sidan på något som händer i 

bilden. Han ler. 

Ak: Pojken sitter i en liten eka. Han håller i ett stort nät som till hälften ligger i vattnet bredvid båten. 

At: Pojken har ljust kort hår, han har en brun långärmad tröja och en gul flytväst på sig. Han sitter i en 

eka i trä. Han har ett fiskenät som ligger i vattnet. Ekan är ute i vattnet och i bakgrunden hoppar en 

fisk och man kan se gröna kullar på avstånd. Himlen är gul och röd. 

 

S2P7 

B: En jättelik man och en liten pojke står vända mot varandra. De tittar på varandra. Pojken står med 

ryggen mot oss och jätten ser vi snett framifrån. Jätten ser arg och sur ut. Pojkens ansikte går inte att 

se. 

Ak: Jätten och pojken står still och stirrar på varandra. 

At: Jätten har blont kort hår, en gul tröja med ett brunt rep kring midjan. Nedtill har jätten bruna byxor 

med en vit lapp på ena knäet och en röd och vitprickig på andra. Han har inga skor. Pojken har blont 

kort hår, en röd tröja, en brun axelbandsväska, en vit undertröja, blå byxor och en käpp. Han är också 

barfota. De står på en gräsplätt men utöver det syns ingen bakgrund. 

 

S2P8 

B: Betraktaren ser pojken i bilden snett framifrån. Hans blick är riktad delvis på betraktaren men också 

på ett hjul som rullar på marken framför honom. Han har en sur min. 

Ak: Pojken i bilden springer efter ett hjul som rullar över ett vattendrag. 

At: Pojken har brunt kort hår, en gul tröja, vita byxor och bruna skor. Bakom honom ser vi en stor 

gräsmatta med några hus. Framför honom fortsätter gräsmattan men den korsas av ett litet vattendrag 

där det finns fiskar.  

 

Vägg 3: 

 

S3P1 

B: Två pojkar avbildade i profil cyklar och tittar framför sig. Båda ler. 

Ak: Pojkarna cyklar på en liten väg i mörker. 

At: Den ena pojken har svart lockigt kort hår och en röd hjälm på huvudet, han har bruna ytterkläder 

med reflexer på sig och svarta skor. Han cyklar på en röd cykel. Den andra pojken har brunt kort hår 

och en blå hjälm på huvudet. Han har blåa ytterkläder med reflexer och svarta skor. Han cyklar på en 

grön cykel och på pakethållaren sitter en fotboll. I bakgrunden syns en gräsplan, ett fotbollsmål och 

några hustak på avstånd. Båda pojkarna har cykelljusen tända. 

 

Vägg 4: 

---- 

 

Flickor i Stadsskolan 

Vägg 1:  

 

S1F1 

B: Kvinnan på bilden är avbildad rakt framifrån och hon tittar rakt på betraktaren med ett leende. 

Ak: Hela kvinnans kropp syns. Hon står still med händerna över magen. 

At: Kvinnan är tagen ur sitt sammanhang utan någon bakgrund. Hon har en lång blå klänning, en vit 

hatt, brunt uppsatt hår och ett par ljusa klackskor.  

 

Vägg 2:  
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S2F1 

B: Flickan är avbildad från sidan men hon har huvudet och blicken vänd mot betraktaren och ler. 

Ak: Det är enbart flickans överkropp som syns på bilden. Hon har en hamster på axeln som hon håller 

ena handen på. 

At: Flickan har långt rödbrunt hår i två flätor och en grön polotröja. Ingen bakgrund syns.  

 

Vägg 3: 

 

S3F1 

B: Flickan på bilden är avbildad framifrån men hon vinklar huvudet lite bort från betraktaren även om 

blicken är fäst på betraktaren. Hon ler. 

Ak: På bilden syns flickans överkropp och händer. Hon stödjer huvudet i händerna och ser ut att 

lyssna på musik då hon har hörlurar på sig. 

At: Flickan har en beige tröja, långt brunt hår, sminkade ögon och ett par hörlurar på sig. Bakom 

henne syns en färgglad vägg. 

 

S3F2 

B: Kvinnan på bilden är avbildad rakt framifrån, hon tittar rakt på betraktaren, ler och slickar sig om 

munnen. 

Ak: Kvinnan står still och betraktaren ser bara hennes överkropp utan någon bakgrund. Runt bilden 

med kvinnan syns en ram med gröna äpplen. 

At: Hon har långt blont hår i två gröna hårsnoddar. På sig har hon en grön kofta och en röd och 

vitrandig tröja under. I örat syns ett grönt örhänge. 

 

Vägg 4: 

 

S4F1 

B: Flickan på bilden är avbildad rakt framifrån och hon tittar rakt på betraktaren och ser glad ut. 

Ak: Flickan har armarna uppsträckta ovanför huvudet och hänger i två rep utomhus med träd i 

bakgrunden. 

At: Hon har långt blont hår, en vit tröja med en jeansjacka över. Hon är avbildad utomhus. 

 

Pojkar i Landsortsskolan 

 
Vägg 1: 

 

L1P1 

B: Mannen i bilden tittar rakt på betraktaren med en sur min. 

Ak: Han står still med ramarna längs med sidorna. Bakom honom syns snö och två snötäckta granar. 

Han är avbildad från midjan till huvudet. 

At: Han har en stor brun kappa, vantar och en fluffig brun mössa på sig. 

 

L1P2 

B: Pojken tittar rakt på betraktaren. Han svettas i hela ansiktet och har en sur, lite uppgiven grimas 

med tungan hängande ut genom ena mungipan. 

Ak: Han står still med armarna hängande längs med sidorna. Bakom honom är det blå himmel, en 

gräsmatta och en stor sol. 

At: Han har ingen tröja på sig och det är bara överkroppen som syns i bild. Han har brunt kort hår. 

 

L1P3 

B: Mannen på bilden står med kroppen lite vänd bort från betraktaren men huvudet är vinklad mot 

betraktaren och lite neråt. Han har en hatt på sig och blicken är riktad rakt på betraktaren. Han har ett 

neutralt ansiktsuttryck. 

Ak: Mannen står still i skogen bredvid ett träd och äter en banan. 

At: Han har en gråsvart kostym, hatt och svarta skor på sig.  
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Vägg 2: 

 

L2P1 

B: Pojken på bilden sitter ner och är avbildad i profil. Han tittar i samma riktning som sin kropp. Han 

har ett neutralt ansiktsuttryck. 

Ak: Han sitter på en sten högt upp på ett berg och blåser i ett kohorn. Bakom honom syns trädtoppar 

på avstånd och en stjärnklar natthimmel.  

At: På sig har pojken ett par bruna shorts som räcker till knäna och ett par skor med långt skaft. Vid 

midjan hänger en kniv i sitt fodral. I händerna håller han ett kohorn. Han har kort mörkt hår.  

 

Vägg 3: 

 

L3P1 

B: Pojken på bilden ligger ner i sin säng och tittar upp i taket betraktaren ser honom på lite avstånd 

från sidan men lite ovanifrån. Han ler och ser glad ut. 

Ak: Pojken ligger ner med händerna bakom huvudet. Han befinner sig i ett sovrum. Bilden är 

beskuren ungefär vid pojkens knän. 

At: Pojken har brunt kort hår och en lila t-shirt. Rummet och sängkläderna går i blått och vid kudden 

sitter en brun liten björn. På väggen bakom sängen hänger en affisch med en rymdraket och eld på. På 

en hylla ovanför sängen sitter en lampa, en liten grön dinosaurie och en bok. På väggen ovanför hyllan 

hänger en bild med ett människoansikte på. 

 

Vägg 4: 

 

L4P1 

B: Grispojken på bilden är avbildad rakt framifrån men huvudet är vridet åt ena sidan och blicken är 

riktad uppåt åt motsatt sida. Han ler men i leendet syns en massa vassa tänder vilket tillsammans med 

ögonen gör att han ser arg och elak ut. 

Ak: Han står still med händerna bakom ryggen. Bakom honom syns bara gula och vita ränder. 

At: På sig har grispojken ett blått och vitrandigt linne. 

 

L4P2 

B: Mannen på bilden ligger på rygg i en kökssoffa och tittar uppåt och åt sidan bort från betraktaren 

och ut genom fönstret. Han ler. 

Ak: Han ligger på rygg i en säng med händerna bakom huvudet. I bilden syns bara mannens 

överkropp. 

At: Mannen har kort svart lockigt hår och skägg. På sig har han en randig skjorta. Bilden är i svartvitt. 

Han ligger i en kökssoffa med ett täcke på sig. Bakom soffan syns ett fönster med en blomkruka. 

Utanför fönstret är en sol på väg upp eller ner bakom en kulle. 

 

L4P3 

B: Mannen på bilden är avbildad från sidan, han tittar åt samma håll som kroppen är riktad och lite 

nedåt på fiolen han spelar på. Han har ett neutralt ansiktsuttryck. 

Ak: Han spelar fiol. 

At: Mannen har kort mörkt hår och skäggstubb. Han har en rödrutig skjorta på sig. Enbart hans 

överkropp syns i bild. Bakom honom syns vatten och en himmel. I vattnet syns siluetter av långa 

roddbåtar. 

 

Flickor i Landsortsskolan 

 
Vägg 1: 

 

L1F1 
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B: Flickan på bilden är avbildad rakt framifrån och har ansikte och blick vänd mot betraktaren. Hon 

ser glad ut. 

Ak: Hon promenerar med en käpp och bakom henne går några djur. Hon svänger med ena armen. 

Troligtvis är hon ute och vallar djuren. 

At: Flickan och åtta djur som går efter henne är klippta ur sitt sammanhang. Hon har klänning, ett 

prickigt förkläde, skor och ett huckle på sig. I handen håller hon en vandringskäpp och i pannan 

sticker en ljus lugg fram. Bilden är i svartvitt. 

 

Vägg 2: 

 

L2F1 

B: Flickhuvudet på bilden är avbildat framifrån men även om ögonen är riktade mot betraktaren är 

blicken riktad lite bredvid betraktaren. Hon ler. 

Ak: Ingen aktivitet. 

At: Flickan består enbart av ett huvud och ett par vingar i vitt med blåa skuggningar. Hon har 

mörkblont lockigt hår som räcker precis nedanför hakan. Ingen bakgrund finns. 

 

L2F2 

B: Flickan på bilden är avbildad rakt framifrån och hon tittar rakt på betraktaren och ler. 

Ak: Flickan står under ett träd och ser ut att dansa med ben och armar ut från kroppen lite som 

bokstaven X. Hon håller i trädet med ena armen och håller sin hatt i den andra. 

At: Hon har blont hår till axlarna med ett diadem. Hon har en ljusblå kofta med en vit tröja under, 

bruna byxor, ballerinaskor, glasögon och en grön hatt. Förutom trädet hon står under och marken hon 

står på syns ingen bakgrund. 

 

L2F3 

B: Flickan på bilden är avbildad snett framifrån och lite ovanifrån. Huvudet är vänt emot betraktaren 

men flickan blundar (sover). 

Ak: Hon sitter lutad mot ett barrträd i skogen och sover. Bredvid henne står en svampkorg med någon 

enstaka svamp i och på marken bredvid ligger en svampbok. Hon har tappat ena skon som ligger vid 

foten i mossan. 

At: Flickan har blont ljust hår till axlarna. Hon har glasögon, en ljusblå kofta, strumpor i ljusblått, 

svarta byxor och svarta ballerinaskor. Hon har en grön hatt, en svampkorg och en bok. 

 

L2F4 

B: Flickan är avbildad med ryggen och lite av sidan mot betraktaren och det går därför inte att se 

hennes ögon. Hon verkar titta ner på en blomma hon håller i handen. 

Ak: Hon sitter på en klippa vid vattnet och plockar med en blomma som hon håller i händerna. 

At: Hon har bara ett par vita underbyxor, en gul flytväst, ett blått hårband och glasögon på sig. Hon 

har blont kort hår uppsatt med hårbandet. 

 

L2F5 

B: Flickan är avbildad rakt framifrån och hon tittar rakt på betraktaren med en sur min.  

Ak: Flickan står still med en docka i händerna.  

At: Hon har långt brunt hår uppsatt i två långa flätor. På sig har hon en svart klänning, ett vitt förkläde 

och ett par bruna kängor. Dockan har svart kort hår och en röd klänning med vita prickar. Flickan är 

tagen ur sitt sammanhang och det syns ingen bakgrund. 

 

Vägg 3: 

 

L3F1 

B: Kvinnan på bilden har sin kropp vänd mot betraktaren men hon tittar rakt upp i himlen så att 

betraktaren ser hennes haka och sidan av huvudet. Hon ser ut att ha ett neutralt ansiktsuttryck. 
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Ak: Kvinnan sitter på huk i gräset, ena armen är utsträckt åt ena hållet och hon håller i sig i en 

trädstam, åt andra hållet har hon handen på en sten. Uppe i himlen åt det håll hon tittar flyger stora vita 

svanar. 

At: Hon har brunt uppsatt hår och en blå lång klänning med korta ärmar på sig. 

 

Vägg 4: 

 

L4F1 

B: Flickan på bilden är avbildad rakt framifrån och hon tittar rakt på betraktaren och kisar med en glad 

min. 

Ak: Hon tittar fram mellan kvistar och lönnlöv. Det är enbart hennes huvud som syns på bilden. 

At: Flickan har mörkt kort hår och en lövkrona på huvudet.  

 


