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English abstract 
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The purpose whit this essay was to see how the mathematic books showed sexual roles in 

pictures and if they confirm or deny the traditional sexual roles that school shall counteract 

according to the curriculum, Lgr11. The questions I focused on were this: 

 How sexual roles are introduced on the pictures in the chosen mathematic books? 

 What are the similarities and differences between the presentations of the gender in 

the chosen education materials? 

 

I used a semiotic method to analyze my pictures. The central parts of my theories were how 

we think that gender is created using characteristics and attribute. In my analyze I found out 

that the pictures in one of the book series showed more stereotypic sexual roles than the other 

book series did.  
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1. Inledning och bakgrund  

Artisten Yohio, en 19 årig kille från Sundsvall, har gjort stor succé i Japan då han sjunger på 

japanska och klär sig i kvinnokläder. Vid första anblicken går det inte att utröna hans kön då 

han ser feminin ut och rör sig på ett traditionellt kvinnligt sätt (www.svtplay.se). Detta väckte 

min naturliga nyfikenhet om frågan traditionellt manligt och kvinnligt. Vad är det som gör att 

vi så fort kan klassa in honom som en ”kvinna” bara för att han ser ut och rör sig på det sätt 

han gör? 

 

I detta arbete har jag undersökt hur könsroller presenteras i matematikböcker för årskurs 1-3. 

Fokus för arbetet ligger i att undersöka hur bilderna visar manligt och kvinnligt, alltså hur 

könsrollerna presenteras. Jag valde ut bilder ur två läromedelsserier från matematiken och 

serierna heter Lilla Mattestegen, första till sjätte boken, samt Matte Direkt Safari, 1a-3a och 

1b-3b. Det gav 12 böcker att analysera. Vidare presentation av läromedlen sker senare i 

uppsatsen. Anledningen till att jag valde detta ämne är att det i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står under rubriken ”En likvärdig 

utbildning” på sidan 8 att: 

 

Skolan ska 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. Den ska därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet 

(Lgr 2011, s. 8). 

 

Det som står i Lgr 11 skall genomsyra alla områden i skolan. Därmed blev jag nyfiken på hur 

matematikböckernas bilder presenterar manliga och kvinnliga könsroller och om de är 

utformade på ett sätt som motverkar traditionella könsmönster. Då läroplanen inte beskriver 

vad lagstiftaren bedömer vara traditionella könsroller så har mycket av min undersökning gått 

ut på att i tidigare forskning och teorier hitta könsrollsbeskrivningar som jag anser kan vara 

traditionella. 

 

Mitt intresse för genusfrågor har alltid varit stort men under tidigare arbete på förskola samt 

under utbildningens Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har det intresset ökat. Jag har 

iakttagit hur elever blivit bemötta av lärare och annan personal och om det funnits olikheter i  
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bemötande beroende på elevernas könstillhörighet. Jag blev under studietiden även 

uppmärksam på hur litteraturen speglade könsrollerna och på grund av detta ville jag fokusera 

mitt examensarbete kring genusfrågorna och hur könsroller representeras i viss litteratur. Då 

jag själv är väldigt intresserad av bilder samt då yngre elever inte har det skrivna/läsna språket 

så fann jag det naturligt att se hur bilderna presenterade könsroller. 

 

2. Disposition 

Detta examensarbete är upplagt på följande vis: Först kommer inledning som syftar till att 

leda läsaren in i arbetet och ge en bakgrund till ämnet som undersöks. Sedan redogörs för 

syfte och frågeställningar. Efter detta kommer tidigare forskning där jag tar upp bildanalys. 

Därefter kommer teoriavsnitt där begreppen genus, manligt/kvinnligt, könsroller och 

traditionella könsroller tas upp. Sedan följer materialavsnitt där jag presenterar de läromedel 

jag valt att utgå ifrån, samt hur urvalet av de analyserade bilderna har gjorts. Efter detta 

redogör jag för metoden som är semiotisk bildanalys. Här presenteras också mitt 

analysschema som jag utgår ifrån i den därpå följande analysen. Sist i arbetet finns 

slutdiskussionen där jag presenterar det resultat jag kommit fram till.  

 

3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka bilder i några utvalda matematikböcker ur ett 

genusperspektiv. Fokus läggs på hur bilderna reproducerar föreställningar om kvinnligt och 

manligt.  

 

Frågeställningarna är följande:  

 Hur presenteras könsrollerna på bilder i de utvalda matematikböckerna?  

 Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan könsrollspresentationerna i de 

utvalda bokserierna?  

 

4. Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenterar jag tidigare forskning om bildanalys. Detta görs för att ge en 

bild av hur forskningsområdena ser ut. Begreppet könsroller kommer inte att presenteras här 

då det kommer att diskuteras under rubriken teorianknytning tillsammans med begreppen 

genus, manligt, kvinnligt, könsroller och traditionella könsroller.  
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Yvonne Eriksson, som är docent och forskningsledare för Informationsdesign vid Akademin för 

innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola, skriver i sin bok Bildens tysta budskap 

(2009) att tanken om att bilder ska underlätta förståelsen av texter är utbredd. Dock visar 

forskning på att många skolbarn har svårt att se sambandet mellan bilden och texten då det 

krävs att man förstår texten för att förstå bilden. Vidare skriver Eriksson att forskare kommit 

fram till att kombinationen av bild och text är effektivare än bara text när det kommer till 

inlärning. Detta då det är lättare att minnas om vi både läser text och ser bilden. Dock menar 

forskare att bilder i läromedel kan vara svåra att förstå då en bild behöver förklarande bildtext 

medan en text kan bära sig själv (Eriksson 2009, s. 49). Med detta inser vi att bilder är 

komplicerade i sin enkelhet då bilder ofta kräver en annan form stöd för att bli förstådda.   

Eriksson menar att det inte finns några garantier att läsaren uppfattar bilden så som författaren 

eller illustratören tänkt sig (Eriksson 2009, s. 11) Detta ger att vikten av analysen och 

tolkningen måste vara tydlig då andra ska kunna se hur man själv tänkt vid analysen.  

 

Rune Petterson, som är pensionerad professor i informationsdesign, skriver i sin bok Bilder i 

Läromedel (2010) att Sverige har inte någon statlig läromedelsgranskning. Detta ger att 

lärarna själva väljer sina läromedel. Vissa läromedel recenseras i fackpressen och ibland av 

lektörerna vid Bibliotekstjänst. Trots att bilder är en stor del av läromedlen är det nästan alltid 

texter som recenseras eller fokuseras. Dessutom får inte läromedlen så stor plats vid 

recensionerna utan blir bara givna några rader. Pettersson menar att läraren själv noga 

kontrollerar läromedlets innehåll innan de börjar använda sig utav dem (Pettersson 2010, s. 

28). Detta ger att det är läraren själv som måste gå igenom litteraturen för att se om 

litteraturen dels stämmer med det eleverna ska lära sig om ämnet men också att andra delar av 

läroplanen uppfylls eftersom granskningen som gjort inte kan kallas grundlig eller täckande 

med tanke på den lilla plats recensionen får. Exempelvis kan här ses citatet om könsmönster 

från Lgr 11: ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Lgr 11, s. 8). 

När det inte finns någon myndighet som kontrollerar vad läromedlen innehåller blir det upp 

till respektive lärare att undersöka om läromedlen uppfyller läroplanens krav eller ej. 

 

Eriksson hävdar att hon i sin forskning funnit att bilden många gånger används ineffektivt i 

undervisningsmaterialet. Tilltron till bilden som en informationskälla har uteslutits till att bli 

inslag av dekoration och skapare av stämning i läromedlen. Ibland väljer man bilder som 

skapar associationer i stället för att förmedla information. Redaktörer och illustratörer tror att 

bilden är självklar och utelämnar därför text som förklarar bilden, vilket kan göra läsaren 
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osäker. I läroböcker kan detta vara besvärligt eftersom eleven då inte kan ta till sig den 

förväntade informationen. För att en bild ska fungera så måste författaren veta vad han/hon 

vill visa och att illustratören förstått ämnet han/hon ska gestalta. Dessutom så gäller det att 

vara uppmärksam på att det inte finns några dolda budskap (Eriksson 2009, s. 185-187). Detta 

är en intressant aspekt när man tänker på uttrycket ”En bild säger mer än 1000 ord”. Genom 

att titta på en bild ser vi olika saker och tolkar in olika saker beroende på våra förkunskaper 

och den kultur och tid vi lever i. 

 

Eriksson (2009) menar att analyserandet av en bild kan jämställas med läsandet av texter. 

Precis som i en text identifierar man i en bild olika element för att sedan sätta ihop dem till en 

helhet. Detta kan liknas vid språkets morfem, vilket syftar på de minsta enheterna som har 

betydelser, så är bildernas minsta enheter också utav vikt att uppmärksamma. Analysen av 

bilden blir som mest komplett då de separata detaljerna blir uppmärksammade. Detaljerna ger 

ofta bilden dess budskap, betydelse (Eriksson 2009, s. 33).  

 

”Hur transparent en bild än är, så innehåller den lager av >>osynlig<< kulturhistoria som 

bygger på konventioner för avbildning men även hur de verkliga objekten är utformade” 

(Eriksson 2009, s. 186-187). Med detta citat tolkar jag att Eriksson menar att oavsett hur 

tydligen en bild är så finns det dolda budskap i bilden som uppfattas olika beroende på i 

vilken kulturhistoria bilden är skapad i. Oavsett bildens tydlighet så finns det alltid kulturella 

betingelser gömda i bilden som bara är tydliga om man själv lever i den kulturen bilden är 

skapad. Att tro att en bild, oavsett hur enkel den är, skall vara tydlig för alla är farligt då 

allting kan vara kulturbundet. Jag kan tänka att detta är som teckenspråket. Enligt 

Teckenspråkswebben så säger man exempelvis ”jag” genom att peka på sitt bröst. I Japan 

säger de ”jag” genom att peka på sin näsa. Detta är för att Japaner anser det ohyfsat att peka 

på sitt bröst (http://www.ur.se). Även om man inte kan teckenspråk i Sverige så förstår de 

flesta att man syftar på ”jaget” om man pekar på sig själv vid bröstet. Japanerna som lever i en 

annan kultur skulle kanske inte förstå vad vi menade om vi pekade på vårt bröst för att säga 

ordet ”jag” och därmed kanske japanerna skulle bli förolämpande då vi gör en ofin gest 

utifrån deras sätt att tolka. Detta kan ses som en kulturellt bunden skillnad då det är vedertaget 

i västvärdens kultur att mena ordet ”jag” genom att just peka på sitt bröst. För att återkoppla 

till Yvonne Erikssons citat här ovan så menar hon att bilder är kulturbundna. Oavsett hur 

tydlig man försöker vara så betyder bilderna olika beroende på betraktarens förkunskaper och 

kulturen som betraktaren kommer från.  
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5. Teorianknytning 

Under denna rubrik tar jag upp de begrepp som jag anser behöver en vidare förklaring och 

precisering. Begreppen jag valt att fokusera på är genus, kvinnligt och manligt, könsroller 

samt traditionella könsroller. I min uppsats använder jag begreppen könsroller och 

könsmönster synonymt då båda begreppen används synonymt i den litteratur jag valt att utgå 

ifrån. Detsamma gäller begreppen stereotypa och traditionella könsroller, könsmönster. Enligt 

Svenska Akademins Ordlista (SAOL, 2006) står begreppet stereotyp för något oföränderligt, 

att det alltid ska vara samma, något enformigt (SAOL 2006, s. 905). Begreppet traditionellt 

står för det nedärvda, det sedvanliga, det som är i enligheten med traditionen (SAOL 2006, s. 

989). Jag gör utifrån detta bedömningen att begreppen är väldigt lika varandra och därmed 

använder jag dem synonymt.  

 

Genusperspektiv i historien (2001), redigerad av Magnus Perlstam, är en bok där 

historieforskare presenterar metodövningar ur ett genusperspektiv. Som framgår av bokens 

titel så beskrivs kvinnoroller och mansroller i ett historiskt sammanhang. Dick Harrisson som 

är docent på Linköpings universitet skriver att synen på kvinnorollen redan under 600- och 

700- talet genomgick en stark stereotypisering. Det fanns den goda kvinnan som var vacker, 

from och fredsmäklande och så fanns det den onda kvinnan som var maktlysten, sexuellt 

överaktiv och som gav sina män dåliga råd. Det finns även från den tiden texter där män 

beskrivs på ett stereotypt sätt som antingen onda eller goda (Harrisson 2001, s. 32-33). 

Könsrollsstereotypisering har funnits lång tid tillbaka i historien och är därmed inget nytt 

begrepp.   

 

Sanimir Resic fil.dr på Lunds universitet skriver i boken Genusperspektiv i historia (2001) att 

både Shakespeare och General Patton beskriver den idealiske mannen som en krigare. Detta 

trots att det skiljer mer än tre hundra år mellan dem. Han anser att dessa värderingar kan skilja 

sig något men flertalet är konstanta och universella i tid och rum (Resic 2001, s. 153). Vidare 

menar Resic att bilden av mannen som den krigiske, som har en hård och våldsam natur, står i 

motsats till kvinnan, som är den fredlige och vårdande som tar hand om hemmet (Resic 2001, 

s. 152). I inledningen till boken Genusperspektiv i historia (2001) skriver Maria Sjöberg, som 

är docent vid Göteborgs universitet, bland annat om Ellen Fries som grundaren till dagens 

genusforskning. Sjöberg menar att då Ellen Fries blev den första kvinnan att bli filosofie 

doktor och disputera i historia året 1883 var det hon som lade grunden för den 
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genusforskningen som idag bredrivs. Detta då Ellen Fries påbörjade forskning om det som då 

kallades kvinnornas historia och som idag ingår i genusforskningen. Centralt i dagens 

genusforskning är frågorna om könsföreställningar, men andra ord genus, och hur detta 

påverkar samhällets förhållanden generellt (Sjöberg 2001, s. 7). 

 

Yvonne Hirdman, som är professor vid Historiska institutionen samt Arbetslivsinstitutionen 

vid Stockholms universitet, skriver i sin bok Genus - om det stabilas föränderliga form (2001) 

att könsrollsbegreppet i mitten av 1980-talet fick en minskad kraft. Det berodde bland annat 

på att det varit ett politiskt vapen för de radikala reformisterna i familjepolitiken på 1960-talet. 

Men också att det hos bland annat feministisk teoretiker fanns en övermättnad i användandet 

av begreppet. Yvonne Hirdman anser att det i vetenskapliga sammanhang kan vara 

problematiskt att använda sig av ordet kön. Ordet kön har många betydelser och kan ses som 

ett förorenat ord, det kan betyda könsorgan eller man och kvinna. I samband med 

beskrivningar av kvinnor används bland annat det täcka könet och det svaga könet. Det finns 

en risk att man då befäster ”könets” gammalmodiga betydelser och underordningar (Hirdman 

2001, s. 12-14). Hirdman menar vidare att det behövdes ett nytt begrepp i stället för könsroller 

för att kunna belysa kvinnornas underordning och att tolka kvinnor och mäns medverkan i den 

(Hirdman 2001, s. 12). I Lgr 11 står det att ”skolan skall motverka traditionella könsmönster” 

(Lgr 11, s. 8). Jag har i mitt sökande efter litteratur som skulle kunna beskriva vad som menas 

med traditionella könsroller haft svårt att finna det beskrivet utifrån just det begreppet. Det 

Hirdman beskriver ovan att kön i vetenskapliga sammanhang kan skapa problem kan vara en 

av orsakerna till detta. Däremot förekommer ordet genus i större utsträckning i litteratur och 

forskning.  

 

Yvonne Hirdman förespråkar ordet genus som hon anser ger en distans till det laddade ordet 

kön. Hon menar att ordet har en vid innebörd och gäller allt inte bara kroppar, utan även 

tankar om kvinnligt/manligt och genomsyrar allt. Till exempel situationer, tyg, mat, platser, 

arbete. Hon anser att det handlar om manligt/kvinnligt som en symbolisk teoretisk 

konstruktion. Begreppet genus är inte dubbeltydigt såsom kön och ger inte plats för 

missförstånd (Hirdman 2001, s. 15-16). Ordet genus kommer från latin. Ordet betyder sort, 

slag, kön, släkte. Begreppet införlivades i kvinnoforskningen på 1980-talet då samtidens 

forskare började använda genus vid översättningar från engelskan där det engelska uttrycket 

gender figurerade (Hirdman 2001, s. 11). Britt-Marie Thurén har blivit tillsatt av 

Vetenskapsrådet för att skriva om genusforskning. Hon är en av ledamöterna i 



11 

 

genuskommittén för Vetenskapsrådet. Thurén sammanställer i Genusforskning – Frågor, 

villkor och utmaningar (2003) vad genusforskning är. Hon menar att genusforskning handlar 

om alla de saker vi människor konstruerar. Att tolka, symbolisera, tänka, uppskatta, känna, 

måla, fantisera, skriva etc. Detta och mer därtill ingår i genusforskningen då det handlar om 

att vi formar och skapar genus (Thurén 2003, s. 10). Att undersöka allt som rör genus, vad 

som kan klassas som ”man” eller ”kvinna”, varför vi kan klassas som det och vilka 

konsekvenser detta ger samhället. Vi skapar genus och sättet vi skapar det på får 

konsekvenser för hur vi uppfattar det. Genus uppstår i tiden och kulturen vilket gör att de 

värden och egenskaper vi lägger till kvinnan eller mannen inte behöver vara detsamma som 

man ser på begreppen i andra kulturer eller i en annan tid (Thurén 2003, s. 11). 

 

Fanny Ambjörnsson är genusforskare och har skrivit boken Rosa – Den farliga färgen (2011). 

I den boken presenterar hon en studie där hon intervjuat småbarnsföräldrar kring färgen rosa 

och dylikt. I boken tar hon bland annat upp hur viktigt det var för föräldrarna hur man klädde 

sina bebisar. Kläderna var en central del i hur man visade upp sin bebis. Många av 

informanterna var negativa till att bebisarna skulle bära rosa kläder och volanger. Samtidigt 

var det många som ändå klädde sina barn i kläder som ej uppfattas som könsneutrala. Här ger 

Ambjörnsson ett exempel från en bebisfotografering på en Öppen förskola. Dagen som 

fotograferingen ägde rum var barnen klädda i klänning eller rosa och rött om de var flickor. 

Detta gällde alla flickor, utom en. Hon var klädd i ljusblå mjukisbyxor och detta berodde på 

att hennes pappa inte visste om att det skulle vara fotografering på förskolan den dagen. Han 

tyckte det var problematiskt att dottern skulle fotograferas med de ljusblå byxorna och valde 

därför att låta dottern fotograferas utan kläder. Detta är intressant då fotografierna som togs 

var svartvita (Ambjörnsson 2011, s. 16). Det intressanta med detta exempel är att flickorna 

kläddes i flickiga markörer så som rosa, rött, blommor och spets, trots att man i intervjuer och 

samtal sagt sig vara skeptisk och irriterad till dessa markörer. Pojkarna kläddes i blåa, gråa 

eller gröna nyanser (Ambjörnsson 2011, s. 17). Ambjörnsson skriver vidare att det är 

samhället som skapar färgers betydelser. Beroende på när man lever och vart man lever har 

färger olika betydelser. Rosa kan idag ses som en traditionellt kvinnlig då den kopplas till 

kvinnor på olika plan. Ett exempel är att undersöka hur det ser ut vid tidningsställ vid 

exempelvis pressbyrån. Den delen som vänder sig till flickor är den rosa avdelningen i 

butiken (Ambjörnsson 2011, s. 9). Ambjörnsson skriver att det är vanligt att kvinnors leksaker 

och saker handlar om smink, kläder, hår och hur man gör sig fin och att det är detta som 

sakerna centreras kring (Ambjörnsson 2011, s. 79). 
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I mediefilen En bok, en författare Fanny Ambjörnsson (2011) där Fanny Ambjörnsson blir 

intervjuad av Mathias Österlund, som är TV-journalist, pratar de om Ambjörnssons bok Rosa 

– den farliga färgen. I intervjun diskuterar de bland annat titeln till boken där Ambjörnsson 

menar att den valdes lite ironisk då en färg inte kan vara farlig, eller kan den det? Rosa ses 

som en vän, gullig flickfärg, men om det sätts på en pojke ansåg många av Ambjörnssons 

informanter att det blir fel. Vidare menade informanterna att de skulle kunna sätta på sina 

flickbebisar pojkkläder, men att de skulle ha det mycket svårare att sätta på pojken 

flickkläder. Att sätta en rosa klänning på en pojke kändes fel ansåg informanterna 

(http://sok.uraccess.se/).  

 

Dock har rosa inte alltid setts som kvinnomarkör. Rosa fick rollen som kvinnomarkör i 

västvärlden kring 50-talet. Innan dess hade den setts som en mansmarkör då den ansågs 

associera till rött som symboliserade krigiskhet, blod och styrka. Blått var då en kvinnomarkör 

(Ambjörnsson 2011, s. 10). Exempel kan ges ur en tidning som utkom i USA år 1918. Den 

hette Ladies’ Home Journal. I tidningen skrev de att det var den allmänna normen att rosa, 

som den bestämda och starka färgen, passade bäst på pojkar medan den blåa färgen, som ses 

som den spröda och sköra, skulle vara vackra på flickor (Ambjörnsson 2011, s. 10). 

 

Vidare vill jag ta upp Yvonne Eriksson (2009) som skriver om hur vi uppfattar färger och att 

det beror på i vilken kultur vi lever i samt könet vi har och bekräftar oss med. Som exempel 

tar hon upp att japanerna ser vitt som en symbol för död och döden, medan vitt i det 

västerländska samhället är en symbol för oskuld och renhet. Kön och färg är också uppdelat 

då exempelvis rosa ses som en kvinnlig färg där det kan vara svårt för män att känna 

tillhörighet till. Dock har rosa börjat komma in mer och mer till den manliga sfären då rosa 

skjortor och slipsar kan vara acceptabelt bland män. Det är enklare för kvinnor med färger då 

det är acceptabelt för henne att ha alla färger medan det kan vara svårare för mannen, som 

exempelvis med färgen rosa (Eriksson 2008, s. 65-66). Ambjörnsson tar vidare upp vilka 

färger som är accepterade i dagens samhälle. Enligt hennes informanter är blå, grå och grön 

vanliga killfärger (Ambjörnsson 2011, s. 16, 21) och rosa och rött flickfärger (Ambjörnsson 

2011, s. 16). En av dem hon intervjuade, en flicka på 10 år, ansåg att mörkt är killarnas färger 

och ljust är flickorna eftersom det såg ut så på hennes skolgård (Ambjörnsson 2011, s. 86).  

Vidare menar en annan intervjuad person att oavsett hur mörk färgen rosa är så går den bort 

för de flesta killar (Ambjörnsson 2011, s. 87). Med detta i åtanke kan vi konstatera att färger 
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är tillåtna för båda könen i dagens kultur men att uppdelningen ofta hamnar i ljusa kulörer för 

tjejer och mörka kulörer för killar. 

 

I avhandlingen I en klass för sig (2003) analyserar Ambjörnsson utifrån observationen och 

intervjuer i en gymnasieskola vad man får och inte får göra som tjej. Boken är en 

undersökning om tjejer i gymnasiet och om deras livsvillkor. Bland mycket annat tas vikten 

av hår upp. Tjejerna i undersökningen var överens om att långt hår hör till tjejer och kort hår 

till killar. Dock kunde tjejer ha kort hår om de med andra markörer visade upp att de var 

kvinnor, exempelvis genom att styla håret på ett kvinnligt sätt (Ambjörnsson 2003, s. 142). 

 

Thurén skriver att:  

 

Alla kända mänskliga samhällen kategoriserar människor i minst två kategorier som motsvarar 

ungefär det vi västerlänningar kallar för kvinnor och män. Samhället använder sig av denna 

kategorisering för att fördela sysslor, resurser, makt och beslut. Det är vanligt att man har 

uppfattningar om att vissa egenskaper är kvinnliga och andra är manliga. Men sedan varierar 

idéerna kring vilka dessa är, hur de skall symboliseras, var gränserna går, hur skarpa de är, om 

de är föränderliga eller eviga, hur barn skall bli kvinnor och män, och så vidare (Thurén 2003, s. 

13). 

 

Maria Nikolajeva, litteraturvetenskapsprofessor vid Stockholms universitet samt docent vid 

Åbo Akademi i forskning kring barnlitteratur presenterar i sin bok Barnbokens byggklossar 

(2009) ett abstrakt schema för manlighet och kvinnlighet. Hon redogör för de egenskaper hon 

anser vara könsstereotypa egenskaper för män och kvinnor. Könsstereotypt innebär enligt 

Nikolajeva att individerna beter sig så som normerna förskriver att de skall bete sig i den tid 

och kultur som råder. Hon tar upp exemplet om de snälla, duktiga och väluppfostrade 

flickorna jämfört med de äventyrliga och busiga pojkarna. Detta kan idag, enligt Nikolajeva, 

ses som stereotypa roller för pojkar och flickor. Då de kvinnliga och de manliga egenskaperna 

är baserade på motsatser konstruerar Nikolajeva ett abstrakt schema för ”kvinnlighet” och 

”manlighet”. Nikolajeva presenterade schemat som följande: 

 

Män/Pojkar    Kvinnor/Flickor   

Starka   Vackra 

Våldsamma   Agressionshämmande 

Känslokalla, hårda  Emotionella, milda 
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Aggressiva   Lydiga 

Tävlande   Självuppoffrande 

Rovgiriga   Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande   Sårbara 

Självständiga   Beroende 

Aktiva   Passiva 

Analyserande   Syntetiserande 

Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt 

Rationella   Intuitiva 

(Nikolajeva 2009, s. 129) 

 

Nikolajeva menar att vi i västvärlden anser de manliga normerna som överlägsna de kvinnliga 

(Nikolajeva 2009, s. 130).  

 

Jag skrev ovan att Thurén menar att genusforskning handlar om de saker vi människor 

konstruerar. Det innebär att när jag tittar på bilderna för att se om de är illustrerade utifrån ett 

traditionellt könsmönster så är min bedömning färgad, dels av mina personliga värderingar 

och mitt sätt att tolka, tänka och känna samt av det jag fått fram i de olika teorierna.  

 

6. Material  

Materialen jag har använt mig av är Matte Direkt Safari och Lilla Mattestegen. Det är 

läromedelsserier i matematik som sträcker sig från och med årskurs 1 till och med årskurs 3. 

Båda serierna är på sex böcker vardera, så det är två böcker för varje årskurs i respektive 

serie. I Matte Direkt Safari får man följa flickan Tanja, pojken Tim och kängurun Trixi när de 

åker runt jorden och besöker olika platser. Då Trixi är ett djur väljer jag att inte inkludera 

henne i analysen. I Lilla Mattestegen får man följa med till olika platser där det alltid är en hel 

del människor som gör olika saker.  

 

Sammantaget är bokserierna på sex böcker vardera vilket ger tolv stycken böcker att 

analysera. Efter genomgång av bilderna har jag valt att endast analysera fyra bilder från 

vardera serien. Motiveringen till att ett urval gjorts är dels att antalet bilder skulle bli för 

omfattande för uppsatsens omfång och för att det skall bli en likvärdig bildrepresentation från 

båda serierna.   
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Bilderna som valts ut har följande kriterier: att de är uppslagsbilder på minst en hel sida, att 

personerna gör något och att det sker en aktivitet i bilden. Om man jämför med en vanlig bild 

vid ett räknetal så kanske den bara visar ett ansikte vilket inte ger lika mycket information 

som en heltäckande sida. Jag har valt att ta den första uppslagsbilden från vardera bok. 

Dessutom ligger alla bilder först i matematikböckernas första kapitel vilket jag har valt av 

anledningen för att de skall bli samma urval för de båda bokserierna. 

 

Matte Direkt Safari är utgivet av förlaget Bonnier Utbildning AB och är skrivna av Siw 

Elofsdotter Meijer, Margareta Picetti och Pernilla Falck och illustrerade av Yann Robardey. 

 Matte Direkt Safari 2a utkom 2010, första upplagan 

 Matte Direkt Safari 2b utkom 2010, första upplagan 

 Matte Direkt Safari 3a utkom 2011, andra upplagan 

 Matte Direkt Safari 3b utkom 2011, andra upplagan 

 

 Lilla Mattestegen är utgivet av förlaget Natur och Kultur. Böckerna är skrivna av Britt 

Jakobson och Eva Marand och illustrerade av Lisa Lundmark.  

 Lilla Mattestegen första boken utkom 2007, andra upplagan  

 Lilla Mattestegen andra boken utkom 2002, första upplagan  

 Lilla Mattestegen fjärde boken utkom 2006, första upplagan 

 Lilla Mattestegen sjätte boken utkom 2006, första upplagan 

 

7. Metod 

7.1 Semiotisk bildanalys 

Semiotik är ett ord som ursprungligen kommer från grekiskan. Sēmeiōtiko´s betyder ”som hör 

till beteckning” och sēmeion som betyder ”tecken” (www.ne.se). 

 

Göran Sonesson skriver i sin bok Bildbetydelse, inledning till bildsemiotiken som vetenskap 

(1992) att semiotiken ses som den generella vetenskapen om tecknen. Fokus ligger på att 

definiera tecknens egenskaper, hur de är sammansatta, kombinerade och deras användning 

(Sonesson 1992 .s. 24). 
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Søren Kjørup skriver i sin bok Semiotik (2004) om att innehållssidan och uttryckssidan är de 

två sidor ett tecken kan ha (Kjørup 2004, s. 20). De två sidor ett tecken kan ha kallas 

denotation och konnotation. När man pratar om denotation avser man begreppets faktiska 

betydelse. Som exempel tar Søren Kjørup upp begreppet ”moder”. Begreppet syftar på någon 

som fött ett eller flera barn. Konnotation som är den andra sidan av teckens betydelse handlar 

om vilka värderingar ur det känslomässiga planet begreppen ger (Kjørup 2004, s. 22). 

 

Yvonne Wærn är professor emerita vid Tema kommunikation samt adjungerad professor vid 

Mälardalens högskola. Rune Petterson är professor på Mälardalens högskola och adjungerad 

professor vid Appalachian State Universtity i USA. Gary Svensson är lärare och forska vid 

Tema Kommunikation på Linköpings universitet. Tillsammans skriver de i sin bok Bild och 

föreställning (2004) om vad en semiotisk analys är. Det centrala i en semiotisk analys är 

bildens innehåll. Ändamålet ligger i att fastställa vad bilden vill säga. När vi analyserar vem 

eller vad som återges på en bild, alltså det vi ser och förstår, kallas det denotation. 

Konnotation handlar om att analysera värden och idéer i det som återges och på det sätt som 

det återges (Petterson/Svensson/Wærn 2004, s. 38-39).   

 

Tecken får olika betydelser beroende på vilket språk det uppstår i. Det som har en betydelse i 

ett språk kan få en annan betydelse i andra språk. Dessutom kan någonting ha olika 

benämningar beroende på vilket språk de kommer ifrån. Dessa betydelser uppkommer genom 

mänskligt tänkande och kulturen (Kjørup 2004, s. 20).  

 

Sonesson menar att bildsemiotikens centrum är att förstå hur färgade fläckar bildar tecken. 

Meningen med bildsemiotiken är att förstå hur de färgade fläckarna bildar helheter som 

kopplas samman med upplevelsevärldens företeelser (Sonesson 1992, s. 22). Göran Sonesson 

skriver att det i dagens samhälle, där bilder spelar en stor roll, är det av vikt att begripa hur 

bilder förmedlar information. Detta är lika viktigt som att förstå det verbala språket (Sonesson 

1992, s. 23).  
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7.2 Analysschema 

Här nedan presenterar jag de kriterier som ingår i mitt analysschema. Valet av kriterier är 

gjort för att göra en likvärdig analys av bilderna och deras innehåll. Då mitt syfte är att 

undersöka vad man kan se i bilderna, vad man kan tolka in i dem och utröna ifrån bilderna 

utifrån perspektivet genus, kvinnligt och manligt, könsroller och traditionella könsroller har 

jag valt att göra detta analysschema som hjälp vid analyserandet av bilderna.  

 

Vid en analys av bilder handlar mycket om hur jag tolkar det jag ser utifrån mina erfarenheter. 

Pettersson (2010) skriver att bilder innehåller mycket information. Därmed kan vi ha svårt att 

tolka bilder från exempelvis andra tidsepoker eller andra kulturer. I en bild ligger möjligheter 

till flera tolkningar beroende på tolkarens förkunskaper så hur vi tolkar en bild beror på våra 

personliga erfarenheter (Pettersson 2010, s. 30-33). Därför använder jag mig av ett 

analysschema för att på så sätt göra undersökningen så objektiv och rättvis som möjlig.  

 

Viktigt att påpeka är att oavsett hur objektiv jag försöker vara i min analys och i mina 

tolkningar så utgår jag ändå ifrån mina förkunskaper och de tolkningar jag gjort innan. 

Magdalene Thomassen (2006) skriver i sin bok Vetenskap, kunskap och praxis om fördomar. 

Här tar hon upp Gadamer som var aktiv inom hermeneutiken som just håller begreppet 

fördomar centralt. Enligt Gadamer är all förståelse och mening organiserat på en 

undermedveten förförståelse, eller som han uttryckte det, av fördomar. Med detta menas att 

allt som vi vet och förstår om världen är baserat på kunskaper vi redan erfarit (Thomassen 

2006, s. 95). För att kunna analysera och tolka bilderna så blir det lätt att man skriver 

tolkningar direkt i texten. Meningen ”Hon hade långt hår” är en tolkning av mina 

förkunskaper då ”långt” är ett relativt begrepp. Är axellångt hår lång? Är axellångt hår lång i 

förhållande till ”hår som går ner till ryggslutet”? Allting är en relativ uppfattning och begrepp 

är sällan så tydliga som man skulle önska. Dock är detta något jag är medveten om och jag har 

därför valt att i min analys använda mig av de teorier jag tog upp i teoriavsnittet. Genom ett 

analysschema så tittar jag på samma saker i alla bilder och missar därför inte någon viktig 

aspekt.  

 

Det jag valt att titta på är följande: 

 Miljön – Det första jag tittade på i varje bild var hur miljön och omgivningen såg ut. 

Detta för att ge läsaren en helhetsbild över bilden som analyseras.  
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 Fokus – Det primära under denna punkt var att se vad som låg i centrum av bilden, 

vad betraktaren lägger märke till först, alltså bildens fokus. Motiveringen till denna 

punkt är att se hur illustratören valt att presentera innehållet i sina bilder. 

 Kroppsställning, görande – Här tittade jag på vad människorna gjorde, alltså om de 

står, sitter, bär, lyfter och så vidare.   

 Utseende – Fokus under punkten är att beskriva hur människorna på bilden ser ut, 

exempelvis deras hår.  

 Ansiktsuttryck, känslouttryck – Här tittade jag på vad personen visade för känslor. 

 Klädsel, färger – Här beskrev jag hur personerna var klädda och vilka färger som 

personerna hade på sig. 

 Attribut – Här noterade jag om individen hade några attribut, det vill säga om de höll 

eller hade på sig något speciellt. Exempelvis handväska, klocka, diadem och så vidare.  

 

8. Resultat 

Under denna rubrik skall jag analysera mitt material för att få fram ett resultat. Jag har valt att 

analysera en bild åt gången utifrån de ovan angivna kriterierna i analysschemat. Bilderna 

kommer först att analyseras var för sig och sedan kommer serierna att analyseras som 

helheter. Därefter kommer en analytisk jämförelse göras mellan de två olika 

läromedelsserierna. I analysen görs först en denotationisk analys alltså att jag presenterar det 

jag såg på bilderna. Därefter gör jag en konnotationisk analys där jag tolkar det jag såg.  

 

8.1 Matte Direkt Safari 2a s.4-5 Hyddby 

I bildens förgrund ser man lerhyddor med vasstak. I bakgrunden ser man en afrikansk savann 

med berg vid horisonten. På savannen ser man giraffer och elefanter samt några låga träd. 

Fokus i bilden är hyddorna, Tanja och Tim som spelar trummor samt Trixi som går ut från en 

av hyddorna till höger på bilden. Tanja sitter på en låda och håller en trumman mellan benen. 

Hon fingrar på trumman. Tanja har långt hår som skymtar fram under den bruna hatten hon 

bär och hon blundar och ler och ser glad ut. Tanja är klädd i bruna vandrarkängor, en lila 

skjorta och gröngrå shorts. Tim står upp bredvid Tanja och slår på sin trumma med hela 

handen. Han håller sin trumma mellan sina knän. Tim ler med öppen mun och hans ögon är 

öppna. De grova skorna han har på sig är gråa och hans skjorta är brun. Shortsen är av 
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liknande modell och färg som Tanjas. Tims hatt är grön med ett brunt band om. Bakom en av 

hyddorna tittar ett barn fram som har sina fingrar i öronen medan blicken riktas mot Tim. 

 

8.2 Matte Direkt Safari 2b s.4-5 Dinosauriemuseum  

Bilden visar ett rum med dinosaurier och dinosaurierskelett. På högra sidan av bilden syns en 

butik med en kvinnlig expedit. Expediten har blont hår uppsatt i två tofsar på sidan av 

huvudet. Hon bär glasögon och en blå skjorta. Hon ler och tittar mot Tanja och Tim som båda 

är i fokus på bildens högra sida. Båda barnen är klädda i långärmade tröjor, långbyxor och 

skor. Tanja står framför kiosken och håller i en dinosaurie med båda händerna. Dinosaurien är 

stor, gul och har siffran 100 skriven på sig. Av bilden kan man se att Tanja är längre än Tim 

och hennes att hennes skor är större. Hennes mörkbruna hår är axellångt och hon tittar leende 

rakt fram mot betraktaren av bilden. Tröjan hon har på sig är mörkgrön och byxorna 

lila/gråaktiga, skorna är ljusbruna. Bredvid Tanja står Tim. Han håller också i en dinosaurie. 

Den håller han med en hand. Dinosaurien är röd och mindre än Tanjas samt har siffran 1 

skrivet på sig. Tim har kortklippt hår och hans blick är riktad mot dinosaurien som han håller i 

handen. Han ler också.  Hans tröja är blåaktig, byxorna bruna och skorna grönvita. Bakom 

barnen på bilden syns Trixi som tittar på en dinosaurie som står på golvet. Flera liknande 

dinosaurier som den Trixi tittar på och som Tanja och Tim håller i, finns utspridda på golvet 

på bilden samt i kioskens presenthyllor. 

 

8.3 Matte Direkt Safari 3a, s. 4-5 Bankvalvet 

Bilden visar ett bankfack med värdeskåp på väggarn. På golvet syns säckar med pengar, en 

låda med mynt och till vänster står ett öppet kassaskåp med pengar i. På väggarna finns hyllor 

med lådor och påsar som har siffror på sig. Vissa av påsarna har fått mun och ögon men man 

kan ej tolka in något kön på dem. I bakgrunden syns en trappa som leder upp mot en stor, 

tjock öppen dörr med kassaskåpsvrede på mitten. Fokuset ligger på Trixi, Tanja och Tim. 

Båda är klädda i långärmade tröjor och långbyxor samt skor. Tanja står upp mitt för trappen 

och håller sex sedlar i sina händer. Hon har långt, mörkbrunt hår och hon ler. Tanjas tröja är 

röd och hennes byxor blåa. Skorna är beiga och gula. Tim står böjd bakom Tanja och pekar på 

en påse på golvet. Han har kort brunt hår och ler. Tim har en grön tröja, blåa byxor och 

vitgröna skor.  
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8.4 Matte Direkt Safari 3b s.4-5 Kulgruvan 

Uppslaget visar en gruva och till höger finns flera gruvarbetare. Alla gruvarbetarna är runda 

som kulor samt bär någonting eller håller något i händerna. Alla fem gruvarbetarna bär 

likadana hängselbyxor, tröjor, skor och skyddshjälmar med pannlampa. Byxorna är bruna, 

tröjorna mörkt lila och hjälmarna är orangea. Gruvans tak är uppstagat med träbalkar och på 

marken finns en tågräls med en vagn. Vagnen är placerad mitt på bilden och kängurun Trixi 

sitter i vagnen. Tanja och Tim står i gruvgången som är till vänster på bilden och i det nedre 

hörnet står gruvarbetare nummer 5. Personen står böjd över sin hink med kulor och har 

skyddshjälmen djupt neddragen över pannan. Detta gör att man har svårt att se ansiktsuttryck 

eller hår och personen blir väldigt androgyn.  

 

Till höger på bilden står de fyra andra gruvarbetarna. Tre av dem är placerade i förgrunden 

och en i bakgrunden. Längst bak i gruvgången ser man en bil av terrängmodell. Gruvarbetare 

1, som står i förgrunden på den högra sidan av bilden, har långt, mörkt flätat hår. Hon ler och 

tittar rakt fram där hon går mot höger i bilden. I ena handen bär hon en hink med kulor och en 

hacka bärs över vänster axel. Gruvarbetare 2 står bakom gruvarbetare nummer 1. Han har en 

liten mustasch. Han håller också i en hacka samt en kula i den andra handen. Ansiktsuttrycket 

är svårt att avgöra men jag tolkar det som att han är häpen, dock kan jag ej tyda vad han är 

häpen över. Gruvarbetare 3 är bredvid gruvarbetare nummer 2. Hon har långt ljusbrunt hår, ler 

och tittar nedåt när hon går. Hon bär en hink med kulor i sin vänstra hand. Gruvarbetare 4 går 

i bakgrunden av bilden, personen håller i en hacka som bärs över axeln samt ser ut att vissla. 

Personen har blont hår som skymtar fram bakom hjälmen. Då individen är så långt bak är det 

svårt att avgöra vilket kön den har.  

 

På den vänstra delen av bilden står Tanja och Tim. Tanja ser ut att halvhoppa lite och ler med 

öppen mun som om hon skrattar. Hon blundar och håller händerna hög över huvudet. Hon ser 

väldigt glad ut. Tanja är klädd i en röd tröja, alternativt jacka, blå byxor och gula skor. 

Bredvid Tanja står Tim. Båda barnen har orangea skyddshjälmar på sig precis som 

gruvarbetarna. Tim bär en orange tröja, en beige jacka, blå byxor samt bruna skor.  

Tim hoppar med händerna i luften. Han ler med öppen mun och har öppna ögon. Han hoppar 

och viftar med händerna i luften.  
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8.5 Lilla Mattestegen Andra boken s.4 I staden 

På bilden ser man en gatumiljö med butiker, gatustånd och en biograf. De finns flera 

människor i förgrunden på bilden. En kille går i bakgrunden mitt på bilden och visslar samt 

bär på en väska. Han stoppar ner en plånbok i bakfickan och från den tappas det sedlar. Han 

ser avspänd ut och glad ut. Killen har kort hår, en orange långärmad tröja och långa blå byxor 

samt gröna skor. En ung man står vid en busshållplats i förgrunden av bilden och tittar på sitt 

armbandsur med ryggen emot bilden. Han har kort hår, en kortärmad vit tröja med röda, gula 

och blåa ränder vid ärmarna och på nedre kanten av den är det en röd rand. Hans byxor är 

gröna och skorna grå.  

 

Kvinnan i bildens vänstra nedre hörn håller i en kasse med äpplen i ena handen och i den 

andra hålls en sedel som räcks fram till mannan bakom grönsaksdisken. Kvinnan har en 

långärmad lila klänning eller en lång tröja. Det är svårt att avgöra då ståndet med frukt är i 

vägen framför henne. Hon har kort hår och ler. Mannen bakom fruktståndet plockar med 

frukten och bären. Han har en blårutig skjorta och blå hängselbyxor samt en blå keps som är 

vänd bak och fram. Under kepsen sticker hans hår fram. Då han står med ryggen emot så ser 

man ej hans ansikte. 

 

En flicka står vid busshållplatsen och håller handen för munnen medan hon ler. På axeln bärs 

en vit kasse där det sticker upp en blå simfena. Hon har ett grönt linne och gröna shorts på sig 

samt bruna sandaler. Hennes halvlånga hår är uppsatt i två tofsar. Bredvid henne står en kille 

som skrattar. Han har kort hår, en blå kortärmad tröja samt ljusblå shorts. Under armen bär 

han en gul simfena och i handen bär han en kasse. Framför dem står en kille med kort hår, en 

gul kortärmad tröja och blå shorts och bruna sandaler. Han håller i en hink i högra handen och 

i den vänster håller han en krabba som han visar upp för kvinnan som står i bildens högra 

hörn. Kvinnan har halvlångt hår som står rakt upp på hennes huvud. Hon ser rädd ut och har 

munnen öppen. Kassarna som hon hållit i händerna faller till backen. Kläderna hon är klädd i 

är en röd kavaj med ett vitt linne/skjorta under och en matchande röd kjol och röda skor.   

 

8.6 Lilla Mattestegen fjärde boken s. 4 Delfinariet 

På bilden syns ett delfinarium med en bassäng i förgrunden och en läktare i bakgrunden. Till 

höger på sidan syns ingången med en betalstation samt en disk där man kan handla popcorn 

och läsk. På bilden är det flera människor, dels de som sitter på läktaren, dels de som jobbar 
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på delfinariet samt de nya besökarna som kommer. Mannen som är i bildens över högra hörn 

står vid ingången till delfinariet. Han räcker fram en sedel med ena handen till personen vid 

disken som man bara ser armen på. Mannen håller en liten flicka i handen. Mannen har kort 

hår och skägg samt står i profil vilket gör det svårt att avgöra hans ansiktsuttryck. Kläderna 

som bärs är en beigebrun kavaj, blå byxor och bruna skor. Flickan som mannen håller i 

handen ler. Hon har sitt hår uppsatt i tofsar. Hon är klädd i en röd jacka och vad som ser ut att 

vara en grön kjol. Anledningen till att jag inte är säker är för att disken skymmer hennes nedre 

klädsel men det ser ut som en kjolfåll som sticker fram. 

 

En kvinna står precis vid trappen till läktaren. Hon går och håller ena handen i fickan och den 

andra på räcket. Hon har långt hår uppsatt i knut. Kappan som bärs är grön och uppknäppt och 

under kappan syns en lila tröja. En kille går uppför trappan med ryggen emot betraktaren. Han 

håller ena handen på räcket och är klädd i en blå jacka och blåa byxor. Håret är brunt och kort. 

Då han har ryggen emot är det svårt att avgöra några känslor och uttryck. 

 

En flicka sitter i en av de bakre raderna och lutar armbågarna på stolen framför med händerna 

placerade på sidan av ansiktet. Hon har långt hår uppsatt i två tofsar och ler. Kläderna hon har 

på sig är en röd långärmad tröja med gula stjärnor på. Framför henne på ryggstödet hänger en 

blå jacka/tröja. Två killar sitter på mittenraden bredvid varandra. Båda äter popcorn ur varsin 

förpackning. Båda har kort hår. Den ena har en brun tröja på sig och den andra har en 

långärmad randig tröja i vitt och grönt. En liten pojke med kort hår sitter bredvid en äldre 

kvinna. Kvinnan har kort krulligt hår och diadem samt glasögon. Hon är klädd i en blå tröja 

med en vit kant uppe vid halslinningen.  

 

En manlig delfinskötare sitter på knä vid delfinernas bassäng och har ena handen om en fisk i 

en fisklåda och den andra handen på en hink som det är fiskar i. Han har kort hår och ser glad 

ut. Han bär en blå våtdräkt som har en gul rand utmed sidan och på överdelen av armarna. En 

kvinnlig delfinskötare står vid kanten av delfinernas bassäng och verkar göra något tecken till 

delfinerna som tittar upp mot henne. Hon har långt hår uppsatt i en tofs och är klädd i samma 

typ av våtdräkt som den manliga delfinskötaren. 
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8.7 Lilla Mattestegen sjätte boken s. 4 Fågelstationen 

Bilden visar en fågelstation med en fyr och ett hus i bakgrunden till vänster och till höger syns 

havet eller en stor sjö, Himlen är täckt av fåglar som flyger och i förgrunden syns några 

personer som tittar på fåglarna. Vid människorna finns en bur samt en del stenar som några av 

dem sitter på. I bakgrunden syns några individer som går mot havskanten. Det ser ut att vara 

en vuxen som går med flera barn. Då sju av individerna på bilden är så långt bak svårt att 

avgöra kön och känslor på dem varför jag bortser från dem i analysen.  

 

Personen som sitter i förgrunden till höger av bilden har ryggen emot betraktaren. Håret är 

halvkort och jackan/tröjan är gul. Byxorna är i en ljus färg men då personen sitter ner är det 

svårt att avgöra exakt. Dessutom är det svårt att avgöra könet på personen då man bara ser 

håret och ryggen tydligt. Bredvid personen sitter en flicka. Hon har en blå keps, en lila jacka 

och håret uppsatt i tofs. Hon tittar upp mot himlen där en kvinna precis släppt iväg en fågel. 

Kvinnan sitter på ett knä på marken och har händerna i luften efter att precis ha släppt iväg en 

fågel från en bur. Hon har sitt långa hår uppsatt i knut och är klädd i en blå jacka, blå byxor 

och grå stövlar. Bakom henne står två pojkar som båda tittar på fågeln som flyger iväg. Båda 

två har kort hår, ler och har händerna i fickorna. Den ena har en gul tröja och mörkgrå byxor 

och den andra har gröna kläder och stövlar.  

 

Den unga mannen står och håller i en fågel med vänster hand. Han har kort krulligt hår och 

bär glasögon. Han har en blå långärmad tröja, gula byxor samt gröna stövlar. Runtomkring 

honom står fyra barn. Två pojkar står bredvid honom och den ena klappar fågeln. Pojken har 

kort hår och ler. Han är klädd i en gråaktig jacka, en blå tröja med röda ränder på samt blå 

byxor och gula stövlar. Den andra pojken har händerna i fickorna och tittar på fågeln. Han har 

en orangegrönrandig mössa, en blå jacka och blå byxor. Stövlarna är gråa med en orange rand 

längst upp. Två flickor sitter på varsin sten. Den ena har händerna på knäna. Hon är klädd i en 

grön hatt med ett gult band om samt har hårt uppsatt i två tofsar. Hon tittar mot fågeln som 

den unge mannen håller i handen.  Hennes jacka är röd, byxorna orange och stövlarna röda. 

Den andra flickan tittar också mot fågeln och har sitt långa hår flätat. Tröjan/jackan är rosa 

och byxorna blå.   
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9. Analys av Matte direkt Safari-serien 

9.1 Fokus 

I de två första bilderna är både Tanja och Tim i fokus. I bild nummer tre är fokuset på Tanja. 

Den sista bilden är ingen person i fokus. På bild nummer tre ligger fokuset på Tanja visar på 

att hon tar större plats än Tim. Man kan tolka att hon är den av de två som är aktivast då hon 

ställer sig i centrum med pengarna. Detta kan också ses som rovgirighet. Dessa båda 

egenskaper tolkas i Nikolajvas schema (2009) som manliga stereotypa egenskaper. Utifrån 

detta tolkar jag att illustratören av bilderna har bortsett från de traditionella könsmönstren. 

 

9.2 Kroppsställning, görande 

I bild nummer ett sitter Tanja och spelar på sin trumma med lätta fingrande på sin trumma 

medan Tim står upp och ser ut att spela med hela handen. I bild nummer två står alla tre, 

Tanja, Tim och den kvinnlige expediten. Både Tanja och Tim håller i dinosaurier. I den tredje 

bilden står Tanja och håller i sedlar i händerna. Bakom henne står Tim böjd och pekar på en 

påse på golvet. I bild nummer fyra ser man Tanja och Tim som hoppar. Min tolkning är att 

Tim hoppar mer yvigt än Tanja. Två av de kvinnliga gruvarbetarna går och den manlige står 

upp. Den ena könsneutrala gruvarbetaren står böjd över en hink och den andra går.  

 

I bild nummer ett tolkar jag utifrån Nikolajevas schema (2009) att Tanja med sitt lätta 

spelande på trumman kan ses som aggressionshämmat och omtänksamt mot sin omgivning då 

hon spelar lugnt och försiktigt (Nikolajeva 2009, s. 129). Hirdman menar att kvinnor med 

gammalmodig betydelse setts som det svaga könet och underordnad mannen (Hirdman 2001, 

s. 12-14). Tim ser ut att spela med hela handen, vilket kan tolkas som att han spelar våldsamt 

och högt utan att tänka på sin omgivning. Barnet som tittar fram visar genom att han har 

fingrarna i öronen att han anser att Tims spel är störande.  Detta har jag också analysera in i 

Tims uppförande då han inte bryr sig om sin omgivning utan spelar för sitt egna nöjes skull 

(Nikolajeva 2009, s. 129). Om vi nu tolkar att Tim är känslokall så blir Tanja per automatik, i 

systemet med motsatspar, emotionell och mild vilket vi också kunde se i hennes spelande på 

trumman (Nikolajeva 2009, s. 129). Resic (2001) menar att bilden av mannen som den hårda 

och våldamma har varit en värdering som i stort varit konstant och universella genom tiderna. 

(Resic 2001, s. 152-153). I bild nummer fyra tolkar jag det som att Tim är den som hoppar 

högst utav de två barnen och detta kan ses som tävlande och aktivt utifrån Nikolajevas schema 

(2009). I bild nummer tre står Tanja i förgrunden och i både bild nummer två och tre är det 
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Tanja som är den mest aktiva och har tagit för sig. Här tycks Tim stå tillbaks för Tanja. Detta 

stämmer ej överrens med Hirdman skriver om kvinnan som det svaga könet (Hirdman 2001, 

s. 12-14). Om man ser på Nikolajevas schema så tillskriver hon dessa egenskaper till mannen 

då kvinnan ses som omtänksam och passiv utifrån de stereotypa könsrollerna (Nikolajeva 

2009, s. 129). 

 

 I bild nummer två ser vi att expediten tittar mot barnen och ler. Resic (2001) menar att 

kvinnan är den fredlige och vårdande (Resic 2001, s. 152) och enligt Nikolajevas abstrakt 

schema (2009) så ska kvinnan vara milt emotionell (Nikolajeva 2009, s. 129). De två 

författarna beskriver syner på kvinnlighet på ett likartat sätt och expediten på bilden uppvisar 

dessa mjuka egenskaper då hon intresserar sig för barnen.  

 

I bild nummer fyra så går två av de kvinnliga gruvarbetarna och den manlige arbetaren står.  

Den ena könsneutrala gruvarbetaren står böjd över en hink och den andra går.  

Alla fem arbetarna antingen håller eller bär någonting i händerna. Enligt Nikolajeva så är det 

traditionellt manligt att vara aktiv. Den som är mest passiv är den manlige arbetaren, detta är 

intressant då detta ses som en traditionellt kvinnlig egenskap (Nikolajeva 2009, s. 129).  

 

Även när det gäller kroppsställning och görande har illustratören lyckats sprid på 

könsrollerna. I hälften av bilderna utför individerna för sitt kön stereotypa gester och sysslor 

medan de i den andra hälften av bilderna utför sysslor och gester som det motsatta könet 

normalt sett utför. 

 

9.3 Utseende 

I alla fyra bilder ser jag att Tanja har långt hår och Tim har kort. I bild nummer två har 

expediten långt hår som är uppsatt i tofsar. På bild nummer fyra har de två kvinnliga arbetarna 

långt hår och den manlige kort hår och mustasch. I Ambjörnssons studie (2003) kommer det 

fram att informanterna anser att det är kvinnligt att ha långt hår medan killar ska ha kort. 

Tjejer kunde enligt undersökningen ha kort hår men då var andra markörer, som visar att de 

var kvinnor, viktiga (Ambjörnsson 2003, s. 142). Illustratören har tecknat individernas hår på 

ett könsstereotypt sätt. 
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9.4 Ansiktsuttryck, känslouttryck 

På bild ett blundar och ler Tanja och Tim ler med öppen mun. På bild två så ler expediten och 

tittar mot barnen och båda barnen ler. På bild tre ler båda barnen och på bild fyra så ler de 

kvinnliga arbetarna och den manlige ser häpen ut. Barnen ler och ser glada ut.  Enligt 

Nikolajevas abstrakta schema (2009) så ses emotionell mildhet som typiskt kvinnliga drag 

(Nikolajeva 2009, s. 129). Då alla individer ler på bilden kan man tolka dem som emotionellt 

milda. Att strikt förhålla sig till Nikolajevas schema är problematiskt då det givet vis inte är 

enbart en kvinnlig egenskap att le.  

 

9.5 Klädsel, färger 

På bild nummer ett så hat Tanja bruna vandrar kängor, lila skjorta och gröngrå shorts. Tim har 

gråa skor, brun skjorta och shortsen är grågröna. På bild nummer två är Tanja klädd i 

mörkgrön tröja, grålila byxor och ljusbruna skor. Tim har blåaktig tröja, bruna byxor och 

grönvita skor. Expediten är klädd i blå skjorta. På bild nummer tre har Tanja röd tröja och blå 

byxor samt beiga och gula skor. Tim har grön tröja, blå byxor och vitgröna skor.  

På bild nummer fyra har alla gruvarbetarna bruna hängselbyxor, mörklila tröjor och orangea 

hjälmar. Tanja har en röd jacka/tröja, blå byxor och bruna skor. Tim har en orange tröja, beige 

jacka, blå byxor och bruna skor. I de två första bilderna har både Tanja och Tim mörka färger 

på sig. På bild tre och fyra bär Tanja röda tröjor/jackor och mörka blåa byxor. Tim har på bild 

tre mörka kläder och på bild fyra har han en orange tröja. Enligt Eriksson (2008) kan det vara 

svårare för mannen att bära alla färger medan det för kvinnan är enklare och mer accepterat 

(Eriksson 2009, s. 65-66). Ambjörnsson skriver i sin studie att det är vanligare för kvinnor att 

ha ljusa färger och att män har mörka (Ambjörnsson 2011, s. 86). Av ovanstående kan jag 

utläsa att båda författarna anser att färger har en stor betydelse för att markera kön, 

värderingarna om vilka färger som är accepterade kan skilja sig åt beroende på vem som är 

bärare av plagget eller attributet.  Ambjörnsson skriver vidare att det är samhällets som skapar 

färgers betydelser. Beroende på i vilken tid och var man lever har färger olika betydelser 

(Ambjörnsson 2011, s. 9). Ambjörnsson tar även upp de färger som är accepterade i dagens 

samhälle. Informanterna i hennes undersökning ansåg att grå, blå, och grön var vanliga 

killfärger (Ambjörnsson 2011, s. 16, 21) medan rött och rosa flickfärger (Ambjörnsson 2011, 

s. 16). Slutsatsen av färganalysen blir att Tanja har mörka färger förutom två gånger då 

hennes överdelar är röda. Med detta kan man se att Tanja i stort sätt har mer traditionellt 

manliga färger men då kvinnor kan ha alla färgspektra kan man inte se några könsstereotypa 
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mönster i detta. Tim bär genomgående traditionellt sätt mörka manliga klädfärger förutom när 

han bär en orange tröja .  

 

9.6 Attribut 

På bild två håller Tanja och Tim i dinosaurier. På bild nummer tre håller Tanja i sedlar. 

Dinosaurierna som barnen håller i är olika stor och har olika färg. Tanjas är stor och gul och 

Tims är mindre och röd. Ambjörnsson tar upp vilka färger som är accepterade i dagens 

samhälle. Enligt hennes informanter är rosa och rött flickfärger (Ambjörnsson 2011, s. 16).  

Enligt Nikolajevas schema så är rovgirighet ett traditionellt sätt manlig egenskap och då Tanja 

har tagit för sig av pengarna samt har den större dinosaurien med den högsta siffran på kan 

man kalla henne rovgirig. Detta är då inte någon typiskt kvinnliga egenskaper (Nikolajeva 

2009, s. 129) vilket visar på att illustratören tycks ha haft ett medvetet tänk när rollerna 

tilldelades barnen från ett icke traditionellt könsrollsperspektiv.   

 

10. Analys av Lilla Mattestegen-serien 

10.1 Fokus 

I bild fem och sex är inga enskilda individer i fokus. I bild nummer sju är det den kvinnliga 

delfinskötaren som är i fokus och i bild nummer åtta är det tre manliga personer som är i 

fokus. Framför de tre manliga individerna sitter två flickor med ryggarna emot betraktaren. 

Hirdman (2001) uppger att i samband med beskrivning av kvinnor används bland annat det 

svaga könet som syftar på kvinnors underordning (Hirdman 2001, s. 12-14). Då flickorna på 

bilden sitter ner och tittar upp på pojkarna som aktivt deltar i aktiviteten kan detta ses som en 

undergivenhet och underordning.  Här kan man se att illustratören på den ena bilden valt att 

bortse från de stereotypa könsrollerna då en kvinna är i fokus på ena bilden, men på den andra 

bilden är det männen som är fokus och det här kan ses som stereotypt. 

 

10.2 Kroppsställning, görande 

På bild nummer fem är alla barn under vatten. En flicka och en pojke simmar och en flicka 

och en pojke står på botten. Flickan i det nedre högra hörnet tittar på sin klocka. Flickan 

simmar mot en kniv som finns i skattkistan och pojken tittar mot bläckfisken som tagit hans 

simfena. Flickan som står håller i en trasig spegel. Pojken som står håller en massa mynt i 

händerna. På bild nummer sex finns åtta personer. Sju av dem står och en går. Han som går 

visslar och stoppar sin plånbok i bakfickan. Den unga mannen vid busshållplatsen tittar på sin 
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klocka. Kvinnan med fruktpåsen sträcker fram pengar till mannen i fruktståndet. Flickan vid 

busshållsplatsen bär en kasse med en simfena på axeln. Hon ler och har handen för munnen. 

Pojken bredvid bär sin simfena under armen och en väska i handen. Han skrattar. Pojken fram 

för dem håller en hink i ena handen och en levande krabba i den andra. Krabban visar han upp 

för kvinnan som står framför honom. Hon blir rädd för krabban och tappar sina påsar, skakar 

och håret på huvudet reser sig. På bild nummer sju sitter fem personer på läktaren och tittar på 

delfinerna och delfinskötarna. Två personer, en kille och en kvinna, är på väg upp för trappan 

till läktaren. Vid ingången står en man och håller en flicka i handen. Han betalar 

entréavgiften. Den kvinnliga delfinskötaren ger tecken till delfinerna och den manlige sitter på 

knä och plockar med fisken. På bild nummer åtta står de fem personerna av manligt kön 

medan de fyra personerna av kvinnligt kön sitter ner. En person av androgynt kön sitter också. 

Alla individer tittar mot fåglar och den unge mannen håller i en fågel som en av pojkarna 

klappar. Kvinnan sitter på ett knä och har precis släppt iväg en fågel.  

 

På bild nummer fem så kan flickan som simmar mot kniven i skattkistan ses som rovgirig och 

detsamma gäller pojken som håller händerna fulla med pengar. I Nikolajevas abstrakta 

schema (2009) tillskrivs männen egenskapen rovgirighet (Nikolajeva 2009, s. 129). I bilden så 

har illustratören tillskrivit egenskapen till både en pojke och en flicka vilket kan ses som ett 

försök till att motverka de traditionella könsmönstren. Flickan på bild fem och den unge 

mannen på bild nummer sex, som båda tittar på sina armbandsur, kan ses som omsorgsfulla 

och noggranna. Detsamma gäller kvinnan på bild nummer sex och mannen på bild nummer 

sju som betalar för sig. Enligt Nikolajevas abstrakta schema (2009) tillskrivs kvinnan 

egenskapen omsorgsfull (Nikolajeva 2009, s. 129). Detta kan också ses som ett försöka av 

illustratören att motverka befästning av stereotypa könsroller.   

 

På bild sex kan man se pojken med krabban som skrämmer kvinnan med påsarna, hans 

agerande kan ses som ett typiskt exempel på hur man kan uppfatta de stereotypa könsrollerna: 

Pojken som den busige personen. Det här är ett exempel som Nikolajeva (2009, s. 129) tar 

upp. 

 

På bild sju ser man den kvinnlige delfinskötaren som ger tecken till delfinerna. På bild åtta ser 

man den unge mannen som håller i fågeln och pojken som klappar fågeln. Dessutom ser man 

kvinnan som precis släppt ut en fågel. Alla dessa personer är aktiva i och med att de gör 

någonting. Enligt Nikolajevas abstrakta schema (2009) är det ett manligt drag att vara aktiv. 
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Flickorna som sitter ner på bild nummer åtta kan ses som passivt självuppoffrande då de ger 

plats åt pojkarna som står upp (Nikolajeva 2009, s. 129). Det är intressant att både manliga 

individer och kvinnliga individer har tillskrivits rollen som aktiv i bilderna men bara flickorna 

som tillskrivits rollen som passiv. Jag bedömer att illustratören i och med att han gjort enbart 

flickorna passiva har förstärkt de könsstereotypa mönstren.   

 

10.3 Utseende 

På bild nummer fem har de tre flickorna långt hår. En har utsläppt, en har i flätor och en har 

två tofsar och pojkarna har kort hår. På bild nummer sex har de manliga individerna kort hår 

och de kvinnliga har långt hår uppsatt i tofsar, utsläppt axellångt hår eller halvlångt/kort 

utsläppt hår. På bild sju har de kvinnliga besökarna långt hår och den äldre damen kort hår 

med diadem. De manliga har kort hår. På bild åtta har de manliga kort hår och de kvinnliga 

långt hår uppsatt i tofsar eller flätor. Den androgyna personen har halvlångt kort hår. Enligt 

Ambjörnsson kom informanterna fram till i hennes undersökning att tjejer ska ha långt hår 

och män kort men att kvinnor kan ha kort hår om de stylar det på ett sådant sätt att det ser 

feminint ut (Ambjörnsson 2003, s. 142). I det här fallet har illustratören inte lyckats motverka 

de traditionella könsmönstren.  

 

10.4 Ansiktsuttryck, känslouttryck 

På bild nummer fem uppvisar flickan, med den trasiga spegeln, och pojken, som tappar 

simfoten, förvåning.  Flickan som simmar mot kniven ser glad ut. På bild nummer sex ser alla 

glada ut förutom hon som blir skrämd av krabban. Flickan, som ser kvinnan bli skrämd av 

krabban, ler med handen för munnen som om hon skrattar. Pojken som står bredvid henne och 

pojken som håller krabban i handen skrattar. På bild nummer sju ser alla glada ut och ler och 

detsamma gäller bild nummer åtta. Flickan på bild sex skrattar med handen för munnen. Detta 

kan tolkas som att hon tycker det är kul att kvinnan blir rädd för krabban som visas upp. 

Enligt Resic (2001) så ses kvinnan som den fredlige (Resic 2001, s. 152). Att skratta åt någon 

som blir rädd är inte att vara fredlig men samtidigt så försöker flickan dölja sitt skratt vilket 

kan ses som omtänksamt. Enligt Nikolajeva (2009) ses omtänksamhet och väluppfostrad som 

ett kvinnligt drag (Nikolajeva 2009, s. 129). Med detta i åtanke kan man tolka det som att 

flickan vet hur hon ska bete sig, att man inte skrattar åt någon som blir rädd, men följer 

impulsen ändå och därmed försöker dölja skrattet. I bild nummer sex har illustratören 

beskrivit barnen på ett könsstereotypt sätt medan rollerna inte är utstuderat stereotypt i de 

andra bilderna. 
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De övriga individerna på bilderna ser glada ut och ler och detta kan tolkas som emotionellt 

kvinnligt enligt Nikolajevas abstrakta schema (2009, s. 129). Dock är det ju självklart att det 

inte bara är en kvinnlig egenskap att le. Men om mannens ideal är det krigiske, hårda (Resic 

2001, s. 152), starka, känslokalla, våldsamma, aggressiva, skyddande individen (Nikolajeva 

2009, s. 129) så kanske inte det milda leendet passar in i hans karaktär? Dock står det i 

Nikolajevas schema (2009) att skyddande är ett traditionellt sätt manlig egenskap (Nikolajeva 

2009, 129). Den som är skyddande tolkar jag som omtänksam och självuppoffrande då den 

utsätter sig för fara för att skydda någon annan och just dessa två egenskaper är typiskt 

manliga i Nikolajevas schema. Det här är en av orsakerna till att man bör vara försiktig i att 

klassa egenskaper specifikt till manligt och kvinnligt och man kan därför inte säga att det är 

en könsstereotyp egenskap. 

 

10.5 Klädsel, färger 

På bild nummer fem syns flickorna i baddräkter och pojkarna i badbyxor. Alla har mörka 

färger på badkläderna. På bild nummer sex så har männen antingen shorts eller byxor samt 

kortärmad eller långärmad tröja. De har också blått och grönt som regel. Killen med 

plånboken har en orange färg på sin tröja, mannen med armbandsuret har en vit kortärmad 

tröja och pojken med krabban har en gul kortärmad tröja på sig. Flickan på bilden är klädd i 

linne och shorts i grönt och blått och kvinnan som betalar frukten är klädd i en lila långärmad 

tröja/klänning. Kvinnan som blir rädd för krabban är klädd i röd kavaj och kjol samt röda 

klackskor. På bild nummer sju kan vi se mörka färger på alla individer förutom de två 

flickorna som har rött på sig och den ena pojken som äter popcorn vars tröja är vit och 

grönrandig. En av flickorna i rött har en grön kjol. På bild åtta ser vi långärmade tröjor och 

byxor och mörka färger förutom två av flickorna som sitter med ryggen emot som bär rött, 

orange och rosa. 

 

På bilderna kan man se att de kvinnliga individerna i större omfattning har olika kulörer på 

sina kläder medan männen i större utsträckning har mörka kläder vilket kan styrkas av 

Erikssons teorier (2008) som beskriver att männen har svårare att bära alla färger (Eriksson 

2009, s. 65-66). Dock kan man se på bild nummer åtta att två av flickorna är klädda i rosa och 

röda kläder. Detta kan kopplas samman till Ambjörnsson som skriver att rosa traditionellt sätt 

ses som en kvinnlig färg som kan vara svårt för män att bära (Ambjörnsson 2011, s. 87).  

Här kan jag se att illustratören inte utmanat de traditionella könsmönstren genom att klä 

individerna i icke könsstereotypa färger.  
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10.6 Attribut 

Då attributen redan beskrivits under de tidigare punkterna tolkas dem inte här.    

 

11. Sammanfattning av analysresultat 

I Matte Direkt safari böckerna har illustratören skapat ett fokus i de analyserade bilderna som 

inte följer de traditionella könsmönstren. Illustratören har i Lilla Matte Stegen i två av 

bilderna skapat ett fokus som kan anses visa de traditionella könsmönstren. 

 

Då det gäller kroppsställning, görande uppvisades individerna i Matte Direkt Safari böckerna 

i två av bilderna ett stereotypt könsmönster medan det i de två övriga inte framkom några 

stereotypa könsmönster i individernas göranden. I Lilla Matte Stegen förekommer det många 

individer, här har illustratören lyckats få flera individer att göra saker som inte kan anses följa 

stereotypa könsmönster. I två av bilderna förekommer göranden, hos flera av individerna, som 

kan anses följa stereotypa könsmönster. 

 

Under analyspunkten utseende har likartade resultat nåtts i de båda bokserierna. Det som 

främst har analyserats har varit individernas hårlängd. Här har illustratörerna tecknat 

personernas hår på ett könsstereotypt sätt. 

 

Under ansiktsuttryck, känslouttryck så ler de flesta personerna vilket inte kan klassas som ett 

stereotypt kvinnligt eller manligt sätt. Dock beskriver en av bilderna i Lilla Mattestegen 

barnen på ett könsstereotypt sätt.   

 

Punkten klädsel och färger visade i Matte Direkt Safari på ett icke könsstereotypt förhållande 

till färger då det gällde de kvinnliga individerna. Däremot var de manliga karaktärerna ofta 

klädda i manligt stereotypa färger. I Lilla Mattestegen har illustratören i större omfattning 

använt sig av könsstereotypa färger för båda könen.  

 

Då det gäller attribut har det visat sig att jag ofta analyserat dem i samband med andra 

analyspunkter förutom i ett avseende. Det är i Matte Direkt Safari-böckerna där illustratören i 

två bilder tillskrivit den kvinnliga individen manliga egenskaper, alltså icke könsstereotypa 

egenskaper.  
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12. Slutdiskussion 

I min analys av läroböcker har jag fokuserat på sättet könsroller presenteras, om det är enligt 

traditionella könsmönster eller ej. Jag har då haft skolverkets läroplan Lgr 11 i åtanke där det 

står att skolan skall motverka traditionella könsmönster. För att kunna tolka bilder, för att se 

om dessa illustrerats på ett sätt som kan motverka traditionella könsmönster, ger vid handen 

att man först måste ha en mall för vad som kan anses vara traditionella könsmönster. Det har 

visat sig vara svårt att få fram en exakt tolkning av denna term. För det första bedömts 

begreppet könsmönster vara ett gammalmodigt ordval av vissa forskare. Vidare är vår egen 

och andras uppfattning om vad som kan anses vara traditionella könsmönster ett ständigt 

föränderligt begrepp som i slutänden ligger i betraktarens öga. Begreppet har även olika 

betydelse för olika personer och begreppet förändras även över tid. När man gör försök att 

utröna vad som kan vara traditionellt manligt eller kvinnligt och upprättar detta i en skrift så 

befäster man ytterligare de traditionella könsmönstren. Inte desto mindre har skolverket gett 

skolan ansvar att forma elevernas uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt, detta utan 

att presentera vad de avser med dessa begrepp. Vid en sammanfattning av analysen och 

resultatet har jag kommit fram till att det i alla bilder finns signaler, tecken, där könsroller kan 

tolkas in. Det kan handla om ett öppet eller stängt öga, vilken rörelse man gör samt vart på 

bilden personen är placerad. Enligt Eriksson finns det inga garantier att jag som betraktare 

uppfattat bilderna så som illustratören tänk sig (Eriksson 2008, s. 11). Detta ger att de 

könsroller jag tolkat in i bilderna kanske inte alls är det som illustratören hade tänkt sig. Jag 

ser vissa saker på bilden som jag tolkar utifrån mina förkunskaper och erfarenheter och även 

då jag försökt att bortse ifrån dem så är det omöjligt. Gadamer beskriver i begreppet fördomar 

att man alltid tolkar världen utifrån sina förkunskaper (Thomassen 2006, s. 95) och med det i 

åtanke kan mitt resultat skilja sig från det illustratören hade avsett.   

 

I analysen har jag kommit fram till att det finns skillnader och likheter mellan de båda 

bokserierna Matte Direkt Safari och Lilla Mattestegen. Det som skiljer serierna åt är att i 

Matte Direkt Safari har jag tolkat att bilderna i större omfattning visar på könsroller enligt ett 

icke traditionellt könsmönster. Dock förekommer det i serien bilder som visar på könsroller 

enligt traditionellt könsmönster. I Lilla Mattestegen uppvisar bilderna i större omfattning, än i 

Matte Direkt Safari, på ett könsrollstänkande utifrån ett traditionellt könsmönster. Emellertid 

förekommer det betydlig fler individer i Lilla Mattestegens bilder vilket gör det svårare att 

jämföra seriernas bilder åt.  
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En slutsats som jag gjort utifrån undersökningen är att det i framtiden bör göras mer ingående 

analyser av läromedel och då även av bilderna som förkommer i dem. Enligt Pettersson är det 

främst texter som recenseras trots att bilder är en stor del av läromedlen (Pettersson 2010, s. 

28). 
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Bilaga 1. 

Hyddby   
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Bilaga 2. 

Museum   
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Bilaga 3. Bankvalvet   
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Bilaga  4. Kulgruvan 
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Bilaga 5. Under vattnet  
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Bilaga 6.  I staden   
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Bilaga  7. Delfinariet  
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Bilaga 8. Fågelstationen 

 

 

 

 


