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Syftet med undersökningen var att undersöka hur illustrationer och bilder används i ett 
läromedel i SO, vilket syfte bilderna har, hur bilder används för att introducera ett nytt 
kapitel, om text och bild samverkar samt hur kvinnor och män framställs genom bilder i 
läromedlet. För att undersöka detta har jag analyserat bilderna i läromedlet i form av en 
dokumentanalys där både bild och text har analyserats. Resultatet visar att bilder används 
som en del av en multimodal text där bild och text samverkar för att förtydliga och underlätta 
inlärningen, i en del avsnitt används bilder på ett neutralt informativt sätt medan andra delar 
i större grad innehåller värderande bilder. Kvinnor och män avbildas inte i lika stor 
utsträckning, det förekommer betydligt fler män än kvinnor både i form av anonyma och 
namngivna personer. Slutsatsen av min undersökning är att bilderna fungerar väl i ett 
pedagogiskt sammanhang men att genusperspektivet saknas och att läromedlet därigenom 
inte följer kursplanen.    

_______________________________________________ 

Nyckelord: läromedel, läroböcker, genus, dokumentanalys, bildanalys, högstadiet, SO 
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Inledning 
Läroböcker används i så gott som alla skolor, klasser och årskurser. Deras innehåll är 
därför väldigt intressant och viktigt då det påverkar eleverna genom hela skolgången, 
innehållet i läroböcker är en stor del av den information eleverna tar in under en 
skoldag och frågan jag ställde mig var vad de egentligen säger och varför de säger det 
på det sätt de gör. Framförallt var jag intresserad av vilka bilder som används i 
läroböcker, hur de används och om det går att se något mönster baserat på vad bilden 
ska berätta. Bilderna är en stor del av läroboken, de är det första eleven lägger ögonen 
på när boken slås upp och de har kapacitet att förklara, visa och exemplifiera sådant 
som annars kan vara svårt för eleven att greppa. Vilka bilder som används och hur de 
används är således en viktig fråga vid analysen av läromedel.  

Alla som arbetar i skolan ska verka för samma värden, så som de presenteras enligt 
nedanstående citat: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 
värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik 
som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom indi-
videns fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen ska vara icke-konfessionell. (Skolverket 2011) 

Baserat på detta har jag valt att också undersöka en aspekt av de värden vi som lärare 
ska arbeta för, nämligen att motverka traditionella könsmönster. Att som lärare 
arbeta för att utvidga och förändra könsroller och normer är ett stort arbete, frågan är 
var läroböckerna befinner sig i den här frågan. Är de en hjälp eller försvårar de det 
arbete man som lärare utför genom att de till stor del presenterar traditionella 
kvinnliga och manliga könsroller? 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur bilder används i ett läromedel för de 
olika SO-ämnena. 

Frågeställning 
I vilket syfte används bilder och skiljer sig syftet åt mellan olika ämnen?  

Hur introduceras ett nytt område för eleven genom bilder i läromedlet? 

Hur kan man i läromedlet se att författarna aktivt arbetat för jämställdhet mellan 
kvinnor och män i enlighet med läroplanen?  

Bakgrund 

Lärobokens historia 
Ammert (2011) beskriver lärobokens historia från det tidiga 1800-talet fram till idag. 
De tidiga läroböckerna bestod av episka berättelser, ofta med en fostrande och 
sedelärande underton. Efter andra världskriget förändrades läroboken och blev 
istället mer inriktade på fostran in i demokratin och hade ett mer elevnära perspektiv. 
Under 1960-talet förändrades läroböckerna ytterligare genom att texten bröts upp av 
bilder och olika studieuppgifter eller övningar lades till läroböckerna. Men 
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fortfarande användes en och samma bok i flera ämnen medan det idag istället är 
vanligast att läroböckerna är utformade för ett särskilt ämne och inte används i flera 
olika ämnen. Namnet lärobok ändrades 1975 till läromedel vilket enlig Ammert kan 
tolkas som ett statligt försök att ändra innebörden av undervisningsmaterial till att 
innefatta annat än enbart böcker. Ammert skriver att läroboken idag, enligt den 
forskning som finns på området, har en framstående plats i undervisningen och är en 
viktig del av undervisningen i skolan. Han menar också att lärarens förmåga att 
analysera läromedel blivit allt viktigare då det inte längre finns någon statlig kontroll 
av läromedel. Ansvaret för att välja ut och bedöma läromedel ligger numer på läraren 
vilket gör att verktyg för att analysera läromedel är viktiga i läraryrket.  

Bilder och illustrationer i läromedel 
Som ovan nämnts har antalet och typen av bilder eller illustrationer i läroböcker 
förändrats över tid, detta har dels berott på den syn man haft på lärande och 
läromedel, dels på de tekniska begränsningar eller möjligheter som funnits. Wallin 
Wictorin (2011) beskriver hur bildanvändande i läroböcker skiftat över tid, tidiga 
läroböcker innehöll mest text, sedan kom någon enstaka svartvit bild och idag är 
möjligheterna för bilder i läroböcker närmast obegränsade i fråga om tryckteknik och 
kostnader. Wallin Wictorin förklarar att bilderna tjänar flera olika syften, till exempel 
kan man med hjälp av bilder och illustrationer se sådant som inte vanligtvis är synligt 
för ett mänskligt öga. Bilderna kan både förstora upp sådant som är för litet, som 
atomer och molekyler till exempel och förminska sådant som är för stort för att vi ska 
kunna se en helhet, exempelvis kartor som tillåter oss att se hur hela världen ser ut i 
en enda bild. Bilderna kan också fungera förtydligande, konkretiserande eller ha som 
syfte att väcka känslor hos läsaren. Wallin Wictorin påpekar att bilder sällan är 
neutrala utan har möjlighet att skapa värderingar hos läsaren och nämner som 
exempel att värderingar kan påverkas ur ett genusperspektiv av att bilder på kvinnor 
och män inte är lika vanligt förekommande i läromedlet. Om inga kvinnor syns på 
bilderna i ett läromedel är det kanske lätt att tro att inga kvinnor bidragit till det som 
läroboken berättar. Bilder i läroböcker kan också fungera som en hjälp för lässvaga 
elever och ge en större läsförståelse än enbart text. För många bilder är dock inte 
positivt då de istället kan distrahera och förvirra eleven.  

Eriksson (2009) skriver att införandet av läroböcker med inbrutna bilder var ett 
medvetet beslut grundat i den insikt och förståelse man fått för bildernas betydelse 
för inlärningen. Hon berättar att den första illustrerade läroboken som gavs ut i 
Sverige, Allmän Lärobok, utkom år 1868. Illustrerade läroböcker har alltså funnits 
under en lång tid i Sverige även om deras utformning och mängden illustrationer har 
förändrats. I äldre läroböcker styrs tolkningen och användandet av bilderna av 
läroboksförfattaren, eleverna förväntades kunna tolka och boken ersatte på så vis 
läraren. Eleverna skulle tolka bilderna med hjälp av den förklaring som gavs i 
läroboken, de förväntades alltså inte kunna tolka bilder på egen hand. Detta 
förändrades och det blev vanligare att bilderna inte förklaras i texten, bortsett från en 
kort bildtext. Eleverna förväntas nu kunna tolka bilder självständigt. Eriksson 
förklarar att illustrationernas form i läromedel är beroende av såväl de trycktekniska 
möjligheter som finns vid tiden för bokens utgivning som de förväntningar som finns 
i samhället på vad som kan framställas i bild. Bildernas mängd och stil är alltså en 
produkt av den samhälleliga synen på bilder som råder i den tid där boken skrivs. 
Historiskt sett har vissa ämnen varit mer beroende av illustrerade läroböcker, 
Eriksson skriver att det främst rört sig om naturorienterade ämnen som matematik 
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och geografi men även samhällsorienterade ämnen så som historia har haft stor 
användning av illustrationer i läroböcker.  

Eriksson (2009) skriver också om bildens intention och att den ibland måste 
tydliggöras. Eftersom våra ögon inte kan ta in så stora områden av en bild för 
detaljstudier så använder sig bildskapare av knep för att dra våra ögon till den del av 
bilden som är det centrala. Knepen kan vara pilar, avvikande färger eller olika figurer 
och deras syfte är att locka våra ögon att titta på rätt sak. När bilden är skapad för ett 
särskilt syfte kan man med hjälp av texten och riktmärkena se vad i bilden som är det 
väsentliga, enligt Eriksson uppstår ibland problem i läromedel när man istället 
använder sig av redan färdiga bilder för att illustrera något. Det som kan hända då är 
att texten, bilden och de eventuella riktmärken som finns i bilden pekar på olika 
saker och istället för att underlätta för eleven så försvårar man lärandet och gör 
eleven förvirrad. Eriksson (2009) skriver också om den utbredda föreställningen om 
att bilder har en automatiskt positiv effekt på lärandet. Hon skriver att bilder ofta 
uppfattas som utfyllnad i läroböcker och inte som meningsbyggande och viktiga delar 
av läromedlen, något som kanske kan förklara användandet av redan färdiga bilder 
som istället för att förtydliga ämnet förvirrar eleven.  

Genuskontraktet och maktrelationen 
Hirdman (2003) förklarar begreppet genuskontrakt baserat på ordets etymologi. 
Ordet väcker associationer om jämbördiga parter som frivilligt skriver under och kan 
bryta kontraktets villkor, något som ligger långt ifrån den definition som Hirdman 
framhåller. Hon ser till ordets etymologiska bakgrund och härleder den till latinets 
con-trahere, vilket betyder att draga samman. Med denna innebörd kan ordet tolkas 
som en ”kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse mellan könens gemensamma 
sammandragande med åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter” 
(Hirdman, 2003:16). Genuskontraktet består med andra ord i en ofrivillig 
överenskommelse som delar upp könen i två läger där varje individ, utifrån sin 
könstillhörighet, får ett färdigt paket med egenskaper, uppgifter och rättigheter. 
Hirdman menar att begreppet lyfter fram det faktum att båda könen tyngs under det 
ok som är genuskontraktet och begränsas av det men att det också implicit säger 
något om den förhandlingsmöjlighet som finns i ett kontrakt och de fördelar 
parterna, eller åtminstone ena parten, upplever. Genuskontraktet finns överallt i 
samhället och återskapas ständigt genom de mönster enligt vilka vi lever våra liv, 
hirdman tar upp äktenskapet som ett tydligt exempel på hur könsmaktsordningen 
återskapas och romantiseras. Mannen ska försörja kvinnan och ta hand om henne, 
hon ska låta sig omhändertas och stanna i hemmets lugna vrå. En vrå som hon enligt 
kontraktet inte får lämna eftersom hennes uppgifter enligt kontraktet är att föda barn 
och sköta hemmet. Det är de här traditionella könsmönstren och normerna som vi i 
skolan enligt läroplanen (2011) ska arbeta för att förändra.  

Rydström & Tjeder (2009) förklarar begreppet genus och menar att det syftar till att 
undersöka eller belysa relationen mellan män och kvinnor för att se de skillnader i 
makt som finns mellan gruppen män och gruppen kvinnor. Begreppet är en 
direktöversättning av engelskans gender och kom till Sverige på 1980-talet. 
Genusbegreppet används för att tala om det socialt konstruerade könet, med andra 
ord de könsmönster och könsroller som varje människa socialiseras in ifrån tidig 
ålder samt hur de här mönstren och rollerna påverkar maktrelationen mellan kvinnor 
och män. Man utgår vid användandet av genusperspektivet från att relationen mellan 
män och kvinnor inte är jämlik utan att män är strukturellt överordnade kvinnor, 
både historiskt och idag.  
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Tidigare forskning 

Bildens effekt på läsningen 
Melin (2011) har undersökt hur bilder i en text påverkar läsaren i läsandet av texten. 
För det första är läsare mer intresserade av texter med bild än texter utan bild, det är 
större chans att läsaren tar sig tid att börja läsa en text om den har en tilltalande 
grafisk form än om den endast består av löpande text. Det är dock aldrig en garanti 
för att läsaren läser färdigt texten, om läsarens förväntningar på texten inte stämmer 
med upplevelsen av texten så är läsaren snabb med att överge den. Melin beskriver en 
del av undersökningen där tre grupper av testpersoner fick läsa tre varianter av en 
nyhetsartikel, artiklarna var likadana bortsett från ingress och bildtext och handlade 
om en broolycka. I ingresserna och bildtexterna framhölls tre olika orsaker och 
nödvändiga åtgärder, de tre orsakerna var alla del i olyckan och samtliga åtgärder var 
nödvändiga. Undersökningen visade att läsarna i direkt anslutning till läsandet av sin 
artikel var benägna att framhålla den orsak och åtgärd som fanns i ingress och 
bildtext som den orsak på grund av vilken broolyckan inträffade men att detta 
försvann efter en tid och att deltagarna då uppgav flera orsaker till olyckan. Testet 
visade alltså att det inte går att påverka läsarens åsikter på ett långsiktigt sätt genom 
att placera viss information strategiskt i texten. En förutsättning för detta är att 
läsaren läser hela texten. Melin har också kommit fram till att läsaren värderar texter 
på ett sätt som förbryllar honom. Texter som lästes snabbt och som läsaren mindes 
bra värderades lägre än texter som var svårare att läsa och minnas, hur lättförstådd 
och lärande en text är har alltså inte alltid en direkt koppling till hur mycket läsaren 
uppskattar texten.  

Melin (2011) skriver om hur man kan matcha text, bild och grafisk form för att uppnå 
önskad effekt och beskriver den typiska läroboken med en del text, någon tidslinje, 
några faktarutor och ett antal illustrerande bilder. Han menar att det för alla 
författare är av värde att fråga sig om det invanda mönstret alltid är det rätta eller om 
det går att uppnå större effekt med en ny metod. Han skriver att idealet i 
skapandeprocessen bör vara att tänka multimedialt, där text, bild och form alla har 
lika stor roll för författaren och att skriva en text för att sedan pynta den med lite 
bilder borde vara en nödlösning. Bilder, form och text ska alltså finnas med i 
textskapandet ända från början för att på så sätt ha en slutprodukt där texten och 
bilderna tillsammans bidrar till att förtydliga läsningen, inte en slutprodukt där 
bilderna kommit till i sista minuten för att det ska se trevligt ut utan en text där 
bilderna har ett genomtänkt syfte. Hur matchningen ska se ut beror på vilket mål 
texten har, Melin tar upp fyra olika kategorier av texter. Den första är den expressiva 
texten, där är allt tillåtet för att skapa effekt. De andra tre målen är informativ text, 
underhållande text och persuasiv text.  

Melin (2011) förklarar de fyra olika texttyperna utifrån vilket mål texten har. De fyra 
typer som Melin tar upp menar han är en form av grundfunktioner för alla texter som 
sedan kan utvecklas och specialiseras på olika sätt. En informativ text förklarar hur 
något är, inte hur det var eller hur det borde vara, texten är fokuserad kring ämnet 
eller sakförhållandet och ägnar sig inte åt åsiktsförmedling, påverkan eller språklig 
elegans. Ett typexempel på den en text med ett informativt mål är en lärobok i 
naturorienterade ämnen. Texter med persuasiva mål vill övertyga eller övertala vilket 
språkligt innebär att texten uppmanar direkt eller indirekt till ett visst tyckande eller 
handlande. En typisk text med persuasivt mål är en politisk ledare i en dagstidning 
eller ett säljbrev. Den tredje varianten av text har som mål att vara underhållande, att 
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ge läsaren möjlighet att se något välkänt ur ett nytt och överraskande perspektiv, en 
typisk underhållande text kan vara en krönika i en kvällstidning. Den sista texttypen 
är den expressiva texten, texten är i det här fallet ett medel för författaren att uttrycka 
sina känslor, det viktiga för en text av den expressiva typen är att påverka sin läsare 
emotionellt. Språkligt är den expressiva texten den friaste där normbrott och 
känslouttryck är vanliga, Melins exempel på en typisk expressiv text är ett 
blogginlägg.  

Enligt Melins (2011) uppdelning faller lärobokstexten under den informativa 
kategorin och därunder i kategorin för neutrala texter. Lärobokstexten är med andra 
ord en neutral informerande text vilket betyder att det finns krav på viss formalitet i 
lärobokstexten, innehållet och formen ska vara korrekt och något personligt färgat 
språk bör inte finnas men språket bör inte heller vara stelt och det är tillåtet med 
några värderande uttryck här och var i texten. Melin beskriver hur matchningen kan 
gå till, där bilder, form och text matchas för att målet med texten ska kunna uppnås 
så effektivt som möjligt.  Här beskrivs den informativa textens grafiska form utifrån 
olika motsatspar, synlig och osynlig form, flöde och struktur, sobert och skrikigt samt 
kontorsnorm och förlagsnorm. Det sistnämnda paret, kontorsnorm och förlagsnorm 
spelar liten roll i den informativa textens grafiska formgivning, istället är det textens 
genre som avgör vilken norm som följs. Vad gäller de övriga så är det ideala en 
osynlig grafisk form som är mer sober än skrikig. Den viktigaste skalan är flöde och 
struktur, den informativa texten ska enligt Melin ha mycket struktur för att kunna 
föra sin läsare genom texten och uppnå det informerande målet. Det här innebär att 
texten har många rubriker, tabeller, punktuppställningar och andra strukturerade 
former av information är vanliga.  

Melin (2011) fortsätter med att förklara den informativa textens bildbruk. Det vanliga 
är tydliga bilder som helst inte ska kunna tolkas på annat sätt än som författaren 
avsåg, det är också vanligt att använda sig av stiliserade bilder framför väldigt 
detaljerade bilder för att på så sätt skala bort det som inte är relevant för texten. 
Bilderna är också i högre utsträckning neutrala icke emotiva bilder även om en viss 
emotivitet är viktig för bildens framgång. Det vanliga är att använda relevanta bilder 
även om bilder i utsmyckningssyfte också förekommer.  

Lärobokens användning av lärare och elever 
Nelson (2006) skriver i sin artikel om hur läroboken används av lärare och elever och 
inleder med en genomgång av kritiken mot läroboken. Han delar upp kritiken i 
positiv och negativ, den positiva kritiken består i att elevernas självtillit kan öka 
eftersom de med lärobokens hjälp klarar sig utan hjälp av varandra eller andra källor, 
läroboken är också tidsbesparande eftersom all information finns i en bok och 
lärarens planering av undervisningen kan underlättas av användandet av en lärobok. 
Detta bygger dock på att läroboken faktiskt innehåller all den information som 
behövs för att möta kraven i kursplanen. Den negativa kritiken består enligt Nelsons 
genomgång av att läroböcker sällan är i fas med aktuell forskning inom pedagogik 
och didaktik. Ibland innehåller läroböckerna också för mycket fakta, de exempel 
Nelson tar upp gäller naturvetenskapliga böcker som har fler naturvetenskapliga 
begrepp än vad språkämnenas antal glosor. Även lärobokens disposition och layout 
kan orsaka problem för eleverna då de inte kan tolka de bilder, pilar och symboler 
som ibland finns i läroböckerna samt att de faktarutor som är tänkta att förklara och 
förenkla inlärningen i själva verket gör eleverna mer förvirrade.  
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Nelson (2006) fortsätter sin artikel med att ge en bild av i vilken utsträckning lärare 
använder läroböcker, den forskning han tar upp visar att lärare använder läroböcker 
på olika sätt beroende på vilket ämne de undervisar i. Lärarna som undervisade 
historia och geografi använde och följde böckerna i större utsträckning än lärarna 
som undervisade i religion och samhällskunskap. En undersökning som Nelson 
refererar till visade att majoriteten av lärarna inte utgick från kursplanen när de 
planerade sin undervisning utan istället utgick från läroboken, undersökningen 
utfördes för ett antal år sedan men ger ändå en bild av hur stor roll läroboken spelar. 
Även den övriga forskning som Nelson refererar till visar på att läroboken används på 
de flesta lektioner och är grunden för en stor del av de läxor eleverna får även om det 
såklart finns variationer i hur stor roll läroboken spelar för undervisningens 
utformning. 

Hur mycket lärarna förlitar sig på läroböckerna i planeringen av undervisningen kan 
enligt Nelson kopplas till hur väl förtrogna de är med sitt ämne, en lärare som är mer 
kunnig i sitt ämne använder läroboken i mindre utsträckning än en lärare som är 
mindre kunnig. Nelson (2006) tar upp ett exempel med två nyutexaminerade 
amerikanska lärare, de har olika bakgrund före lärarutbildningen där den ena har 
erfarenhet från arbete som hydrogeolog på ett privatföretag och den andra hade gått 
direkt från skolan till lärarutbildningen. Med andra ord hade den ena läraren mycket 
stor kunnighet inom sitt naturvetenskapliga ämne medan den andra hade den 
kunnighet som kommer av lärarutbildningen. Bägge lärarna hade som pedagogiska 
ambition att inte styras av läroböcker i sin undervisning men efter ett år visade det 
sig att bägge använde sig av en lärobokscentrerad undervisning. Förklaringen till 
detta var att den ena hade svårt att omsätta sina kunskaper till en klassrumsmiljö 
medan den andra kände sig alltför osäker för att våga förlita sig på sina egna 
kunskaper. Även andra studier har gett samma resultat, nyutexaminerade lärare som 
efter en tid har en lärobokscentrerad undervisning även om deras intentioner varit 
något annat från början. Anledningarna kan som i det första exemplet vara att 
lärarna känner sig alltför osäkra på sina kunskaper för att våga sig på att formulera 
en egen undervisning men kan också vara att de nyutexaminerade inte vill bryta mot 
den tradition som finns på skolan där de arbetar. Forskningen visar alltså att 
läroboken är en stor del av undervisningen, såväl i planeringsstadiet som i utförandet 
och läxorna.  

Nelson (2006) refererar också till forskning rörande hur mycket eleverna använder 
läroböckerna, forskningen visar att en del av eleverna läser det de blir anvisade att 
läsa medan andra inte läser alls. Det finns alltså en stor skillnad mellan hur lärarna 
och eleverna använder läroböcker, lärarna använder dem i stor utsträckning medan 
eleverna använder dem i den utsträckning de blir uppmanade.  

Genusperspektivet i skolans praktik 
Eilard (2009) skriver om sin undersökning av hur pedagogiska texter har förändrats 
under åren från 1962 fram till idag. Hon skriver att pedagogiska texter är särskilt 
intressanta då de dels upplevs som neutrala men samtidigt i allra högsta grad är 
påverkade av vilken tid de skrivs i, de formas inte bara utifrån den politiska makten 
och läroplanen utan även utifrån kulturella, ekonomiska och individuella aspekter. 
De pedagogiska texterna är med andra ord väldigt intressanta i fråga om hur 
samhället har utvecklats och vilka värderingar som är gällande i en särskild tid. Hon 
skriver också att läroböckerna är uppbyggda som en multimodal text med vilket 
menas att bilder och text är delar av en helhet, bilderna är lika viktiga som texten och 
påverkar slutprodukten i lika hög grad som texten. Eilard har i sin undersökning ett 
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intersektionellt perspektiv och har fokuserat på inte bara genus utan även etnicitet. 
Hon beskriver hur hon genom att titta på i vilken grad personerna i läroböckerna är 
feminiserade, maskuliniserade och etnifierade kan se mönster som sedan går att 
jämföra med läroböcker från andra tider. Den grad till vilken personerna är 
feminiserade, maskuliniserade och etnifierade visar hur den samhälleliga synen var 
på olika grupper och läroboken kan då ge en bild av hur samhällets värderingar och 
normer såg ut under den tid då boken skrevs.  

Eilard (2009) kommer fram till i sin undersökning att läroböckerna från 1960-talet 
uppvisar en patriarkal norm där pappan, i vit skjorta och slips, är familjeförsörjaren, 
mamman är en prydlig hemmafru och barnen är välartiga och lydiga. Det finns 
tydliga skiljelinjer mellan könen och mellan vuxna och barn. Andra nationalitet 
framställs som exotiska och beskrivs med rasistiska ord, något som Eilard påpekar 
inte var anmärkningsvärt under den tid då böckerna skrevs. Hon menar att det går 
att se att en mer tillåtande syn på människor är på väg genom gestalter som 
pojkflickan, stadsflickan och en töntig mansfigur. På 1970-talet har 
jämställdhetsdiskursen skrivits in i läroplanen, vilket också blir synligt i läroböckerna 
från tiden. Främst syns mjukismannen och den könsneutrala flickan, men där 
flickorna blir stärkta i sina roller förlöjligas männen som nu tar sig in på tidigare 
kvinnodominerade domäner som bakning och barnskötsel. Jämställdheten uteblir 
med andra ord, män som ägnar sig åt traditionellt kvinnliga sysslor tappar styrka 
medan kvinnor som ägnar sig åt traditionellt manliga sysslor stärks i sin nya roll. Det 
här fortsätter in i början av 1980-talet där det blir mer normaliserat och enligt Eilard 
fungerar bättre utan det förlöjligande och de ojämna effekter jämställdheten fick i 
1970-talets läroböcker. Under senare delen av 1980-talet märks en tillbakagång till så 
kallade ”riktiga” pojkar och flickor, könsneutraliteten försvinner även om pojkarna 
får behålla en del mjukhet som vägs upp av traditionell pojkighet och barnen ägnar 
sig i allt större utsträckning åt det heterosexuella spelet där parrelationen är norm.  

Under 1990-talet förändras läroböckerna ytterligare, de får en mer ironisk ton och 
skrivs på ett mer humoristiskt sätt mot tidigare årtiondens böcker. Flickorna beskrivs 
som starka individualister som hyllas tills de kliver över gränsen för vad deras 
könsroll tillåter, då de istället hånas och förlöjligas. Pojkarna beskrivs som mjukare 
och töntigare och mer beroende av stöd än flickorna. För första gången är 
huvudpersonen en ensam pojke, tidigare har huvudpersonerna varit minst två och då 
en pojke och en flicka. Huvudpersonen i den undersökta boken har ständigt sin 
flickvän vid sin sida, hon är den starkare av de två men når trots det inte 
huvudpersonstatus. Böckerna som utkom runt millennieskiftet fortsätter på det 
inslagna spåret med en stark heteronormativitet, särskilt flickorna beskrivs som 
intresserade av det heterosexuella spelet och har stort intresse av att skapa 
kärleksrelationer med någon av det motsatta könet. Pojkarna får i större utsträckning 
vara barn och ägna sig åt att sparka boll eller bygga lego. Eilards (2009) slutsats är att 
flickorna har gått igenom en större förändring från 1960-talet fram till idag än vad 
pojkarna har gjort.  

Kvinnor och män i läromedel 
Ann-Sofie Ohlander har skrivit en rapport i två delar där hon undersökt förhållandet 
mellan män och kvinnor i läromedel i historia och samhällskunskap. Hon har i 
undersökningen av läromedel i historia använt sig av fyra läromedel, två för 
gymnasiet och två för grundskolans senare år. Hon har tittat på antalet namngivna 
kvinnor och män i en rad kategorier, exempelvis antal namngivna kvinnor och män i 
bildtexter, register, tidslinjer och marginalnoteringar och antal kvinnliga och manliga 
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författare och konstnärer. Hon har också undersökt de anonyma människor som 
finns i läromedlet. Den delen av undersökningen behandlar de bilder som finns i 
läromedlen, här har Ohlander (2010a) valt att inte räkna de bilder där både män och 
kvinnor förekommer utan fokuserat på de bilder där enbart män eller kvinnor syns. 
Anledningen till detta är att Ohlander menar att det kan vara svårt att avgöra vem 
som är den dominerande på bilden men tillägger att det oftast verkar vara mannen i 
de fallen både kvinnor och män syns på samma bild. I det första läromedlet för 
gymnasiet syns enbart kvinnor på 25 bilder och enbart män på 102, det är alltså mer 
än fyra gånger så många bilder på män som på kvinnor. När även illustrationer i 
tidslinjer inräknas ökar den manliga övervikten, det sammanlagda antalet blir 30 
avbildningar av kvinnor och 170 avbildningar av män. De övriga tre läromedlen visar 
på samma mönster, Ohlander kommer fram till att kvinnorna i samtliga undersökta 
läromedel är underrepresenterade och förbigångna i historieskrivningen. Kvinnorna 
får ta plats endast i några få undantag, häxprocesser och kvinnosakskvinnor som 
suffragetterna är de tydligaste exemplen, i övrigt är den historia eleverna möter i de 
undersökta läromedlen en manlig historia där männen dominerar på samtliga 
arenor.  

Den andra delen av rapporten undersöker förhållandet mellan kvinnor och män i 
läromedel för samhällskunskap. Även här har Ohlander (2010b) undersökt fyra 
läromedel, två för gymnasiet och två för grundskolan. Ett av läromedlen är mer 
jämställt än de andra, det är en av böckerna som riktar sig till elever i grundskolans 
första årskurser. Den boken använder sig av två huvudkaraktärer, en pojke och en 
flicka, som ger en mer jämställd fördelning än övriga undersökta böcker. Vad gäller 
bilderna i det här läromedlet så är de bilder som föreställer huvudkaraktärerna eller 
är tecknade för läromedlet väldigt jämställda både till antal pojkar och flickor och i 
fråga om vilka roller pojkar och flickor har i bilderna. De foton som används har 
däremot samma problem som de övriga böckerna i undersökningen, männen är klart 
fler. Det förekommer också en del könsstereotyper särskilt i fråga om yrkesutövare, 
läkaren, sopåkaren och rörmokaren är män medan sjuksköterskan är kvinna. 
Kvinnorna glöms också bort i vissa frågor, till exempel kapitlet om demokrati där 
fokus ligger på demokratin i Aten men Ohlander menar att det vore på sin plats att 
berätta om kvinnors roll i demokratins historia och den kvinnliga kampen för rösträtt 
och nämner som exempel de engelska suffragetterna.  

Sammanfattningsvis ser vi att böckerna i Ohlanders undersökning alla har samma 
problem, männen ges större utrymme både i form av bilder, namngivna personer och 
vems historia eller perspektiv som berättas. Kvinnornas historia eller deras roll i 
historien och samhället glöms bort, kvinnor och män tilldelas typiska roller i 
läromedlen och fler män än kvinnor får synas i böckerna. Ohlanders slutsats är att 
läromedlen inte följer läroplanen och inte lever upp till det som där uttrycks.  

Von Brömssen (2011) har undersökt två läromedel för ämnet livskunskap, ett ämne 
som inte har någon akademisk bakgrund och syftar främst till att arbeta med 
relationer och existentiella frågor, något som inte finns uttryckt i kursplanen. 
Kapitelrubrikerna i ett av läromedlen är till exempel ”fotomodell och 
skådespelerska”, ”idrottsstjärnan”, ”kärlek och sex” och ”skilsmässobarn”. Exemplen 
visar på vilken typ av frågor som diskuteras i ämnet livskunskap. Von Brömssen 
kommer fram till att läromedlet använder ett normerande och värderande språk om 
hur personerna i berättelserna ser ut, vad de gör och vilka egenskaper de har. 
Böckerna använder också funderingsfrågor som är tänkta att fungera som 
diskussionsunderlag för eleverna, i dessa frågor förekommer ofta 
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”problematiseringar som utmanar genussystemet” (von Brömssen, 2011: 140), till 
exempel i form av frågor kring om de finns sporter som är särskilt lämpade för pojkar 
och flickor.   

Det finns också i von Brömssens (2011) undersökta läroböcker ett kapitel som 
handlar om könsroller, här syns ett feministiskt perspektiv som till exempel syns i ett 
utdrag ur ett avsnitt i boken som handlar om könsroller där flickor uppmanas att stå 
tillsammans och stötta varandra, men inte mot killarna. Killar och tjejer ska inte ses 
som motpoler utan som två lika viktiga delar av samhället. Von Brömssen menar att 
flickor och pojkar genom hela boken framställs som varandras motsatser, vilket talar 
emot det som står i avsnittet om könsroller. Böckerna har alltså inslag som visar på 
att ett genusperspektiv har funnits närvarande vid författandet men också inslag som 
följer den traditionella modellen vid skrivande av läroböcker, där genusaspekten 
hamnar i skymundan och glöms bort.  

Metod och material 

Kvantitativ och kvalitativ metod 
Utifrån Stukáts (2005) beskrivning av kvalitativ och kvantitativ metod har jag använt 
mig av båda delar, större delen av min undersökning är gjord utifrån en kvalitativ 
ansats i det att jag analyserat bilder i läromedel utifrån de didaktiska frågorna hur, 
vad och varför. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att koncentrera sig på en detalj 
eller en specifik sak och undersöka denna ur flera perspektiv för att nå en slutsats 
som utgår från flera olika aspekter. Den del där ett kvantitativt tillvägagångssätt syns 
är den där jag undersöker hur fördelningen kvinnor och män ser ut på bilderna i 
läromedlet, där har jag räknat antalet kvinnor och män som förekommer på bilder 
och sammanställt detta till en slutsats kring hur fördelningen ser ut och varför den 
kan tänkas se ut som den gör. Jag har valt att till största delen använda en kvalitativ 
metod då den kvantitativa mest syftar till att dra generella slutsatser, något som inte 
är önskvärt i den typ av undersökning jag gjort där det istället handlar om vad som 
faktiskt finns i det undersökta materialet. Stukát poängterar att de flesta studier 
innehåller såväl kvantitativa som kvalitativa inslag men att någon form brukar 
överväga den andra. Jag har också valt att använda mig av en komparativ analys då 
jag jämför de olika ämnenas bilder med varandra.  

Stukát (2005) skriver om min valda metod, dokumentanalys, att den kan delas in i 
några undergrupper. Det finns tre varianter av dokumentanalyser enligt Stukát, den 
första är textanalys som fokuserar på djupare teoretiska granskningar, den andra är 
innehållsanalys som analyserar texten på ett mer kvantifierande sätt och slutligen 
den semiotiska analysen som studerar både bild och text. Det är denna sista variant 
jag tillskriver min undersökning då jag studerat såväl de bilder som finns i läromedlet 
som den text som hör direkt till bilderna. Jag har dock inte studerat all text i 
läromedlet vilket beror på det bildfokus jag valt att ha i min undersökning, eftersom 
jag ville ta reda på hur bilder används så anser jag att en textanalys går utanför mitt 
syfte och jag har därför valt bort en sådan.  

Läromedlet 
Ett läromedel kan bestå av nästan vad som helst vilket kan göra det problematiskt att 
studera, något som Ammert (2011) påpekar och menar att analyser av varierade 
läromedel i form av böcker, webbaserat material, film eller praktiska övningar kan ge 
en spretig analys. På grund av detta har jag valt att fokusera min analys på ett 
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läromedel bestående av läroböcker. Materialet för undersökningen består således i ett 
läromedel för ämnet SO i grundskolans senare år. Läromedlet består av fyra böcker, 
en för varje ämne som ingår i SO-ämnet. Böckerna heter SOS Historia, SOS 
Geografi, SOS Religion och SOS Samhällskunskap. Böckerna är uppdelade i olika 
ämnesområden med ytterligare underrubriker, de är utgivna av Almqvist&Wiksell 
och år 2003. De fyra böckerna har alla olika författare, en eller två stycken per bok. 
Författarna av religions- och samhällsboken är lärare, författaren till geografiboken 
är lärarutbildare och författarna till historiebokens utbildning och sysselsättning står 
inte att finna.  

SOS Historia 
I boken som behandlar historia finns tjugofyra kaptitel med sammanlagt 103 
underrubriker, ej inräknat de elevuppgifter som avslutar varje huvudkapitel. Det 
första kapitlet handlar om forntiden och det sista behandlar händelser i Sverige 
under 1900-talet. Däremellan ryms en kronologisk genomgång av världshistorien 
från antiken fram till Sovjetunionens kollaps. (Ivansson, Sandberg, Tordai och 
Svanelid, 2003)  

SOS Religion 
Läroboken i religion består av fyra delar som i sin tur är uppdelade i olika rubriker 
där varje del börjar med ett avsnitt om etik. De fem världsreligionerna finns som 
rubriker två gånger var, utöver dessa finns rubriker som rör antikens religioner, 
gamla nordiska religioner, filosofi och kinesiska och japanska religioner. (Berlin, Ring 
2003) 

SOS Geografi  
Läroboken i geografi är uppbyggd på samma sätt som religionsboken med de fyra 
delarna men här behandlar de fyra delarna helt olika saker. Den första delen handlar 
om de olika världsdelarna, den andra delen handlar om planeten jorden med avsnitt 
om väder, vatten, klimatzoner, var maten kommer ifrån och människorna på jorden. 
Den tredje delen handlar om Norden, landskapet, skogen, bergen och turism i 
Nordens länder. Den fjärde och avslutande delen handlar om städer, industri, i-
länder och u-länder, energi, hållbar utveckling och miljö. (Mårtensson, Lindberg, 
Svanelid, 2003) 
  

SOS Samhällskunskap 
Även samhällskunskapsboken är uppbyggd enligt systemet med fyra delar som 
behandlar olika ämnen. Den första delen riktar in sig på problem som ligger nära 
eleverna med kapitel om mobbning, demokrati i skolan och barn i världen. Den andra 
delen rör sig en bit ut från eleven själv men stannar ändå ganska nära med kapitel 
som handlar om familjelivet, pengar i familjen, reklam och marknadsföring, lagar och 
rättigheter samt ett kapitel om ungdomar och droger. Den tredje delen behandlar 
politik, hur Sverige styrs, arbetsmarknaden och massmedier. Den fjärde delen 
handlar om samhällsfrågor ute i världen, handel i världen, fattigdom, krig och fred 
och avslutas med ett kapitel där tre länder beskrivs utifrån sina skilda förhållanden. 
(Andersson, Ewert och Hedengren, Svanelid, 2003) 

Avgränsning, analysmetod och genus 
På grund av arbetets omfång har jag valt att avgränsa min undersökning till fyra 
delar. Den första delen undersöker vilka illustrationer som används för att 
introducera ett nytt arbetsområde, vad de signalerar, hur de kan tolkas och vilket mål 
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författarna har haft med att använda just de illustrationerna. Den andra delen av 
undersökningen behandlar vilken typ av bilder som används i läromedlet och vilket 
syftet är med dessa. Jag har undersökt om bilderna syftar till att väcka känslor eller 
att bidra med hårda fakta, om användningen av bilder skiljer sig mellan de olika 
ämnena eller om samma typer av bilder används i alla fyra böcker. Den tredje delen i 
undersökningen behandlar hur bild och text är integrerade, hur text och bild förhåller 
sig till varandra både hur bilder och text är placerat i läromedlet och hur innehållet i 
texten och bilden relaterar till varandra. I den avslutande och fjärde delen anlägger 
jag ett genusperspektiv på bilderna i böckerna och undersöker i relationen mellan 
män och kvinnor i läromedlet.  

Jag har i min undersökning använt mig av de genusperspektiv Hirdman (2003) och 
Rydström & Tjeder (2009) presenterar, se ”Genuskontraktet och maktrelationen”, 
som fokuserar på den maktrelation som finns mellan män och kvinnor i samhället 
och hur denna gestaltas i de bilder jag analyserat.  

Genomförande 

Jag har i min undersöknings första tre delar utgått från den modell för bildanalys av 
läromedel som presenteras av Wallin Wictorin (2011) där bildanalysen främst syftar 
till att undersöka i vilken utsträckning bilder i ett läromedel bidrar till elevens 
lärande. Wallin Wictorin tar upp en lista på frågor man i analysarbetet behöver ställa 
sig. Dessa lyder som följer:  

1 Vad är det för typ av bilder, i vilken utsträckning är deras innehåll relevant för bokens 
ämne? 

2 Genererar bilderna relevanta och önskvärda värderingar? 
3 Har bilderna potential att väcka uppmärksamhet och skapa intresse? 
4 Är bilderna gestaltade på sådant sätt att de förmår konkretisera, strukturera och 

informera, och på så sätt utgöra kognitiv stimulans (d.v.s. understödja inlärning 
genom att öka förståelsen och underlätta möjligheten att minnas) och på ett bra sätt 
verka kompensatoriskt, expanderande och fördjupande i avseende på den skrivna 
texten? 

5 Är bildtexterna väl formulerade så att de förankrar bilderna i en tolkning som är 
relevant för sammanhanget? 

6 Är bilderna väl placerade i relation till den skrivna text de hör ihop med? Är 
bildtexterna väl placerade? Samverkar text, bilder och bildtexter på ett sådant sätt att 
läsaren får hjälp att förstå sammanhang i texten? 

7 Är bildmaterialet anpassat efter målgruppens ålder och kognitiva förmågor? 
8 Bidrar bilderna positivt till bokens totala estetiska uttryck? 
9 Förstärks bildernas status av (historiskt) källmaterial med hjälp av tillräckliga 

ursprungs- och sammanhangsinformation, eller utgör de endast illustration? 
(Wallin Wictorin 2011:226) 

Ovanstående frågor har fungerat som en mall för min analys av läromedlet där jag 
använt dem för att tolka och analysera illustrationerna som är aktuella för min 
undersökning. Jag har delat upp min analys av läroböckerna efter de frågeställningar 
jag har och har placerat dem under tre rubriker. Den första rubriken, ”Presentation 
av nytt kapitel”, behandlar hur de olika kapitlen introduceras. Vilka bilder eleven 
möter i kontakten med ett nytt kapitel och vilka värderingar, vilken information och 
vilken tolkning eleven kan göra av detta. Jag har också frågat mig om bilderna är ett 
stöd eller ett hinder i elevens förståelse av ämnet. Den andra rubriken, ”Emotionella 
bilder eller hårda fakta?”, undersöker vilken typ av bilder som används i 
läroböckerna. Här har jag undersökt om bilderna i läroböckerna används för att 
väcka känslor hos läsaren eller om det främsta syftet med bilderna är att visa rena 
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fakta, till exempel i form av diagram. Under den sista rubriken ”Genus i bilder” har 
jag analyserat bilderna i böckerna utifrån ett genusperspektiv, jag har bland annat 
kollat på antalet kvinnor och män som syns på bilderna, var i bilden de finns, om de 
är styrande eller styrda och vilka ämnen som symboliseras av män och kvinnor. 

Resultat och analys 
Under den här rubriken kommer jag att presentera mina resultat och min analys. Jag 
har valt att dela upp resultatet och analysen efter de frågeställningar jag arbetat med 
för att på så sätt få en tydlig återkoppling till syftet och frågeställningarna. Varje 
frågeställning har en del där jag inleder med att presentera resultatet och därefter 
analysen med slutsatser. För att ytterligare tydliggöra vad jag kommit fram till 
avslutas kapitlet med en genomgång av de slutsatser jag gör utifrån de resultat jag 
funnit och den analys jag gjort av resultaten.  

Presentation av nytt kapitel 
I läroboken som behandlar historia finns tjugotvå kapitel, det första rör forntiden och 
det sista behandlar kommunismens fall i forna Sovjetunionen. Bilderna som används 
för att presentera nya kapitel i den här boken har en tydlig genomgående struktur. 
Varje kapitel presenteras på ett mittuppslag med kapitelrubriken skriven rakt över 
uppslaget i mitten. På den högra sidan av uppslaget finns två bilder, en över texten 
och en under. På motstående sida, den vänstra sidan av uppslaget, så finns en 
tidslinje över den aktuella perioden, en kort text som beskriver perioden och ibland 
någon ytterligare bild. Det finns både foton och illustrationer i den här boken, fotona 
är ofta nytagna bilder på något från den aktuella perioden, till exempel finns för de 
bägge kapitlen om antiken ett nytaget foto på en byggnad från varje epok. Några 
kapitel saknar tidslinje, dessa är sådana som inte handlar om en epok eller tidsperiod 
utan om något annat eller sådana kapitel som handlar om en väldigt kort period. Till 
exempel så saknar kapitlet om första världskriget och ryska revolutionen en tidslinje, 
samma sak gäller för kapitlet om den industriella revolutionen. Sammanfattningsvis 
kan man säga om de presenterande bilderna i historieboken att de är en kombination 
av fotografier och illustrationer och att de flesta av dem har en tidslinje som förklarar 
och visar olika händelser under den period som kapitlet handlar om. Vad bilderna 
föreställer har stor variation, vanligt är nytagna fotografier av sådant som hör till 
perioden, som ovan nämnda antika arkitekturer, kartor över områden som är 
aktuella i kapitlet och konst från perioden eller konst som visar något från perioden.  

Boken som rör geografiämnet har två olika typer av bilder. I början av boken, den del 
som handlar om världsdelarna så finns illustrationer i form av tecknade kartor. 
Kartorna är tecknade på ett barnsligt sätt där kartan visar berg, sjöar och hav. I resten 
av boken är de flesta bilderna fotografier. Kapitlet Vår planet jorden illustreras 
genom ett foto taget i rymden som visar jorden utifrån, kapitlet Skogslandskapet 
presenteras med ett foto av en bokskog från Halland taget på hösten och kapitlet 
Berggrunden presenteras genom ett foto av en grupp vandrare som stannat för 
kaffepaus på Sarek. På den andra sidan av samma uppslag finns fyra typer av 
bergarter uppvisade i form av fotografier.  

Boken för religion är indelad i fyra delar med separata underrubriker. Var fjärdedel 
inleder med ett kapitel som heter Etik, därefter följer ett varierande antal kapitel om 
olika religioner och trosuppfattningar och så avslutas varje del med ett avsnitt om 
filosofi. Etik och filosofi avsnitten har varsin bård, bården går runt ytterkanten av 
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hela uppslaget och bildar en fyrkant i vilken texten, frågorna och uppgifterna finns. 
Etikavsnitten har en svart bård med röda figurer och ord på och filosofiavsnitten har 
en ljusblå bård med bruna figurer och ord på. Det första etikavsnittet saknar bård på 
inledningssidan och består istället av textstycken med illustrationer föreställande 
människor med ängla- och djävulsattiraljer som vingar, gloria och horn på sig, där 
kommer bårderna först på de följande sidorna av kapitlet. Illustrationerna på den 
första sidan av det första etikavsnittet ser ut att vara gjorda med en färgkrita och 
består i stort sett av till viss del ifyllda konturer, de är inga realistiska illustrationer. 
Symbolerna i ramen runt etikavsnittet består av hjärtan, frågetecken, ögon och något 
som ser ut som kvistar med blad och blommor. Runt filosofiavsnittet ser vi stjärnor, 
frågetecken, glödlampor, utropstecken, cirklar eller punkter och en samling ord och 
frågor. Orden och frågorna är: universum, själ, förnuft och varför finns vi. Övriga 
kapitel inleds med ett uppslag där kapitelrubriken är skriven över uppslaget 
tillsammans med en eller flera bilder. En del av bilderna är illustrationer, en del är 
foton och en del föreställer målningar eller kartor. Utöver bilderna finns ofta en del 
text i form av korta stycken som berättar något om religionen eller religionerna som 
kommer att behandlas i kapitlet.  

Kapitlet om judendomen introduceras med en bakgrundsbild av klagomuren och en 
infälld bild inifrån en synagoga samt fyra utspridda textstycken om judendomen, om 
klagomuren och om synagogan. Hinduismen presenteras genom en bakgrundsbild av 
floden Gagnes och en infälld bild föreställande sex män som, enligt bildtexten, står i 
floden och dyrkar solen genom offergåvor. På det här uppslaget finns tre textstycken 
som beskriver hinduismen, floden och vad männen på den infällda bilden gör. Mitt 
tredje och sista exempel är ett kapitel som handlar om Buddhismen, det här kapitlet 
introduceras genom en kartbild föreställande hela världen med de delar där 
buddhismen finns färglagda i gult. Kartbilden utgör en fjärdedel av uppslaget, en 
annan fjärdedel är ett fotografi av buddhistiska munkar. Längst ner på motstående 
sida finns en tidslinje som visar hur buddismen har kommit till och utvecklats genom 
åren. Tidslinjen börjar vid Buddhas födelse och slutar vid år 2000 med buddhismens 
budskap om fred. Boken är uppbyggd så att varje religion har två kapitel. Den första 
delen av boken består av varsitt kapitel för de stora religionerna, judendom, 
kristendom, islam, hinduism och buddhism. Därefter följer del två med fyra kapitel 
utöver etik och filosofi, dessa fyra kapitel kretsar kring gamla religioner i 
flodkulturer, antiken och nordens forntid. Sedan följer de två avslutande delarna av 
boken där den tredje delen behandlar de abrahamitiska religionerna och den fjärde 
delen handlar om hinduism, buddhism, kinas och japans religioner samt "andra 
livsåskådningar".  

Den sista boken är samhällsboken. Även här finns fyra delar med underliggande 
rubriker. Varje kapitel introduceras genom att kapitelrubriken är skriven över ett 
uppslag. Runt kapitelrubriken finns sedan en eller flera bilder, foton eller 
illustrationer. Kapitlet som handlar om mobbning introduceras genom ett fotografi 
övre vänstra hörnet av uppslaget där en tjej och en kille går iväg från en tjej som 
håller händerna för ansiktet och ser ledsen ut. Nedanför den bilden finns en 
illustration av en scen i en matsal, en flicka kommer med sin matbricka men har 
ingenstans att sitta. Bespisningspersonalen ser henne och tycker att hon ser vilsen ut, 
en lärare ser henne men orkar inte ta ännu ett samtal med tjejerna som har sprungit 
ifrån henne. Tjejerna som inte ville sitta med henne har olika funderingar, en orkar 
inte bry sig, en tycker att det inte bara är hennes ansvar att ta hand om tjejen och den 
tredje vill men törs inte av risk att ledaren i gruppen skulle misstycka.  Scenen 
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fortsätter på nästa sida och de olika figurerna är utplacerade i olika hörn av 
motstående sida. Mellan illustrationerna finns en text som förklarar vad som händer i 
illustrationen.  Kapitlet om ungdomar och droger illustreras genom två bilder på den 
vänstra sidan av uppslaget, den övre bilden är ett fotografi från en fest. Man ser ett 
bord med öl- och vinglas, askkoppar och händer och armar på tre personer, en av 
dem ser man även en leende mun på men ögonen är utanför bild. Den undre bilden 
visar en polis med narkotikahund som är mitt uppe i att leta efter droger, bilden är 
tagen i farten så hunden och föraren är till viss del suddiga, de befinner sig i vad som 
ser ut att vara ett garage. På motstående sida finns inga bilder, istället finns där två 
texter, den första berättar att droger inte är något nytt utan att människan i alla tider 
har tillverkat droger i form av olika alkoholhaltiga drycker. Texten ställer också frågor 
om varför det är skillnad på olika droger, som alkohol och narkotika och vad 
samhället gör för dem som fastnat i drogmissbruk. Den undre texten beskriver vad 
som sker på bilden med polisen och hans hund och berättar om dem och deras 
arbete. 

De olika böckernas presentation av kapitel skiljer sig med andra ord åt, något som 
inte är särskilt konstigt då de behandlar olika ämnen och är skrivna av olika 
författare, men inom böckerna finns en tydlig ram för hur varje kapitel presenteras. 
Det finns också vissa likheter mellan böckerna, till exempel att varje kapitel inleds 
med ett uppslag där rubriken är skriven över hela uppslaget i övrigt skiljer de sig åt 
till stora delar. Historieboken saknar den uppdelning i fyra delar som de andra 
böckerna har men har istället en tidslinje som i stort sett saknas överallt i de andra 
böckerna, med något undantag i religionsboken. Religionsboken avviker i sin tur från 
övriga genom de inledande och avslutande kapitel i varje del som behandlar etik och 
filosofi.  Nästa steg i analysen av läromedlet blir att reda ut vilken typ av bilder som 
används och i vilket syfte de används.  

Emotionella bilder eller hårda fakta? 
I arbetet med att reda ut vilken typ av bilder som används i läromedlet har jag tagit 
hjälp av Wallin Wictorins punktlista över frågor att ställa sig i mötet med bilderna. 
Punktlistan finns under rubriken ”Avgränsning och metod”. Jag har börjat med att 
titta på vilken typ av bilder som introducerar de olika kapitlen, mellan de fyra 
böckerna skiljer sig bildtyperna åt. Historieboken har övervägande fotografier, både 
av saker och av målningar från den aktuella perioden, men också en del illustrationer 
av till exempel hur människor var klädda under den tid kapitlet behandlar eller 
illustrationer av någon händelse från perioden som inte finns dokumenterad i 
fotografier, det kan också röra sig om samtida illustrationer som alltså härstammar 
från den period kapitlet behandlar.  

Samhällsboken har blandat illustrationer och fotografier men har till övervägande del 
fotografier på de introducerande sidorna. Bilderna syftar ofta till att väcka en känsla 
hos läsaren, exemplet ovan med den mobbade flickan som på fotografiet gömmer sitt 
ansikte i händerna och i den illustrerade delen av bilderna beskrivs som utstött och 
bortstött syftar tydligt till att väcka en känsla hos eleven om att det inte är rätt att 
stöta ut och mobba andra. På samma sätt ska exemplet med polisen och hans hund 
visa på vilka konsekvenser det kan få att använda droger och därigenom väcka 
känslan hos eleven att det är fel. Kapitlet som handlar om kampen mot fattigdom 
visar ett fotografi på ett par fötter i trasiga skor, skorna är så trasiga att bärarens tår 
sticker ut mellan skon och sulan men här förekommer även en bild med hårda fakta, 
på motstående sida finns nämligen ett diagram som visar var i världen flest av de 
fattiga bor. Att just samhällsboken har så stor andel emotionella bilder är egentligen 
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inte konstigt när man tittar på vad ämnet innefattar, att då använda sig av bildspråk 
för att nå ut med rätt och fel kring de olika ämnena kan tyckas falla sig naturligt. 
Samtidigt bidrar bilderna till att visa på faktiska exempel av det som kapitlet 
behandlar, kapitlet om handel i världen illustreras av en kopp med kaffebönor och en 
bild av Columbus resa till Amerika. Bilderna visar på en vara som är en del av 
handeln i världen och en person som hade stor inverkan på att vi upptäckte världen 
och kunde handla med de varor som fanns i Amerika.  

De övriga tre böckerna arbetar inte alls med emotionella bilder i samma utsträckning, 
här är bilderna mer av hårda fakta i form av geografibokens bilder på skogar, berg, 
sjöar och snö och historiebokens bilder av hur människor såg ut förr, vad de gjorde 
och hur den konst och de byggnader de uppförde såg ut, tidslinjerna ger en ytterligare 
känsla av hårda fakta där årtal och viktiga händelser staplas upp. Även 
religionsboken visar mest bilder av hur utövarna av religionen ser ut, hur deras 
kyrkor, moskéer, synagogor och så vidare ser ut och vilka symboler som är viktiga för 
varje religion.  Den här typen av bilder tjänar enligt Wallin Wictorin (2011) till att 
förtydliga och konkretisera ämnet. Målet med bilderna av människor med olika 
religion är således att visa eleven hur de ser ut, vad de gör och att ge en bild av dem 
eleven nu ska börja läsa om. Att läsa om en religion tillsammans med en bild av hur 
någon som utövar religionen ser ut ger enligt Wallin Wictorin eleven större möjlighet 
att sätta sig in i och förstå utövarna samt att minnas det lästa även efter att boken är 
stängd. Dessutom finns ofta kartor med i religionsboken som visar var i världen 
utövarna av religionen finns, även detta är ett tydligt sätt att konkretisera ämnet och 
visa exakt var de människor finns som kapitlet handlar om, det sätter dem i kontext 
där eleven kan se var hen själv befinner sig och var dem hen nu ska läsa om befinner 
sig.  

Även geografiboken arbetar med den här typen av bilder något som kan kopplas till 
ämnet som till skillnad från samhällsboken inte har så stor koppling till värderingar 
eller frågor om rätt och fel. Ämnet handlar istället om fakta och hur världen faktiskt 
ser ut och fungerar, att berätta om hur skogar är uppbyggda och vilka olika delar som 
ingår handlar in om vad som är rätt eller fel utan bara om hur det är. Att då illustrera 
det med en bild av just en skog ger eleven samma möjlighet till konkretisering, ökad 
förståelse och lätthet att skapa bestående minnesbilder som vi såg med bilderna i 
religionsboken. I både historieboken och religionsboken finns tidslinjer, ett utmärkt 
sätt att skapa den konkretisering och tidsmässiga kontext som kan behövas för att 
öka förståelsen och för att strukturera informationen i boken genom att visa på var i 
tiden kapitlets ämne utspelade sig eller hur långt tillbaka människor har följt en viss 
religion.  

Sammanfattningsvis kan jag säga att av de fyra böckerna så använder sig en av dem, 
samhällsboken, av emotionella bilder i syfte att väcka känslor av rätt och fel hos 
eleverna de övriga tre använder till största delen bilder som visar hårda fakta eller 
åtminstone faktiska förhållanden i form av bilder på väder, utövare av religioner och 
målningar från en svunnen tid, det finns alltså exempel på den typ av bilder som 
enligt Melin(2011) är att föredra i den här typen av informativ text. Något som sticker 
ut är de bilder som används i samhällsboken, där finns en stor del emotionella eller 
emotiva bilder, något som enligt Melin är tillåtet men som inte är den föredragna 
bildtypen i en informativ text. Det får mig att fundera på om samhällsboken tjänar ett 
annat syfte, eller har ett annat mål än de andra böckerna och att det kanske rör sig 
om ett persuasivt mål i den mening att lärobokens uppgift är att övertyga eleverna om 
vad som är rätt och fel i samhällslivet. Geografiboken och religionsboken ägnar sig till 
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stor del åt att visa upp precis den typ av bilder och grafiska form som Melin menar är 
kännetecknande för en informativ text av lärobokstyp, relevanta, tydliga bilder med 
klar koppling till ämnet och med låg eller ingen emotiv påverkan på läsaren.  

Även historieboken håller sig till de ramar Melin ställer upp för en informativ text 
med bilder med klar koppling till ämnet eller tidsepoken med en liten del emotiva 
bilder. De emotiva bilderna i historieboken skiljer sig åt från de i samhällsboken i det 
att de historiska bilderna är mindre emotiva än de i samhällsboken. Exempelvis kan 
vi titta på bilderna i kapitlet om mobbing som visar en gråtande flicka som gömmer 
sitt ansikte i sina händer, en starkt emotiv eller emotionell bild och kapitlet om den 
franska revolutionen där en målning föreställande halshuggningen av Ludvig XVI, en 
bild som bör väcka någon forma v känslor hos den som ser den men som inte har som 
syfte att uppnå ett mål i form av att till exempel stoppa mobbning. Man kan säga att 
det handlar om en gradskillnad i emotivitet där samhällsboken i större utsträckning 
har hög emotivitet i sina bilder medan historieboken har lägre emotivitet. Nästa del 
av analysen behandlar hur texten förhåller sig till bilderna och om den bidrar till 
ökad tydlighet eller inte.  

Bild och text 
Bildernas och bildtexternas placering och utformning skiljer sig åt mellan de olika 
böckerna men inom varje bok finns en tydlig mall för utformningen av bildtexter och 
bildtexters placeringar. I religionsboken är bildtexterna lite olika utformade, man kan 
se två tydliga mallar eller mönster i layouten för det inledande uppslaget till varje 
kapitel. Den första varianten har kapitlets rubrik i centrum, en bakgrundsbild och 
flera småbilder utplacerade på sidorna med tillhörande bildtexter under, över eller 
bredvid bilden. Den andra varianten har rubriken i mitten, en eller två stora bilder på 
den vänstra sidan och text samt en tidslinje på den högra sidan. I den första delen av 
boken finns bara den första varianten med flera småbilder utspridda över uppslaget 
medan bägge varianterna förekommer i de följande tre delarna. Ett exempel från den 
första delen av boken är kapitlet om judendom. Rubriken för kapitlet, Judendom, 
står mitt över den vänstra sidan av uppslaget, ovanför denna finns en textruta som 
berättar att judisk tro innebär att man tror på en gud och en berättelse om vad Gud 
ska ha sagt till Abraham om att han inte fick dyrka andra gudar, denna textsnutt 
avslutas med att berätta att den viktigaste regeln inom judendomen är att älska andra 
människor så som man älskar sig själv. Även under rubriken finns en textruta, den 
texten förklarar att bakgrundsbilden föreställer judar som ber vid klagomuren, texten 
berättar också om klagomurens bakgrundshistoria och ger en del information kring 
varför den är så viktig. I texten nämns att muren tidigare var en del av ett tempel av 
vilket den nu är den enda kvarvarande delen och att templet byggdes för mer än 2500 
år sedan när staden styrdes av romare. På motstående sida finns en bild inifrån en 
synagoga, bilden tar upp ungefär halva sidan och under den finns två textrutor. Den 
första rutan berättar om synagogan, att det är judarnas gudstjänstlokal, att ordet 
synagoga betyder samlingsplats, vad man gör i synagogan och att synagogan på 
bilden finns i Stockholm. Den andra textrutan berättar om personerna i synagogan, 
att kantorn står längst fram och leder gudstjänsten genom sin sång och att rabbinen 
tolkar judarnas heliga skrift. Texten berättar också att män och kvinnor sitter på olika 
platser under gudstjänsterna, männen sitter i salongen och kvinnorna sitter på 
läktaren. Det här är alltså vad som möter eleven när denne ska börja läsa om 
judendomen i den här boken.  

Texternas placering i förhållande till bilderna känns naturlig och de berättar vad som 
finns på bilderna med klar och tydlig information om judarna och deras religion. Att 
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inleda med att beskriva gudstjänsten, vad som är speciellt med judendomen ger 
eleven en chans att placera den här religionen i ett sammanhang där den kan kopplas 
till de andra monoteistiska religionerna men ändå särskiljas därifrån genom till  

exempel namnet på gudstjänstlokalen. Samtidigt kopplas religionen till elevernas 
egen värld genom att synagogan på bilden finns i Stockholm, något som gör att 
eleverna förstår att det handlar om en religion som finns i Sverige och alltså inte är så 
främmande. De övriga kapitlen i den första delen av religionsboken är utformade på 
väldigt likartat sätt, en bild med tillhörande text där vad som skiljer den här 
religionen från de andra abrahamitiska religionerna tydliggörs. Man kan med andra 
ord säga att bild och text tillsammans fungerar väl och bidrar till elevens 
minnesbildning och inlärning och är genom sin utformning ett verktyg för eleven i 
arbetet med att särskilja och koppla samman de monoteistiska och abrahamitiska 
religionerna.   

Även i geografiboken har den första delen en särskild layout, här handlar det om de 
olika världsdelarna och varje kapitel inleds med en tecknad karta på vänster sida av 
uppslaget, rubriken mitt på höger sida med text över och under sig. Kartorna är 
tecknade och visar på bergiga områden, torra områden målade i brunt och 
skogsområden målade i grönt. Städer är inte utmärkta på kartorna men 
bergskedjorna, haven, floder och en del områden är utmärkta och namngivna. Texten 
på motstående sida beskriver världsdelen, till exempel för Afrika så står i texten på 
högra sidan att Afrika är den näst största världsdelen, att det bor 860 miljoner 
människor där och att de första människolika varelserna utvecklades där för mer än 
tre miljoner år sedan. Texten berättar också om koloniseringen och avkoloniseringen, 
hur många självständiga stater som finns i Afrika och att några öar och ögrupper i 
Atlanten fortfarande tillhör europeiska stater. Användningen av kartor ger eleverna 
en möjlighet att se världsdelen på ett sätt som aldrig är möjligt med blotta ögat och 
att därigenom kunna få en helhetsbild över världsdelarna som ger en känsla för var 
till exempel Sahara finns i Afrika. Den här layouten fungerar alltså på liknande sätt 
som den layout som används i religionsboken, syftet kan antas vara att ge eleverna 
bästa tänkbara verktyg för att strukturera den nya informationen och att placera den i 
förhållande till redan erhållen kunskap.  

Historieboken har en i stort sett genomgående likadan layout för samtliga kapitel där 
rubriken i likhet med övriga böckers rubriker står rakt över sidan, med en eller två 
bilder på den vänstra sidan av uppslaget och eventuellt någon ytterligare bild på 
högra sidan tillsammans med en textsnutt och en tidslinje. Jag exemplifierar det här 
genom kapitlet om Sveriges demokratiska framväxt. Kapitlet heter industri och 
demokrati i Sverige och sträcker sig över en tidsperiod från mitten av 1800-talet till 
mitten av 1900-talet. Rubriken står skriven över uppslaget, av vilket den vänstra 
sidan har två svartvita fotografier. Fotografiet över rubriken föreställer, enligt 
bildtexten, kvinnor som arbetar med att montera elektriska apparater på en fabrik i 
Stockholm i början av 1900-talet. Det andra fotografiet föreställer enligt sin bildtext 
en demonstration för kvinnlig rösträtt, bilden är tagen i Göteborg år 1921. På 
motstående sida finns en text som beskriver hur Sverige förändrades för kvinnor som 
föddes i slutet av 1800-talet och levde till mitten av 1900-talet, när de föddes var 
Sverige ett fattigt land och när de dog var det ett av de rikaste, när de föddes fick bara 
en liten del av männen i Sverige rösta och när kvinnorna födda i slutet av 1800-talet 
dog så hade alla rösträtt i Sverige. Under texten finns en tidslinje som märker ut 
viktiga händelser från 1850 till 1950, exempelvis när kvinnor blev myndiga vid 25 års 
ålder om de var ogifta, när kvinnor fick ta studentexamen och när den första 
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flygmaskinen kom till Sverige. Texten på de här inledande sidorna skiljer sig från de 
tidigare varianterna i geografiboken och religionsboken. Här är texten mer 
berättande, den verkar vilja väcka känslor kring hur kvinnor levde i Sverige under de 
hundra år som kapitlet avhandlar och de förändringar som en kvinna som levde 
under de här åren upplevde. Att berätta att en människa under sin livstid har varit 
med om alla de förändringar som texten beskriver ger läsaren en känsla för hur 
snabbt förändringarna kom när bollen väl satts i rullning och ger eleverna en 
möjlighet att konkretisera detta.  

Den sista boken är boken som handlar om samhället och allt vi möter där i. Det här är 
den bok som har flest emotiva bilder, frågan är då hur bilderna och texten samarbetar 
och om det finns samma typ av emotiva mönster i texten som i bilderna. För att 
kunna exemplifiera så väljer jag att titta på kapitlet om demokrati och diktatur. Precis 
som alltid så har vi rubriken över ett uppslag, på vänster sida finns två färgfotografier 
och på höger sida finns en liten text. Den översta bilden föreställer enligt sin bildtext 
järnvägsstationen i Genève med en grupp demonstranter som demonstrerar mot det 
politiska toppmötet, i enlighet med den frihet som är självklar i en demokrati. Den 
under bilden föreställer enligt sin bildtext en militär uppvisning i Nordkorea 
”världens grymmaste diktatur”, bildtexten frågar sig också var friheten finns i den 
bilden. Bildtexterna är i allra högsta grad värderande, de ställer den demokratiska 
friheten i Europa mot diktaturen i Nordkorea som utnämns till världens grymmaste. 
De här bildtexterna uppvisar tecken på persuasivt mål, de vill övertyga läsaren att 
hålla med om att den demokratiska värld vi lever i här är att föredra framför den 
diktatur som finns i Nordkorea. Texten ger inga förklaringar till varför Nordkorea är 
den grymmaste diktaturen utan konstaterar bara att så är fallet. Texterna på 
motstående sida berättar lite om vad en diktatur är, en eller ett fåtal personer som 
styr, folket får inte rösta om vem som ska leda landet, folket får inte kritisera regimen 
och de får inte se tv-sändningar som kritiserar regimen. Nederst på den högra sidan 
står att vi i Sverige kan ha svårt att sätta oss in i hur det är att leva i en diktatur men 
att kapitlet kommer att förklara detta närmare och därigenom kunna ge läsaren en 
bild av vad en diktatur innebär. Texten om demokrati och diktatur är ett tyligt 
exempel på hur man i samhällsboken har ett emotivt mål och vill väcka känslor samt 
skapa normer kring samhället med hjälp av bilder och text.  

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga undersökta läroböcker delar en tydlig 
struktur, de allra flesta kapitel inleds med ett uppslag över vilket rubriken är skriven. 
Rubriken omges av någon eller några bilder samt en del text. Texterna är i de flesta 
fallen åsiktsneutrala och beskriver vad bilderna föreställer utan att lägga någon 
värdering i detta, det finns dock något undantag till detta. Dels finns en annan typ av 
struktur i geografibokens första del, dels finns en del värderande ord i bildtexterna i 
samhällsboken.  

Genus i bilder 
För att få en klar bild över hur relationen mellan män och kvinnor ser ut i de bilder 
som finns i det läromedel jag undersökt så började jag med att räkna dem, antalet 
män i bilderna och antalet kvinnor. De bilder som innehöll stora folksamlingar, eller 
där människorna på bilderna befann sig så långt bort att det inte gick att avgöra kön 
har jag lämnat utanför undersökningen. Det rör sig om ett fåtal bilder som jag 
bedömt inte påverkar utfallet av undersökningen. Antalet män och kvinnor i bilderna 
skiljer sig markant åt, den största skillnaden finns i religionsboken där män 
förekommer i bilder 770 gånger och kvinnor 298 gånger. Samhällsboken och 
historieboken innehåller nästan dubbelt så många bilder av män som av kvinnor, 310 
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kvinnor och 536 män i samhällsboken och 226 kvinnor och 433 män i historieboken. 
Den minsta skillnaden finns i geografiboken som också har minst antal bilder 
föreställande människor överhuvudtaget, där finns 103 bilder föreställande kvinnor 
och 146 bilder föreställande män. Samtliga fyra böcker innehåller alltså klart fler 
bilder av män än av kvinnor, men det finns kapitel i några av böckerna där kvinnorna 
är fler. Historieboken har ett kapitel där fler kvinnor än män finns avbildade, i det 
kapitlet finns 49 kvinnor avbildade och 32 män. Kapitlet handlar om industrins och 
demokratins framväxt i Sverige och har två inledande bilder föreställande kvinnliga 
fabriksarbetare och kvinnor som demonstrerar för kvinnlig rösträtt. Det finns också 
en bild föreställande en grupp timmermän, bilder av uppfinnare och en bild 
föreställande en klass unga kvinnor från Södermalms högre läroanstalt för flickor. 
Bilderna som drar upp antalet kvinnor i det här kapitlet är alltså gruppbilder där 
många kvinnor syns i varje bild, det handlar inte om bilder föreställande framstående 
kvinnor utan om bilder föreställande anonyma kvinnor i grupp. Även männen 
framställs på det här sättet i bilden föreställande timmermännen men de finns flera 
bilder föreställande en enda man som själv är hela fokuset för bilden och bildtexten.  

Samhällsboken har flera kapitel där fler kvinnor än män förekommer på bilderna. 
Hela sju kapitel har fler kvinnor än män på bilderna, i de övriga tretton finns fler män 
än kvinnor porträtterade. Kapitlen med fler kvinnor än män handlar om demokrati i 
skolan, mobbning, familjen, våra pengar, ungdomar och droger, kärlek samt krig eller 
fred. Av de sju kapitlen med flest kvinnor är några av dem ganska jämna i antal, tre 
eller fyra stycken fler bilder på kvinnor och i ett fall bara en bild mer på kvinnor än på 
män. Men det finns två kapitel som tydligt har fler kvinnor representerade än män, 
de kapitlen är de två inledande i boken, kapitlen om demokrati i skolan och om 
mobbning. Kapitlet om demokrati i skolan inleds med en bild av en skolklass och en 
bild på fyra tjejer, i skolklassen finns elva flickor och en kvinnlig lärare och femton 
pojkar. Den kvinnliga läraren står med ryggen mot fotografen så bilden visar hennes 
hår och axlar men inte ansiktet. I bilden är en del av pojkarna placerade längst fram, 
de flesta av flickorna finns i mitten av bilden och längst bak finns en blandning av 
pojkar och flickor. Samtliga elever på bilden befinner sig ganska långt bort, man ser 
klart och tydligt deras ansikten men de framstår mer som en grupp än som individer. 
Den undre bilden föreställande fyra tjejer är annorlunda, de fyra tjejerna står nära 
kameran och varje individ syns, även om de är i en grupp på fyra och inte är 
namngivna. På följande sidor i kapitlet består bilderna till stor del av tecknade 
illustrationer, illustrationerna visar blandade grupper på mellan tre och åtta 
ungdomar där fördelningen av kvinnor och män är jämn och alla fungerar som delar 
av en grupp, alltså utan särskilt fokus på någon speciell individ. Det finns en del av 
kapitlet som handlar om allas lika värde, detta får symboliseras av fyra tecknade 
illustrationer av tjejer, bildtexten förklarar att alla elever är olika men lika mycket 
värda ändå. Därpå följer en berättelse om minoritetens makt, en flicka har brutit 
benet och kan inte följa med på den planerade skidresan och frågan blir då om man 
ska låta minoriteten välja resmål eller om det är majoritetens ord som är lag. Här står 
flickan i centrum medan övriga klasskamrater ingår i ett kollektiv.  

Även nästa kapitel har övervägande kvinnor i bilderna, det här kapitlet handlar om 
mobbning och här finns 15 kvinnor och en man. Den enda mannen finns med på den 
inledande sidan i ett fotografi av en tjej i förgrunden som gråtande håller sina händer 
för ansiktet och två personer, en man och kvinna, som går iväg från henne i 
bakgrunden av bilden. Övriga personer i kapitlet är kvinnor, kapitlet inleds med en 
berättelse om en flicka som blir mobbad av andra flickor där kvinnlig skolpersonal 
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ser men inte gör något åt det. Följande sidor visar ett fotografi av en ensam tjej i 
skolbyggnad, ett fotografi tagit bakifrån föreställande två flickor med en bildtext som 
rör kamratstödjare. Det finns också en intervju med en kvinnlig lärare och en med 
Sara Damber som varit med och startat stiftelsen Friends. Det finns också en bild av 
två barn, det ena sitter på en bänk och gömmer sitt ansikte i händerna och det andra 
står bredvid bänken. De här två barnen går inte att avgöra kön på, de kan lika gärna 
vara pojkar som flickor och har därför lämnats utanför min undersökning. Kvinnorna 
på bilderna i kapitlet om mobbning har både agerande roller och passiva roller, 
flickorna och kvinnorna på bilderna är både de som utsätts för mobbning, de som 
arbetar mot mobbning och de som blir mobbade. Den enda mannen har en passiv roll 
i det att han inte gör något och inte tar någon plats i bilden utan är på väg ut ur den.  

De två kapitel som har mest ojämn fördelning till männens fördel är kapitlet om lag 
och rätt samt kapitlet om parti och ideologi. I kapitlet om lag och rätt finns 84 män 
och 34 kvinnor och i kapitlet om parti och ideologi finns 127 män och 44 kvinnor. 
Många av bilderna i kapitlet om lag och rätt hör till en tecknad illustration som visar 
vad som händer om man gör något brottsligt i ung ålder. Exemplet i boken är tre 
pojkar och en flicka som har klottrat och blivit påkomna, vi får sedan följa deras väg 
genom rättsapparaten med förhör, husrannsakan, möte hos socialtjänsten, åtal och 
rättegång. På bilderna finns en rad poliser porträtterade, samtliga är män. I 
rättegångssalen är fördelningen jämnare, där finns en kvinnlig domare och två 
kvinnliga nämndemän, en manlig nämndeman och en manlig domstolssekreterare. 
Även försvarsadvokaterna är jämnt fördelade mellan könen då det finns en manlig 
och en kvinnlig. Efter avsnittet om ungdomarnas brottslighet följer ett avsnitt som 
mer allmänt berättar om ungdomsbrottslighet, i det avsnittet finns en bild 
föreställande en grupp ynglingar som blivit uppställda mot en vägg av några poliser, 
samtliga personer på bilden är män. Både brottslingarna och poliserna. Överlag är de 
flesta brottslingar, utom en, porträtterade som män i kapitlet. Poliserna i kapitlet är 
också män liksom de flesta andra figurer som syns på bilderna, männen avbildas med 
andra ord i typiskt manliga roller som polis och brottsling. En enda bild innehåller 
övervägande kvinnor, det är ett gammalt svartvitt fotografi från en demonstration för 
kvinnlig rösträtt. Trots den ojämlikhet som finns i kapitlet får jag en känsla av att 
man tänkt på att placera ut kvinnor på viktiga positioner, till exempel att domaren 
och en av ungdomsbrottslingarna i exemplet är kvinnor. Så tanken verkar finnas där 
men den räcker inte hela vägen fram.  

Kapitlet om parti och ideologi är det med flest bilder i hela boken, det är också stor 
skillnad i antalet män och kvinnor på bilderna i kapitlet. Den inledande sidan visar en 
samling människor som stå på en perrong. Jag tänker mig att de väntar på ett tåg då 
de verkar stå stilla och inte är på väg från perrongen. Över bilden finns de dåvarande 
riksdagspartiernas symboler utlagda tillsammans med en text om hur olika vi ser på 
politik och vad som är viktigt i samhället, texten menar att det finns lika många 
uppfattningar som det finns människor, en text som förklarar valet av bilder på den 
här inledande sidan. På bilden finns både män och kvinnor representerade men 
bilden är till viss del suddig och det är svårt att avgöra exakt hur många av varje kön 
som syns på bilden. I det här kapitlet finns männen både som framträdande 
individer, till exempel i form av personportträtt som i Karl Marxs, Adolf Hitler och 
Benito Mussolinis fall, eller i form av delar av ett kollektiv som i bilden på manliga 
industriarbetare på Bolinders mekaniska verkstad. De finns också i form av 
exemplifieringar som de tre par som ska representera och illustrera konservatism, 
liberalism och socialism. De bilderna är tecknade och visar nära på karikatyrer av de 
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olika ideologiernas anhängare. Det finns också ett stort antal bilder som visar och 
förklarar hur Sverige styrs genom riksdagsval och i kommunen, i de bilderna är 
fördelningen nästan jämn men med en liten övervikt för männens del.   

Religionsboken uppvisar stora skillnader mellan män och kvinnor, generellt genom 
hela boken är männen fler än kvinnorna, det finns inte ett enda kapitel där kvinnorna 
är fler än männen. Det syns även skillnader mellan antalet avbildade män och 
kvinnor beroende på vilken religion kapitlet behandlar, störst skillnad finns i kapitlet 
om islam, där är kvinnorna 32 stycken och männen är 190. Av de stora religionerna 
är kristendomskapitlet mest lika i antal, där finns 72 kvinnor och 98 män avbildade, 
så även i detta kapitel är skillnaden stor. Ett intressant exempel ur 
kristendomskapitlet är en tecknad karta över Sverige som visar de 13 stift som finns i 
utspridda i landet, här har man valt att symbolisera varje stift med en liten tecknad 
biskop som, enligt min tolkning av bilden, är en man. Det är möjligt att tänka sig en 
könsneutral symbolik, kanske med en kyrka eller biskopens speciella hatt, men 
författarna har istället valt att låta en manlig biskop vara symbolen för ett stift.  Det 
här visar en historiskt typisk manlig roll, kvinnor på framträdande platser i kyrkan 
får ses som något relativt nytt och att motverka traditionella könsmönster hade i det 
här fallet varit att inte låta den manliga biskopen ta över hela Sverige.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det är skillnad mellan de olika böckerna i fråga om 
fördelningen mellan män och kvinnor på bilderna. Boken med minst skillnad, 
geografiboken, är också den med minst antal bilder föreställande människor. De 
övriga tre böckerna har större andel bilder föreställande män än kvinnor. 
Samhällsboken och historieboken har några kapitel med fler kvinnor än män medan 
religionsboken inte har ett enda kapitel där kvinnorna är fler än männen.  

Slutsatser  
För att förtydliga mina slutsatser kommer jag här nedan att gå igenom dem utifrån de 
frågeställningar jag har arbetat med i min undersökning. Den första frågeställningen 
rör hur bilder används i läromedlet, om de har ett särskilt syfte och vilket det i så fall 
är. Jag har i min undersökning kommit fram till att bilder används på flera olika sätt, 
ett sådant är för att exemplifiera skeenden eller visa på olika typer av människor eller 
saker. Det här användningsområdet syns till exempel i religionsboken där bilderna 
visar på hur människor som följer olika religioner klär sig, vad de äter och hur deras 
religiösa symboler ser ut. Ett annat användningsområde som bilder har i det här 
läromedlet är att väcka känslor, detta är tydligt i samhällsboken där bilderna i till 
exempel kapitlet om droger visar på konsekvenserna av droganvändning och syftar 
till att negativa känslor till droger hos eleverna. Även kapitlet om mobbning visar 
bilder som syftar till att väcka känslor, där visas en flicka som gömmer sitt ansikte i 
händerna och är mycket ledsen, en bild som syftar till att förmå eleverna att förstå 
hur hemskt det är att bli mobbad och få eleverna att sätta sig in i den mobbade 
flickans situation.  

I geografi och historieboken finns exempel på ett tredje syfte med bildanvändningen. 
I de här böckerna används bilder också i stor utsträckning för att visa sådant som 
ögat inte kan uppfatta i verkliga livet, till exempel kartor över länder och världsdelar, 
bilder på jordklotet eller tidslinjer som fångar långa perioder på en liten linje. De här 
bilderna har alla gemensamt att de förtydligar något som eleverna inte har möjlighet 
att se på annat sätt än i illustrationer. De fungerar också som en utgångspunkt i 
läsandet av texten och eleven kan följa med på kartan eller tidslinjen medan hen läser 
texten och därigenom får eleven möjlighet att orientera sig i annars abstrakta tankar 



25 
 

om tid eller hela världsdelar. Det finns också en annan typ av förtydligande bilder, de 
som fungerar strukturerande. Det jag tänker på här är de återkommande bilder som 
används i religionsboken i kapitlen etik och filosofi. Varje huvuddel i religionsboken 
börjar med ett kapitel om etik och avslutas med ett kapitel om filosofi. De här 
kapitlen använder en bård, bården är likadan för varje etikkapitel och varje 
filosofikapitel och visar på så sätt eleven att den nu påbörjar, eller avslutar, en del av 
boken.  

Nästa frågeställning behandlar hur bilder används för att introducera ett nytt kapitel. 
Det jag har kommit fram till är att man i samtliga böcker arbetar med en tydlig 
struktur, varje kapitel inleds med ett uppslag där kapitelrubriken är skriven över 
uppslaget som ackompanjeras av en eller flera bilder och någon eller några korta 
texter som förklarar bilderna eller ger en inledande förklaring till ämnet. I 
historieboken finns också i de flesta kapitlens inledningar en tidslinje som visar på 
viktiga händelser under den period som kapitlet behandlar. Vissa av böckerna är 
indelade i olika delar, utöver kapitelindelningen, där märks den här indelningen på 
olika sätt. Religionsboken använder, som ovan nämnt, ett avslutande kapitel och ett 
inledande kapitel för varje del. Geografiboken har två olika delar, den inledande 
delen behandlar världen och världsdelarna och övriga boken behandlar resten av 
geografiämnet. Där märks indelningen på så sätt att kapitlen om världsdelar inleds 
med en tecknad kartbild över världsdelen medan övriga kapitel inleds på samma sätt 
som kapitlen i de andra böckerna gör, med ett uppslag, rubriken i mitten över bägge 
sidorna och så en eller flera bilder med någon text.  

Nästa fråga handlar om eventuella skillnader mellan böckerna och sådana finns det 
gott om, böckerna skiljer sig åt i fråga om syftet med bilderna, mängden bilder, 
användandet av strukturerande bilder och typen av bilder. Kort sagt kan man säga att 
allt skiljer sig åt, något som inte är särskilt anmärkningsvärt på grund av hur olika 
ämnena är och att böckerna ha olika författare. Samhällsboken använder sig i stor 
utsträckning av emotiva bilder, något som inte alls finns i geografiboken men som 
här och där dyker upp i både historieboken och religionsboken. De emotiva bilderna 
syftar till att väcka känslor och kan till exempel vara bilder i religionsboken från 
förintelseläger, bilder i historieboken föreställande en glad nutida jordbruksfamilj 
eller bilder ur samhällsboken föreställande en man som just blivit uppsagd från sitt 
arbete. Bilderna syftar till att väcka olika känslor men arbetar på samma sätt med 
läsarens känslomässiga reaktion. Något som också är lika hos samtliga böcker är den 
sneda fördelningen mellan män och kvinnor i bilderna. Vilket leder oss in på nästa 
frågeställning, nämligen hur fördelningen män och kvinnor ser ut i bilderna.  

Här går det snabbt att räkna sig till att det finns klart fler män än kvinnor i bilderna i 
samtliga böcker, störst är skillnaden i religionsboken och minst i geografiboken. Att 
skillnaden är så liten i geografiboken beror förmodligen på att det är färre bilder på 
människor överhuvudtaget medan religionsboken innehåller flest antal bilder på 
människor av alla böcker. Något som är intressant är att titta på vilka ämnen som 
symboliseras av kvinnor och vilka som i högre grad symboliseras av män. I 
samhällsboken finns fler kvinnor än män i sju kapitel men det är bara i två kapitel 
som skillnaden är markant, de kapitlen handlar om demokrati i skolan och 
mobbning. I mobbningskapitlet finns endast en man, övriga personer i kapitlet är 
kvinnor. Det gör att kvinnorna är både mobbare och mobbade medan männen verkar 
stå utanför ämnet helt och hållet. Den enda mannen som syns på bild har ryggen 
vänd åt kameran och är på väg bortåt.  
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Även religionsboken använder sig av kvinnor och män i olika roller, männen ses 
oftare som utövare eller ledare i religiösa sammanhang medan kvinnorna är bisittare 
och passiva. Att använda kvinnor i passiva roller, där de blir ledda av en man i en 
religiös situation är helt i linje med de traditionella könsmönster det är meningen att 
vi som verkar i skolan ska motarbeta. Detsamma gäller användandet av kvinnor i 
rollen som mobbare, den mobbningssituation som beskrivs är en där en flicka blir 
utfryst av ett tjejgäng. En situation som av många uppfattas som typsikt kvinnlig, en 
manligt kodad mobbningssituation skulle istället ha innefattat direkt våld eller 
glåpord. Även här ser vi alltså en gestaltning av pojkar och flickor i traditionella 
könsroller.  

Något som står ut i historieboken är att de flesta kvinnor som syns på bild är 
anonyma medan män i högre grad är namngivna. Kvinnorna får även här en mer 
passiv roll, de framstår i högre grad som tysta medpassagerare till de styrande 
männen och mindre som aktiva deltagare i historieskrivningen. Även i kapitel där 
kvinnorna är flest till antalet så har de en roll endast som del i gruppen, en del av 
kollektivet kvinnor istället för att stå för sig själva som individer med egna historier. 
Även männen får ikläda sig traditionella könsroller, till exempel i exemplet om 
brottslighet där samtliga poliser i hela kapitlet är män. Att presentera kvinnor på det 
sättet går emot uppgiften att motverka traditionella könsmönster, något som 
återfinns i samtliga böcker. Slutsatsen blir därmed i frågan om genusaspekten samma 
som den Ohlander (2010a, 2010b) kom fram till i sina undersökningar, nämligen att 
böckerna inte följer läroplanen. 

Sammanfattning av analys 
Sammanfattningsvis ser man att de olika böckerna förhåller sig olika till både typ, 
antal och mål med användningen av bilder. Samhällsboken har drag av både 
persuasiv och informativ text medan de övriga håller sig till en mer tydligt 
informerande text. Bildtexterna på de inledande sidorna är tydliga och förklarar vad 
bilden föreställer utan att förvirra eleven, i de allra flesta fall beskrivs bilden 
kortfattat och rakt utan värderande ord eller andra utsvävningar men den typen av 
bildtexter förekommer också, något vi såg exempel på i kapitlet om demokrati och 
diktatur i samhällsboken.  

Jag upplever att bilderna är väl placerade och att text och bild hör ihop på ett 
naturligt sätt som inte förvirrar läsaren utan där bilder och textavsnitt tillsammans 
ger en kort introduktion till ämnet. På en del ställen används också bilder eller 
illustrationer i utsmyckningssyfte, exempelvis i avsnitten om etik och filosofi ut 
religionsboken, men jag menar att bilderna i de avsnitten också bidrar till att ge 
läsaren en tydlig struktur, bården som mest ser ut som utsmyckning ger läsaren en 
signal om vad det är som komma ska och ger på så sätt läsaren en möjlighet att vara 
redo för den etiska eller filosofiska fråga som kommer.  

Överlag är samtliga böcker väl strukturerade, något som enligt Melin (2011) är typiskt 
för en informerande text, de inledande sidorna i varje kapitel påminner om varandra 
och fungerar därför på samma sätt som den ovan nämnda bården, när sidan ser ut på 
ett typiskt sätt så ges läsaren möjlighet att göra sig redo för ett nytt kapitel. Det blir 
en tydlig början på varje avsnitt som dessutom bidrar till att boken blir trevligare, 
rent estetiskt, att läsa. 

Vad gäller genusaspekten i läromedlet så visar min analys att det råder ett icke 
jämställt förhållande mellan män och kvinnor i läromedlet. Det förekommer klart fler 
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män än kvinnor på bilderna i böckerna och de ramställs ofta i könstypiska roller och 
positioner vilket leder mig till slutsatsen att läromedlet inte följer den del av 
läroplanen som talar om att motverka traditionella könsmönster.  

Resultatdiskussion 
Eriksson (2009) skriver om bildernas potentiellt förvirrande effekt i läromedel då de 
används mer som utsmyckning än som delar av texten. När författare använder sig av 
redan färdiga bilder, alltså bilder som inte skapats just för läroboken, kan förvirring 
uppstå då bilderna pekar ut andra detaljer än texten i läroboken gör. Eleverna vet då 
inte var de ska titta och bilden gör att inlärningen försvåras istället för underlättas. 
Det läromedel jag undersökt upplever jag använder sig av bilder som skapats specifikt 
för läromedlet, en stor del av bilderna består av illustrationer vilka får antas är 
skapade för läromedlet. Bilderna fungerar i stort sätt genomgående som en del av en 
helhet tillsammans med texten på så sätt att bilden och texten tillsammans skapar 
mening för eleven, bilderna är med andra ord inte nedgraderade till pynt utan har 
stor del i läroböckerna.  

Även Melin (2011) tar upp multimodalitet som en ideal grafisk form för läroböcker, 
där bild och text fungerar som delar av en helhet på det sätt som jag upplever att bild 
och text samverkar i det läromedel jag undersökt. Läroböckerna har med andra ord 
en, enligt Melin (2011) och Eriksson (2009) ideal form för att underlätta elevernas 
läsande och förståelse av läroböckerna. Melin tar också upp de olika mål en text kan 
ha och menar att en lärobokstext för ett naturorienterande ämne är en neutralt 
informativ text, men han skriver inget om att det skulle skilja sig åt mellan olika 
skolämnen. De läroböcker jag analyserat uppvisar två olika typer av mål, dels det 
neutralt informerande texter som Melin menar är typiska för läromedel, dels en mer 
värderande eller persuasiv typ av text. De neutralt informerande texterna återfinns i 
läroboken för geografi, något som inte är särskilt förvånande då det är det ämne i SO-
blocket som är mest naturorienterat, men även historieboken är informerande i sin 
framställning. De övriga två läroböckerna som behandlar religion och samhälle har 
på fler ställen en persuasiv ton, det finns oftare en känsla av värdering i de texter jag 
analyserat än i de två förstnämnda böckerna. Här är det dock viktigt att påpeka att 
jag inte analyserat all text i böckerna utan fokuserat på bildtexter och de textstycken 
som finns på det inledande uppslaget för varje kapitel, det kan med andra ord 
förhålla sig på annat vis med övrig text i böckerna.  

Eilard (2009) och von Brömssen (2011) skriver om könsroller i läromedel och har i 
sina respektive undersökningar kommit fram till att könsrollerna är traditionella i de 
läromedel de har undersökt. Eilard menar att bilderna är en lika viktig del av 
läroboken och läsupplevelsen som själva texten och att det genom bildernas 
framställning av kvinnor och män blir tydligt vilka samhälleliga normer som finns 
när läroboken skrivs. Det läromedel jag undersökt visar på samma mönster som 
Eilards och von Brömssens undersökningar, kvinnor och män framställs i 
traditionella könsroller och män har en genomgående mer framträdande roll såväl i 
antal som i positioner i bilderna. Läromedlen i livskunskap som von Brömssen 
undersökt visar på några ställen försök till att arbeta med ett genusperspektiv men på 
grund av att övriga delar i böckerna till stor del motsäger det som framhålls i dessa 
delar så drunknar försöken och får, enligt von Brömssen, svårt att skapa bestående 
intryck. I det läromedel jag undersökt saknas genusperspektivet helt och hållet, 
kvinnors underordning i samhället tas inte upp någonstans i de delar jag analyserat 
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och syns inte i kapitelrubriker eller bilder. Jag vill dock även här påpeka att jag inte 
analyserat samtlig text som finns i läroböckerna och att det därför är möjligt att ett 
kvinnoperspektiv finns med i någon del av läromedlet.  

Ohlanders undersökning av läromedel i historia (2010a) och samhällskunskap 
(2010b) visar på samma slutsats som övrig forskning och även samma slutsats som 
jag kommer fram till i min undersökning, nämligen att kvinnor inte får lika stor del i 
läromedlen som män får. Kvinnorna är färre till antal i bilder och namngivna 
personer, kvinnoperspektivet saknas till stor del även om vissa kapitel i 
historieböckerna i Ohlanders undersökning tar upp kvinnors historia, två exempel på 
ämnen för sådana kapitel är häxbränningen och den kvinnliga rösträtten.  Min 
undersökning visar på samma slutsats som Ohlanders, kvinnorna saknas både i 
faktiskt antal och i fråga om att vara huvudpersonerna för såväl hela kapitel som 
bilder. Min undersökning visar det läromedel jag analyserat oftare avbildar ensamma 
namngivna män, kvinnor som namnges och får agera ensam person på bilderna är 
ovanliga medan dylika män förekommer titt som tätt. Kvinnor avbildas oftast i 
anonyma grupper, till exempel i demonstrationer för kvinnlig rösträtt eller på 
verkstadsgolvet i en mekanisk verkstad.  

Metoddiskussion 
Jag har funnit tre aspekter av min undersökning som bör diskuteras, dessa är 
mängden material, begränsningen i frågeställningar och syfte samt metoden. Då 
materialet är litet och består av ett läromedel går det inte att dra några generella 
slutsatser utifrån min undersökning. De reslutat jag kommit fram till gäller enbart för 
det läromedel jag undersökt och inte för läromedel generellt. För att kunna dra 
generella slutsatser utifrån en undersökning behövs ett mycket större material vilket 
leder oss in på den andra aspekten, nämligen syftets och frågeställningarnas 
begränsning. Då undersökningen är begränsad i omfång krävdes också en 
begränsning av syfte och frågeställningar, att undersöka fler aspekter av läromedlets 
bilder hade gett en antingen för omfångsrik undersökning eller en för grund analys. 
För att kunna gå tillräckligt djupt i analysen krävdes den begränsning som gjorts.  

Den sista aspekten gäller själva metoden. Analysen som metod är i alla lägen en 
subjektiv metod, det går inte att återskapa undersökningen och förvänta sig samma 
reslutat om någon annan gör analysen och det mycket möjligt att de reslutat jag 
kommit fram till inte skulle stämma överens med någon annans analys av läromedlet. 
Jag menar dock att jag i möjligaste mån försökt hålla mig ifrån lösryckt tyckande 
genom att knyta min analys till tidigare forskning och till de metodböcker jag använt 
mig av.  

Vidare forskningsfrågor 
Syftet med undersökningen var att reda ut hur bilder används i ett läromedel och hur 
det undersökta läromedlet förhåller sig till skolans jämställdhetsuppdrag och den 
värdegrund som läroplanen ger uttryck för. Vidare undersökningar kan med 
värdegrundsuppdraget som utgångspunkt se på andra aspekter av jämlikhet, till 
exempel etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättningar för att på så vis ge en 
bredare bild av hur läroböcker förhåller sig till den värdegrund som uttrycks i 
läroplanen.  
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Pedagogisk relevans 
Läroböcker är en viktig del av den verksamhet som finns ute i skolorna och att 
analysera läromedel, i mitt fall bilderna i ett läromedel, ger lärare en mer informerad 
uppfattning om vilka signaler läromedlen sänder ut till eleverna. För att kunna 
fullfölja det värdegrundsuppdrag som all skolpersonal har krävs det att vi är 
medvetna om vad eleverna möter i skolan, både i form av de värderingar vi själva ger 
uttryck för och de värderingar det material vi använder ger uttryck för.  Analyser av 
läromedel ger lärare möjlighet att kritiskt granska de läromedel som finns ute i 
skolorna för att sträva efter att använda sig av läromedel som har gjort medvetna val 
för att i möjligaste mån vara i linje med värdegrunden. 
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