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Sammanfattning:  
 
Tidigare analyser som gjorts på läromedel har främst handlat om läromedel för högstadiet och 
gymnasiet. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken bild läromedel för årskurs 4-6 
som används inom NO undervisningen ger eleverna ur ett genusperspektiv. Fokuset ligger på 
biologi vid textanalys och vid analys av bilder bedömas böckerna i sin helhet. Metoden som 
använts vid analysen är en kombination av kvalitativa och kvantitativa data. Dels redovisas 
fördelningen av bilder på män och kvinnor i böckerna och olika delar av texten som har 
analyserats efter frågeställningarna. För att tillvägagångssättet ska vara tydligt har jag 
konstruerat ett analysschema samt frågor till texten. Resultaten visar att män får större 
utrymme i de flesta böcker och att könsstereotypa normer befästs men att det skiljer mellan 
olika böcker hur bra de är ur ett genusperspektiv. Slutsatsen är att det är viktigt att göra 
medvetna val då läromedlen ska köpas in till skolorna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Biologi, genus, läromedelsanalys, reproduktion, variation,  
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1 INLEDNING 

1.1 Inledning 
Detta examensarbete behandlar genus och läromedel som används inom de 
naturvetenskapliga ämnena med fokus på biologi för årskurs 4-6. Med denna studie vill 
jag fylla en blind fläck då det saknas analyser inom denna kategori just för skolans 
tidigare år. I och med denna läromedelsanalys av NO-böcker vill jag se vilken bild som 
ges till eleverna i dessa läromedel. Läromedlens utformning kan påverka eleverna i sitt 
identitetsskapande och sitt synsätt på sig själva i relation till naturvetenskap. I 
lärarutbildningen ingick en ämnesdidaktisk uppgift där vi skulle reflektera kring NO 
undervisning med genusglasögonen på. Denna uppgift fick mig att se saker ur ett nytt 
perspektiv som var mycket inspirerande.  
 
Denna studie kommer att utröna om läromedlen fortsätter att förmedla könsstereotypa 
normer eller om läromedlen är normkritiska och ser till att alla är inkluderade oavsett kön 
eller vilken könstillhörighet man anser sig ha. Könet är inte biologiskt bundet utan det är 
en kulturell konstruktion som är föränderlig. ”Begreppet genus kan ses som ett 
analysredskap för att förstå social konstruktion av kön, vilket har varit den vedertagna 
användningen av begreppet inom genusforskningen” (Olsson & Sörensen, 2011, s 102). 
Vad som ses som manligt och kvinnligt är föränderligt och olika beroende på kontexten. 
Som exempel på detta kan man i undervisningen ta upp att pojkar som gråter faller 
utanför normen idag emedan det på 1700-talet ansågs manligt att en man kunde gråta 
(Henckel & Tomičić,  2009, s 142). Barn fostras till att bli pojkar respektive flickor. Det 
kan t.ex. vara vilka leksaker barnen får leka med och att färgerna delas upp med blått till 
pojkar och rosa till flickor, det är så genus skapas. Det kan också röra sig om olika 
acceptans och reaktioner från vuxna för flickor respektive pojkars beteende i samma 
situation. Pojkar fostras ofta till att inte gråta och flickorna till att vara mera försiktiga 
och präglas till att tro att utseendet är viktigt. ”Med andra ord, varken män eller kvinnor 
föds till det, båda skapas” (Hirdman, 2007, s 215). Genusfällorna är många och varje 
enskild händelse kan ses som obetydlig men i det stora sammanhanget, ”[…] visar de på 
en struktur i vårt samhälle som ger flickor och pojkar olika möjligheter ”(Henkel & 
Tomičić, 2009, s 17). Det är viktigt att läromedlen inte förmedlar en stereotyp bild av vad 
som är manligt och kvinnligt till våra elever. Alla ska känna sig inkluderade och förstå att 
biologiska olikheter inte är samma sak som att vi är konstruerade för olika möjligheter.  
 
Min referenspunkt i detta arbete är att genus är en social konstruktion vilket är en 
vedertagen uppfattning som t.ex. filosofen Simone de Beauvoir beskriver i sin bok Det 
andra könet. Där skriver hon att: "MAN FÖDS INTE TILL KVINNA, man blir det" 
(Beauvoir, 2002, s 325).  

1.2 Syfte  
 
Syftet är kortfattat att se vilken bild läromedlen som används på skolorna idag förmedlar 
kring synen på naturvetenskap till dagens elever. Tar läromedlen hänsyn till genusfrågor 
där också queerperspektivet ingår? Är läromedlen kopplade till rådande styrdokument på 
ett tillfredsställande sätt ur genussynpunkt? Frågeställningarna som används för att 
besvara syftet är följande: 
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1. Vilken bild förmedlar foton, och illustrationer med tillhörande bildtext, i NO-
läromedel för elever i årskurs 4-6 ur ett genusperspektiv? 
 
2. Hur beskrivs fortplantningen av växter och djur och människor i svenska läromedel 
för årskurs 4-6 ur ett genusperspektiv? 

 
3. Hur beskrivs djur och hur formuleras djurs beteende som lever i flock i läromedel 
för årskurs 4-6 ur ett genusperspektiv? 

 
Frågeställningarna förklaras mer ingående under rubrik frågeställningar. 

2 BAKGRUND 
 
I samhället finns normer om vad som är manligt och vad som är kvinnligt, dessa normer 
och värderingar har påverkat vetenskapen och hur vi tolkar naturen vilket kan ge en skev 
bild av hur det egentligen förhåller sig. Det centrala i detta examensarbete blir att 
analysera läromedel med genusglasögonen på och se hur fortplantningsprocessen är 
beskriven för växter, djur och människor. En analys av hur man väljer att beskriva djur, 
särskilt djur i flock kan vara ett mått på att se hur genusmedvetna läromedelsförfattarna 
är. Motivet med att undersöka hur flockdjur framställs i läromedlen är att det är lätt att 
tillskriva flockdjurs beteenden på oss människor eftersom vi själva är däggdjur. Detta kan 
påverka elevernas uppfattningar av naturvetenskap och synen på sig själva. När man har 
filmat lejon framstår hanarna som de aktiva trots att det är honorna som sköter jakten 
(Ah-King, 2012). Förmedlar läromedlen också denna bild av att hanar är aktiva och att 
honorna är passiva? Mänskliga föreställningar om genus kan påverka hur man beskriver 
t.ex. djurs beteenden. Genusmedvetenhet kan öppna för alternativa tolkningar av 
skeenden i naturen (Ah-King, 2012). Därför undersöks om det finns beskrivningar i 
läromedlen om naturen som förmedlar sociala föreställningar om manligt och kvinnligt 
vilket kan påverka elevers föreställningar om naturvetenskap på ett onyanserat sätt. 
Används det t.ex. beskrivningar på djur och natur som befäster den rådande normen med 
manligt såsom starkt, aktivt eller ledande och det kvinnliga med beskrivningar som passiv 
underordnad eller svag behöver detta justeras. Det är relevant att läromedlen lyckas 
förmedla variationen i naturen för att eleverna ska få en nyanserad bild av att det kan vara 
stor skillnad mellan olika djurs beteenden. 
 
Även representationen av män och kvinnor som visas på bild och hur illustrationer 
gestaltas samt bildtextens budskap kommer att analyseras. Om det i läromedel för tidigare 
år finns belägg för att kvinnor objektifieras och att den heterosexuella matrisen 
reproduceras i läromedlen är det viktigt att få upp ögonen för det och utarbeta nya 
strategier för att motverka detta. Det är mycket relevant att göra beskrivningar som hör 
till könstillhörighet som kanske sker omedvetet till något medvetet.  
 
Att analysera läromedel inom NO är motiverat eftersom det används läromedel mycket 
oftare inom NO undervisningen (samt matematik och språk) än vad man gör i 
undervisningen inom andra skolämnen (Skolverket, 2006, Rapport 284). Tidigare fanns 
ett statligt institut för läromedel där dessa kontrollerades och var en del i att åstadkomma 
en likvärdig skola. År 1991 avvecklades detta institut (Skolverket, 2006, Rapport 284, s 
13-14). Idag vilar besluten vilka läromedel som skall användas hos rektorer och lärare 
vilket ställer krav på att kunna välja lämpliga läromedel ur flera perspektiv. I denna 
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uppsats belyses läromedlen ur genusperspektivet och kan således utgöra ett stöd för 
rektorer och lärare vid val av läromedel. 
 
2.1 Disposition 
 
I arbetet presenteras först kunskapsbidraget vilket innebär på vilket sätt denna uppsats 
kan bidra till forskning och undervisning. Därefter presenteras vad som står i läroplanen, 
rapporter från skolverket samt i de mänskliga rättigheterna för frågor som rör 
jämställdhet och vad som ska tas upp i undervisningen i årskurs 4-6 i biologi. Litteratur 
och forskning som knyter an och förklarar begreppet genus lyfts sedan fram och förklaras 
eftersom ett genusperspektiv genomsyrar frågeställningarna i denna uppsats. Därefter 
redogörs för resultat av tidigare forskning som inkluderar läromedelsanalyser som kan 
diskuteras och jämföras med denna analys i diskussionsdelen. Genus och naturvetenskap 
kopplas ihop genom tidigare forskning och litteratur för att belysa varför denna 
förbindelse är relevant. 
 
En stor del av analysen kommer att handla om bilder därför följer en kortare genomgång 
om bilders påverkan på oss människor. Sedan presenteras frågeställningarna och en 
kortare förklaring till varför jag har valt just dessa. 
 
I metoddelen beskrivs urvalsprocessen, datainsamlingsmetoder, procedur och 
analysmetoder.  
 
I resultatdelen redovisas varje frågeställning för sig och på frågeställning ett radas de 
olika resultaten upp tillsammans med olika figurer och tabeller för att lättare kunna följa 
resultaten. I frågeställning två och tre redovisas varje bok med hjälp av kortare 
beskrivningar som förmedlar texternas innehåll rörande dessa frågor. 
 
I sammanfattningen redovisas de viktigaste resultaten därefter följer en genomgång av 
tillförlitligheten. 
 
Sedan presenteras den teoretiska tolkningen där resultaten sammanvävs med tidigare 
forskning och referenslitteratur som tagits upp i denna uppsats.  
 
Till sist kommer förslag på hur vidare forskning kan bedrivas för att ytterligare svara på 
frågor som dykt upp under arbetets gång och fylla kunskapsluckor inom forskningsfältet 
rörande detta ämne. 
 
2.2 Kunskapsbidrag 
 
Analysen kan vara en bidragande vägledning då olika läromedel ska köpas in till 
skolorna. Lärare kan dra fördel av denna analys vid val av läromedel som ska användas i 
undervisningen. Analysen kan också bidra till att öka medvetenheten om att texterna i 
läromedel kan behöva diskuteras mer ingående med eleverna ur ett genusperspektiv.  
 
Min analys av läromedel för relativt unga elever kan vara ett bidrag till forskarvärden då 
det tidigare mest fokuserats på att analysera läromedel för högstadiet och gymnasiet. 
Detta då min hypotes är att vad som är manligt och kvinnligt avspeglas och befästs tidigt 
även inom naturvetenskapen.  
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De som producerar läromedel kan ha nytta av denna undersökning för att få tips om vad 
som kan förbättras till kommande upplaga. 

2.3 Styrdokument 
 
Enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framgår att 
”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, Lgr 11, 
2011, s 12). På det sätt som flickor och pojkar bemöts i skolan är en bidragande faktor till 
elevernas” […] uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket, Lgr 11, 
2011 s 8). Enligt statens offentliga utredningar behöver skolan förbättras för att inte 
reproducera det traditionella könsmönstret; 
 

Skolan är inte en könsneutral arbetsplats, vare sig för elever eller för lärare. 
Åtskillig forskning har visat att flickor och pojkar behandlas olika, att skolans 
arbetsformer, läromedel och undervisningens uppläggning privilegierar pojkar och 
att flickors erfarenheter undervärderas. Jämställdhet i skolan är en pedagogisk 
fråga. Därför behöver varje lärare kunskap om flickors och pojkars olika 
förutsättningar. Endast genom insikt och erkännande av att könsskillnader existerar, 
att lärandet inte är en könsneutral process och att kunskapsinnehållet inte kan 
betraktas som könsneutralt kan läraren motverka diskriminering i undervisningen 
(SOU, 1998:6 del 2, 198). 

 
Som tydligt framgår av citatet privilegierar läromedel pojkar, det är därför av intresse att 
se om de traditionella könsmönsterna återskapas i elevernas läromedel inom NO för 
årskurs 4-6. I Lgr11 står i det centrala innehållet att undervisningen i biologi ska behandla 
bl.a. jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar, även här är det av intresse hur läromedlen 
uppfyller dessa kriterier. Det är av betydelse att se om det är något som undviks att skriva 
om i läromedlen det kan t.ex. vara familjekonstellationer som avviker mot den rådande 
normen eller kärlek mellan samkönade. Detta för indirekt med sig att den heterosexuella 
matrisen bekräftas och att alla andra möjligheter ses som avvikelser. Detta kan vara något 
som får läromedlen att framstå som exkluderande istället för inkluderande i en tid då vi 
har behov av en normkritisk litteratur. För eleverna kan detta påverka både synen på 
naturvetenskapen och synen på sig själva. Det är det lätt att relatera det som sker i naturen 
på oss människor då vi själva är däggdjur och även är det lätt att tillskriva det vi 
observerar i naturen men mänskliga aspekter (Ah-King, 2012) vilket är motivet med 
analysen av djur i flock. 
 
Eftersom skolan inte är en könsneutral plats (SOU, 1998:6 del 2) behöver skolans 
personal få kunskap om hur manligt och kvinnligt konstrueras i vårt samhälle. De menar 
att, ”Det är viktigt att skolans personal är medveten om att barn och ungdomar formar 
sina könsidentiteter och därmed sina uppfattningar om kvinnligt och manligt under åren i 
skolan” (SOU, 1998:6, del 2, s 198). Lösningen på detta kan vara att utbilda alla blivande 
lärare om hur ”pojk- och flickkulturer” skapas samt att det skall finnas utrymme på 
skolorna att reflektera över jämställdheten inom den egna verksamheten. Studier har 
gjorts där man har fördelat talutrymmet lika mellan flickor och pojkar i klassrummet, då 
har detta upplevts som flickdominerat av både pojkar och flickor (SOU, 2009:64, s 157). 
Även i skollagen står det uttryckligen att utbildningen ska utformas jämställt (SFS 
2010:800). Enligt diskrimineringslagen ska man inom utbildningsområdet verka för att 
alla har samma rättigheter oavsett; ”[…] kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
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etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder” (SFS 2008:567, s 2). 
 
Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ska alla människor ha 
samma fri- och rättigheter oavsett bl.a. kön. Så ser det inte ut i världen. Enligt United 
Nations Population Fund är det nästan dubbelt så många kvinnor som män som är 
analfabeter. Globalt sett ”[…] kontrollerar män en oproportionerligt stor del av resurserna 
i alla kulturer i världen. Denna situation är så ”normal”, så allmängiltig, att mätningen av 
kvinnors status i förhållande till mäns i alla sammanhang görs utifrån manliga normer” 
(Kimmel, 2010, s 11). I Sverige har vi kommit längre och i nästan alla ämnen har flickor 
bättre resultat än pojkar (Franck, 2007). Detta kan vara ett utfall av att vi har ett pågående 
jämställdhetsarbete i Sverige. Det intressanta är dock att se hur debatten i samhället är 
beroende av vilket kön som presterar bäst: ”När pojkarna klarade sig bäst i skolan så 
uppfattades det som det ”normala” tillståndet – helt i linje med könsmaktsordningen, där 
mannen är norm. När så flickorna presterar bättre och har bättre studieresultat så 
uppfattas det som ”onaturligt” och orättvist” (Franck, 2007, s 115-116). Trots att Sverige 
är ett av världens mest jämställda länder har vi en könssegregerad arbetsmarknad där 
möjlighet till hög lön och höga positioner ser olika ut för män och kvinnor. Kvinnor har 
inte samma tillträde till höga positioner inom arbetsmarknaden och färre kvinnor når 
chefspositioner. En jämn fördelning är önskvärd då dessa positioner relateras till makt, 
prestige och status (Bygren & Gähler, 2007). Det är därför relevant att fortsätta med 
jämställdhetsarbetet på alla områden. En förklaring till den könsuppdelade 
arbetsmarknaden som vi har är utestängningen av kvinnor under 1900-talets första hälft 
(SOU, 2004:43).  
 
Pedagogiska texter färgas av vår tids kulturella föreställningar. De kan bidra till att 
förmedla budskap om vad som anser normalt och eftersträvansvärt. ”Skolans texter kan 
därför sägas vara en social kodifiering av vad som gäller både i och utanför skolan och 
producerar/reproducerar därigenom normer för sociala relationer och verksamheter” 
(Carlsson & Brömssen, 2011, s 13). Lärare ska förhålla sig kritiska till läromedel, därför 
är det viktigt att de har kunskaper att kunna analysera och kritiskt granska innan de väljer 
vilka läromedel som ska användas (Skolverket, Rapport 284, 2006).  

2.4 Litteraturgenomgång 
 
2.4.1 Definition av genus 
 
I Nationalencyklopedin står det att genus har flera olika betydelser, på latin betyder ordet 
kön, slag eller sort. Inom biologi står genus för släkte som kan bestå av en eller flera 
arter. Genus finns också i ett språkvetenskapligt perspektiv där det används för att dela in 
substantiv och pronomen i olika klasser. Det finns också ett matematiskt genus som talar 
om antalet hål i en yta. Fokus i detta arbete är genus som används för att urskilja vad som 
formar människors sociala ”kön” (Nationalencyklopedin: genus 2013-09-01). Kön 
beskriver den fysiologiska skillnaden mellan kvinnor och män emedan genus beskriver 
skillnader som är socialt skapade av kulturella och sociala konstruktioner (Freedman, 
2003, 23-25). Ordet genus är tydligare än ordet kön då genus innefattar allt såsom t.ex. 
tankar om manligt och kvinnligt, politik och arbete etc. (Hirdman, 2003, s 16). I detta 
arbete ses genus som det socialt skapade könet med fokus kring aktiv-passiv förhållandet 
mellan kvinnor och män i läromedlen som ingår i analysen. Det traditionella sättet att 
tolka vad som är manligt och kvinnligt bygger på motsatser, Nikolajeva (2004) har skapat 
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ett schema över egenskaper som ses som typiskt manliga och kvinnliga för att avgöra hur 
stereotypa personer avbildas i barnböcker. 
 
Tabell:1 Olika värdeord med vilka pojkar och flickor beskrivs (Nikolajeva, 2004 s 129). 
Män/Pojkar Kvinnor/flickor 
starka vackra 
våldsamma aggressionshämmande 
känslokalla, hårda emotionella, milda 
aggressiva självuppoffrande 
rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 
skyddande sårbara 
självständiga beroende 
aktiva passiva 
analyserande syntetiserande 
tänker kvantitativt tänker kvalitativt 
rationella intuitiva 
och så vidare  
 
Att se på och avbilda män och kvinnor på detta sätt bidrar till att förstärka könsnormer.  
För att använda sig av en könsmedveten pedagogik bör kurslitteraturen ses över ur ett 
genusperspektiv. Litteratur som har både manliga och kvinnliga författare är ofta bättre ur 
ett genusperspektiv (Carstensen, 2006). Lärare kan komplettera med litteratur som har ett 
genusperspektiv om det skulle saknas. Hur kvinnor och män gestaltas i kurslitteraturen 
kan problematiseras med eleverna (Carstensen, 2006, s 12-13 ). Ett problem som finns är 
att eftersom mannen är norm och det inte uttryckligen förmedlas i en text att det rör sig 
om något kvinnligt uppfattar vi det som neutralt dvs. manligt (Nikolajeva, 2004, s 131). 
Ses manligt och kvinnligt så som det beskrivs i Tabell 1 är det lätt att gamla förlegade 
könsnormer förmedlas. 
 
Det krävs en ständig förändring för att uppnå jämställdhet då man arbetar med 
genusfrågor. Motstånd från t.ex. andra lärare, elever föräldrar är vanligt. Carstensen 
(2006) tar upp tre olika typer av motstånd från omgivningen, dessa är: 
 
Falsifiering: Innebär ett kritiskt förhållningssätt mot generella och strukturella kunskaper 
om kön. Man försöker motbevisa alla teorier som finns. 
 
Avskärmning: Könsfrågor är relevanta rent generellt men detta kopplas inte till sig själv 
som person. 
 
Avfärdande: All forskning avvisas och annat som handlar om kön eller könsteorier 
(Carstensen, 2006, s 16). 
 
För att bemöta det motstånd som Carstensen (2006) beskriver krävs att man utarbetar 
strategier för att möta motståndet och förstå vad dessa grundar sig i, detta kräver tid för 
reflektion och en fördjupning i ämnet. Lärare kan förbereda eleverna på hur man planerar 
att arbeta med genusfrågor. Att utarbeta en loggbok där läraren skriver in vilka mål man 
har med undervisningen samt fyller i hur undervisningen faktiskt blev kan vara en god 
idé. Denna loggbok kan användas som underlag för att bli bättre på att undervisa med en 
könsmedveten pedagogik (Carstensen, 2006). 
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2.4.2 Genuskontrakt 
 
Yvonne Hirdman är professor i Historia och har forskat kring genusfrågor där historia är 
ett redskap i att förstå hur genus skapas. Med genuskontrakt menas de stereotypa skilda 
villkoren som präglat könen genom historien och som ärvs än idag. Båda könen tvingas 
mer eller mindre in i detta kontrakt och det kan vara enklare för det ena könet att handla i 
vissa situationer när det är mycket svårare för det andra och vice versa. Vad som ses som 
naturligt för respektive kön kan ändras över tid. Det har alltid funnits människor menar 
Hirdman som inte har följt genuskontraktet, men den stora massan har alltid följt den. 
Ibland förklaras kvinnans underordning som naturlig och som följd av att generna skulle 
vara programmerade på detta sätt. Följaktligen skulle kvinnor av naturen vara 
underordnade den dominanta mannen (Hirdman, 2003). Underordningen beror istället av 
genusordningen som skapas i samhället av stereotypa föreställningar och som blir till ett 
hinder i människors liv. Ordet kön kan missförstås och kopplas ibland endast till den 
biologiska skillnaden mellan män och kvinnor. Ordet genus har en bredare innebörd än 
ordet kön och innefattar t.ex. arbete, politik och tankar om manligt och kvinnligt. Att vara 
genusbunden är genusordningens starkaste mönster. Detta mönster ”föser in oss i 
kvinnofållor och mansfållor” (Hirdman, 2007, s 12). 
 
Hirdman (2007) menar att historiskt sett har filosofer och vetenskapsmän samt bibeln 
visat hur tänkandet kring könet och synen på mannen som överlägsen kvinnan varit 
tydlig. Genom historien har kvinnan framställts väldigt likartat inom en tidsperiod om 
2000 år. Kvinnan har framställts som: mindre intelligent och till för att lyda och behaga 
mannen. Vetenskapen har varit delaktig i att tillhandahålla ”belägg för kvinnors lägre 
utvecklingsförmåga” (Hirdman, 2003, s 32). Flera av dessa vetenskapliga ”bevis” har det 
genom århundraden gått att spräcka hål på. På 1800-talet menar läkare och forskare att 
”[…] för mycket läsning drar kraften från äggstockarna och förorsakar svåra 
menstruationer, i värsta fall sterilitet” (Hirdman, 2003, s 40). Men fortfarande kan det 
finnas felaktigheter i vetenskapen idag som kommer te sig som absurda om 100 år. 
 
Mannen är normen menar Hirdman som kvinnan ställs emot och jämförs med vad gäller 
fysiska färdigheter antalet blodkroppar eller vad en politiker, polis etc. är. Det kommer 
till uttryck i vardagen med funderingar som vilken nytta kvinnor kan göra inom t.ex. 
politiken. Motsvarande fråga: vilken nytta kan mannen göra inom politiken ter sig löjlig. 
Biologi är ett ämne som kan tolkas på många olika sätt menar Hirdman och just hur 
biologi tolkas kan vara ett problem om t.ex. barnafödandet ses som naturens ordning. Att 
detta skulle vara ett ”naturligt” skäl till att kvinnan skall vara underordnad mannen. 
Därtill följer resonemang som att det är naturens ordning att kvinnor har lägre lön och är 
underrepresenterad inom viktiga poster i samhället.  
 
Hirdman menar vidare att enligt Darwins tes om evolutionen står det manliga för 
intelligens och styrka och det kvinnliga skulle istället vara vänligt och imiterande. Ett 
annat problematiskt synsätt är om biologi ses som naturligt och oföränderligt, att 
människan bör bete sig på ett särskilt sätt. Även om något anses naturligt är det inte ett 
skäl till segregering (Hirdman, 2003). Hon skriver också om hjärnan som i vår tid gör 
genus med en skillnad som inte finns. Mannen står för IQ och kvinnan för EQ (Hirdman, 
2007). 
 
Leva ihop är en bok som delvis delades ut till skolorna år 1999, boken var utgiven av 
Sveriges folkhälsoinstitut och fick genusforskare att reagera. Genusforskarna menade att 
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den upprätthöll gamla stereotypa könsmönster och byggde på en grundläggande biologisk 
natur och att de problem som fanns mellan könen berodde av att de inte ville rätta sig 
efter naturens ”lagar”. Hirdman menar att barnen genom denna bok fick lära sig att 
jämställdhetsarbetet bara ledde till förstörelse av det fina mellan Hon och Han. ”Här 
lärdes barnen om A:s vilda framfärd (göm knivarna!) och grundrätt till Hennes kön – och 
om B:s passiva, moderliga läggning, inklusive en slags basal icke-sexuell lust som icke 
förty skulle gömmas inför hans allt pockande lust” (Hirdman, 2003, s 187). Bokens 
författare Marie Eenfelth håller dock inte med om att könsrollerna skulle cementeras i 
boken hon menar att boken utsattes för ett mediedrev pådrivet av landets genusforskare 
(Eenfeldt, 2010).  
 
Genuskontrakt menar Hirdman är något som reglerar förhållandet mellan könen på alla 
nivåer som t.ex. i  
 
[…] arbetet - vilka redskap som hör till vem; i kärleken – vem som ska förföra 
vem; i språket – hur de ska prata, vilka ord de får använda; i gestalten/den yttre 
formen – vilka kläder som är tillåtna, hur långt håret ska vara etc. etc., i all otrolig 
detaljrikedom (Hirdman, 2007, s 217).  

 
Dessa kontrakt är både män och kvinnor delaktiga i att reproducera vilket gör att män har 
en högre status än kvinnor. Medvetenhet om detta kan förhindra att vi själva förmedlar 
detta kontrakt till nästa generation. 
 
2.4.3 Reproduktion och genus 
 
Simone De Beauvoir var en filosof och författare som levde i Paris på 1900-talet. Med 
boken Det andra könet var hon före sin tid i könsrollsfrågor. Boken väckte mycket starka 
reaktioner då den utkom 1949 och Påven lät den hamna på listan över förbjudna böcker 
för katoliker att läsa. Boken är fortfarande högaktuell för reflektioner kring kön och 
könsskillnader samt som både teoretiskt och filosofiskt verk.  
 
Boken innehåller bl.a. ett kapitel om kvinnlig homosexualitet och ett om biologiska 
utgångspunkter. Här står det om indelningen av hanar och honor inom biologin och att 
den inte är självklar. Det ges exempel på alternativa reproduktionssätt bl.a. som hos 
encelliga organismer eller parteogens, (t.ex. vissa ormar och ödlor lägger ägg som 
utvecklas utan befruktning av en hane), delning eller knoppning (jästsvamp). Beauvoir 
menar att somliga biologer dragit slutsatsen att livskraft skulle gynnas av inblandande av 
främmande kromosomer. ”Men denna hypotes anses idag helt ohållbar, då det i studier 
har visat att den könlösa fortplantningen kan fortsätta i oändlighet utan att ge upphov till 
någon degeneration” (Beauvoir, 2002, s. 42). Uppdelningen av kön finns men kan inte 
inom biologin härledas till cellernas struktur eller delning och olika könsceller är inte 
tillräckligt för att definiera olika kön. Hos fiskar släpper honan äggen och hanen säden, 
båda könen har samma roll. Ibland tar honan hand om äggen men oftare hanen och det 
vanligaste är att äggen överges (Beauvoir, 2002, s 56). 
 
Honans passivitet i reproduktionen är en missuppfattning, ”Livsgnistan är inte innesluten 
i någon av de två könscellerna, det är mötet som tänder den. Äggcellens kärna är en 
livgivande princip som är exakt symmetrisk i förhållande till spermien” (Beauvoir, 2002, 
s 48). Beauvoir beskriver dock ägget som passivt och spermien som aktiv vilket senare 
forskning har visat sig vara mer komplext än så (Martin, 1991). Män och kvinnor kan inte 
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definieras efter deras könsceller och därav utläsa vilka platser i samhället man skulle vara 
ämnad för (Beauvoir, 2002). Biologiska skillnader mellan könen förnekas inte, dessa 
skillnader är viktiga och spelar en roll i kvinnans historia och hennes situation. ”Men vi 
motsätter oss tanken att de för henne skulle utgöra ett förutbestämt öde” (Beauvoir, 2002, 
s 67).  
 
Förr lades ett stort värde på den olika storleken av könsceller vilket skulle förklara 
skillnader mellan könens sexuella strategier, ”[…] evolutionery and biological research 
has shifted away from this static male- female dichotomy in more recent time” (Barron et 
al., 2011, s 1). Översättning: evolutions- och biologisk forskning har skiftat bort ifrån 
denna statiska manligt-kvinnligt dikotomin1 i nyare tid. Variationen har fått en större 
betydelse i den senaste forskningen och tolkningar av betydelsen att hanar producerar 
många spermier och honor endast fåtal ägg är på väg bort (Barron et al., 2011). 
 
2.4.4 Tidigare analyser av läromedel 
 
Tidigare analyser av läromedel ur ett genusperspektiv har beställts av Delegationen för 
jämställdhet (Ohlander, 2010). Uppdraget har utförts av Ann-Sofie Ohlander, professor 
emeritus i Historia. Ohlander analyserade hur jämställdhet och genus behandlas i 
läromedel inom historia och i samhällskunskap. Läromedel analyserades då för skolans 
tidigare år upp till gymnasiet. Av analysen framgick att samhällskunskapsböckerna för de 
lägre åldrarna bedömdes vara bättre ur ett genusperspektiv än böckerna för gymnasiet. 
“Man kan fråga sig om detta skulle kunna visa på en sjunkande ”jämställdhetstrend” från 
skolans första klasser till de sista. Men någon sådan slutsats går inte att dra från det 
material som finns” (Ohlander, 2010, s 77). 
 
I analysen av läromedlen i historia är bilden mycket nedslående, i ” […] vissa av 
böckerna förmedlas bilden av de historiska epokerna som en värld där det knappast 
verkar ha förekommit kvinnor över huvud taget” (Ohlander, 2010, s 1)”. I en av 
historieböckerna ägnades kvinnorna 13.5 sidor, resten av bokens totala 351 sidor handlar 
nästan uteslutande om män.  
 
Det finns idag ingen statlig instans som granskar de läromedel som ges ut idag utan det är 
upp till lärare och användare att göra detta vid val av vilken litteratur som ska användas. 
Förr fanns Statens Institut för Läromedel (SIL) men denna instans avskaffades (1991) i 
och med decentraliseringen av skolan. Detta institut var ett sätt för staten att kontrollera 
att läromedlen bidrog till den likvärdiga och enhetliga skolan. Staten reglerade tidigare 
vilka läromedel som skulle användas och angav ramar och fördelade ekonomiska resurser 
till detta (Skolverket, Rapport 284, 2006, s 128). 
 
Skolverket kan granska läromedel i efterhand och detta har endast skett en gång på 18 år. 
Detta tyder på att läromedelsanalyser inte är särskilt högt prioriterat. Det finns läromedel 
som är sponsrade av olika företag. Bilden dessa läromedel ger kan gynna särskilda 
intressen vilket lärare bör vara medvetna om. Många skolor kämpar med ekonomin vilket 
kan vara en lockande orsak till att använda sponsrade läromedel. Carlson och Brömssen 
menar att lärare bör ha ett kritiskt förhållningssätt till det som står i läromedlen samt 

                                                
Dikotomi ”[…] variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande 
kategorier” (Nationalencyklopedin sökord: Dikotomi, 2013-09-25). 
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fundera över om det kan finnas intressen bakom och reflektera över vilka normer som 
speglas. Forskning på läromedel är det ont om enligt (Carlsson & Brömssen, 2011, s 21-
22). 
 
I en rapport från skolverket I enlighet med skolans värdegrund undersöktes 24 olika 
läromedel för högstadiet och gymnasiet för att se om dessa avviker från värdegrunden 
och om de innehåller diskriminering eller kränkningar (Skolverket, Rapport 285, 2006). I 
biologiböcker talades enligt rapporten ofta om människan på detta sätt: 
 

När denna människa bekönas i konkreta exempel framträder för det mesta en man. 
Det innebär att mannen är normen och de få gånger människan blir kvinna görs hon 
till ”den andra” – den avvikande. Kvinnan som avvikare tar sig olika uttryck i text och 
bild (Skolverket, Rapport 285, 2006, s 9). 

 
Beskrivningar av sexualitet i de flesta biologiböckerna som analyserats i rapporten 
framställs ur ett strikt kunskapsteoretiskt perspektiv. Det kan få konsekvenser i andra  
sociala sammanhang som inte rör biologin direkt men som kan kopplas till detta. Det kan 
t.ex. handla om tolkningar av homosexualitet som en avvikelse från det naturliga. Även 
om biologiböckerna genom sina beskrivningar av reproduktionen starkt bidrar till 
heteronormativiteten menar man i rapporten att en alltför kunskapsteoretisk syn kan få 
”[…] konsekvenser även för sådana frågor som inte direkt har med biologiska spörsmål 
att göra, t.ex. de sociala konsekvenserna av att vara tonåring med en spirande sexualitet 
eller att växa upp som homosexuell i ett homofobiskt samhälle” (Skolverket, Rapport 
285, 2006, s 38). I rapporten menar man att biologiböckerna rör frågan vad sexualitet har 
för funktion men missar att “[…] den biologiska funktionen är inte ett givet sätt att se på 
kropp, kön och sexualitet” (Skolverket, Rapport 285, 2006, s 38). Det skulle behövas 
alternativa tankefigurer i biologiböckerna där sociala konsekvenser av sexualitet belyses 
för att öka förståelsen kring dessa frågor (Skolverket, Rapport 285, 2006).  
 
Uppfattningar om vad som är naturligt för djurs sexuella beteende är missvisande i 
biologiböcker som analyserats för gymnasiet ur ett queer och genusperspektiv (Ah-King, 
2013). Det framkommer att det undviks att skriva om t.ex. sexualitet som bryter mot 
normen och detta i sin tur får konsekvenser för elevernas förståelse kring sexualitet. 
Biologiböckers formuleringar som då det används metaforer på djurs beteenden, t.ex då 
honor beskrivs som snarstuckna emedan hanar som uppvisar samma beteende beskrivs 
som dominerande (Ah-king, 2012, s 9). Detta kan göra att läsaren och även forskare kan 
dra felaktiga slutsatser hur det egentligen förhåller sig i frågor som rör hanar respektive 
honors beteenden för olika arter. Detta kan leda till missförståelse kring t.ex. honors olika 
beteendemönster för att tanken låses in i förutfattade meningar om hur honor och hanar 
”ska” bete sig med t.ex. avkomman. Beteenden som när hanar överger ett bo med ägg 
beskrivs i böckerna som något positivt som ett evolutionsbringat framgångsrikt beteende. 
Honor som gör samma sak beskrivs däremot som en negativ handling som skuldbeläggs. 
Ur ett vetenskapligt perspektiv är bådas beteende likvärdigt ur en genetisk aspekt (Ah-
king, 2012). Biologi är ur ett normkritiskt perspektiv fortfarande presenterat med det 
heterosexuella perspektivet. Istället för att skriva om vad som anses normalt i beteenden i 
djurvärlden kan fokus ligga på att belysa variationen. Det som skrivs i biologiböcker kan 
få konsekvenser för vad som anses naturligt/normalt och kan ha en inverkan när unga 
människor skapar sin egen identitet.  
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Emily Martin har analyserat texter inom forskning och läroböcker (Martin, 1991) och 
menar att vetenskapens beskrivningar av bl. a människans reproduktion är full av 
fördomar som missgynnar kvinnor och befäster stereotypa bilder av manligt och 
kvinnligt. Kvinnliga biologiska processer beskrivs som mindre värdefulla och kvinnor 
generellt som mindre värda än män. Språket som används befäster dessa fördomar t.ex. 
har Martin sett att vid beskrivningar av menstruation används ord som beskriver ett 
misslyckande och något nedbrytande istället för att beskriva det som något positivt och 
att kroppen fungerar som den ska. Det som är manligt hyllas och det med entusiastiska 
ordalag och det ordval som används för att beskriva den kvinnliga biologin är förfall och 
förspill  (Martin, 1991).  
 
Ah-king menar är att det kan bli misstolkningar kring naturvetenskapliga fenomen om 
man är ignorant eller omedveten om att föreställningar om kvinnligt och manligt har 
färgat tolkningar av skeenden i naturen. Detta menar Ah-king kan vara skadligt för vår 
förståelse och även påverkar tolkningar av människors beteenden som i förlängningen 
inverkar på både politik och lagstiftning (Ah King, 2012 s 57). Emely Martins forskning 
har bidragit till en ökad förståelse för att både spermier och ägg är aktiva vid 
reproduktionen. Tidigare ansågs bara spermien aktiv och ägget passivt. Trots upptäckten 
att ägget har en aktiv roll fortsätter de stereotypa beskrivningarna i biologiböcker som att 
ägget är ”disturbingly aggressive” (Martin, 1991, s 498). Beskrivningarna i böckerna fylls 
av metaforer som att spermien är en heroisk krigare, kung, på uppdrag, beslutsam som 
ska rädda det passiva ägget som beskrivs som ”törnrosa” som dör om inte spermien 
räddar det. Forskning har visat att en spermie inte kan penetrera ett ägg som dödats med 
en nål. Det krävs alltså ett samarbete för att spermien skall kunna komma in i ägget. 
Martin menar att det är av vikt att använda ett språk som överensstämmer i beskrivningar 
kring de kvinnliga och manliga processerna. Hon ger också exempel på alternativa 
beskrivningar för att tillmötesgå detta önskemål. Martin efterlyser objektivitet i 
beskrivningar som rör biologi (Martin, 1991). 
 
Vissa forskare menar att användandet av läromedel är mer frekvent i ämnen såsom NO 
och matematik (Elgar, 2004 samt Skolverket, Rapport 284, 2006). Lärarna skulle mycket 
lättare kunna att hålla en fördomsfri undervisning om läromedlen själva gav en rättvis 
bild ur genussynpunkt (Elgar, 2004). Skolsystemet kan inte enbart skyllas för att flickor 
och pojkar ser olika på naturvetenskapliga ämnen. Föräldrar bidrar till detta då det har 
visat sig att föräldrar förklarar vetenskapliga fenomen tre gånger så ofta för pojkar som 
för flickor. Dessutom har föräldrarna större tilltro till söners möjlighet för en karriär inom 
vetenskapliga ämnen än motsvarande förväntning att döttrar skulle ha det. Detta kan 
medföra att uppfattningar och inställningar om NO är formade långt innan eleverna börjar 
skolan (Elgar, 2004). Bristen på kvinnor i naturvetenskapliga läromedel kan också bidra 
till att flickor får uppfattningen av att det inte är ett ämne för flickor och kvinnor. 
Läromedelsanalys har genomförts i Brunei (Elgar, 2004) för böcker inom den 
naturvetenskapliga undervisningen på högstadiet och gymnasiet. Här ses att det råder en 
obalans mellen representationen av kön till männens favör. Männen har dessutom en mer 
framträdande roll i presentationen av vetenskapliga fakta. Detta går helt emot en rättvis 
beskrivning av vetenskapen ur ett genusperspektiv. Böcker som är mer jämlika kan 
inspirera kvinnor att göra en vetenskaplig karriär (Elgar, 2004). 
 
På 80-talet gjordes läromedelsanalys av 13 st naturvetenskapliga läromedel för högstadiet 
från 70-talet (Walford, 1980). Dessa visade att bilder på män var dubbelt så vanliga som 
bilder på kvinnor. Dessutom var många bilder stereotypa som visade t.ex. en man som 
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tittade på tv och en kvinna som strök i bakgrunden.  En man kunde t.ex. vara elektriker 
medan en kvinna på bild fick beskrivningen hemmafru. Alla naturveteskapliga 
yrkesutövare såsom fysiker, meteorologer, botanister, geologer, hydrologer och geografer 
var alla män, inte en enda kvinnlig yrkesutövare fanns med i något av de 13 läromedlen. 
Dessutom fick en lång tidslinje med evolutionen illustreras av grottmannen. I denna 
analys ses tydligt att mannen har en aktiv roll och kvinnan en passiv i sin representation 
på bilderna i dessa böcker (Walford, 1980). 
 
Vid en analys av läromedel inom fysik för högstadiet och gymnasiet undersöktes om 
texterna uppfyllde kraven för jämställdhet (Wright, 1999). Även om det fanns variation i 
texterna värderade majoriteten av texterna manligt genus högre än kvinnligt genus. 
Författarna till läromedlen verkade inte ha några tankar på att fysik och jämställdhet kan 
höra samman. I analysen framkom dessutom att texterna bidrar till att återskapa orättvisor 
(Wright, 1999). 
 
2.4.5 Naturvetenskap och genus 
 
Biologi har använts som ett argument att förklara kvinnans underordning. Ett exempel på 
förklaring är att kvinnor har mindre hjärnor. Britt-Marie Thurén som är genusforskare 
och medicinare menar att biologin inte får bli ett vapen mot genusforskning (Thurén, 
2002). Exempel på detta är t.ex. hjärnforskaren och nervcellsforskaren Annica 
Dahlströms som menar att det finns könsskillnader i hjärnan. Hon talar i sin bok ”könet 
sitter i hjärnan” (2007) om att kvinnor har fler förbindelser mellan hjärnhalvorna vilket 
skulle innebära en bättre simultankapacitet och att män skulle vara bättre på matematik. 
Andra forskare (Pascual-Leone, Amedi, Fregni & Merabetet, 2005) talar dock om 
hjärnans plasticitet vilket skulle tala emot detta. Hjärnan kan tränas i områden som den är 
ovan med och bli bättre. Inom matematik har skillnaden mellan män och kvinnor minskat 
i takt med att jämställdheten har ökat (Bojs, 2013 samt, Andersson & Hussénius, 2010). 
Tidigare talades det om hjärnans vikt och att detta skulle ha en förbindelse med 
intelligensen. Dessa tankar är för länge sedan vetenskapligt tillintetgjort (Beauvior, 
2002). 
 

Till saken hör att det finns mängder av resultat som visar att skillnaderna inom 
en kategori – kvinnor eller män – är större än den eventuella skillnaden mellan 
kategorierna. Man kan därför fråga sig varför stora resurser fortfarande läggs på 
forskning som letar efter biologiska skillnader mellan könen (Anita Hussénius & 
Kristina Andersson Lärarnas Nyheter  Pedagogiska magasinet 2010-05-07). 

 
1996-97 startade ett projektet (Niklasson, Ekborg, Tallberg Broman & Lundahl, 1999) för 
att skapa mer jämställdhet inom framförallt fysiken genom att öka medvetenheten hos 
lärarstudenter angående hur flickor och pojkar uppfattar naturkunskapsundervisningen. 
Detta gällde läromedel, lektionsinnehåll och arbetsformer och dess betydelse för 
elevernas förståelse av ämnet. Det har visat sig att valen som eleverna gör till gymnasiet 
och för högre utbildning är väldigt könssegregerade. Ju högre upp i 
utbildningssystem/yrkeskår desto färre kvinnor finns representerade inom t.ex. fysik och 
matematik. Det finns starka samhällsskäl till att förändra den bilden. Samtidigt är det en 
maktfråga, eftersom det huvudsakligen är män som står för teknikutvecklingen. Behovet 
av arbetskraft inom naturvetenskap och teknik är stort samtidigt som många väljer 
utbildningar som leder till arbetslöshet. Det är viktigt att börja med naturvetenskap och 
teknik tidigt i skolan för att bryta traditionella könsmönster (Niklasson et al., 1999). Det 
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är relevant att se över vilken bild NO-läromedlen ger de yngre eleverna ur denna 
synpunkt.  
 
Vetenskapen ska vara objektiv men det finns alltid risk för att den färgas av de normer 
som råder i samhället (Ah-King, 2012). Det har t.ex. funnits en besatthet att inom 
vetenskapen att visa på mannens överlägsenhet genom att väga och mäta och studera 
hjärnan. Studier har gjorts för att finna biologiska skillnader i hjärnan vilket skulle ge 
belägg för skillnader i intelligens både mellan olika kön och raser t.ex. Bischoff som 
ansåg sig ha bevis för att kvinnors hjärnor inte var ämnade för akademisk verksamhet 
samt att mannens hjärna hade ett djupare intellekt (Mazón, 2003). För att ytterligare 
fördjupa förståelsen kring naturvetenskap och dess inflytande över människors liv kan 
nämnas att 1922 öppnandes statens rasbiologiska institut i Uppsala (Lundmark, 2007). 
Sverige var först i världen med ett sådant institut och där forskades med statliga medel 
om vilka som borde få fortplanta sig och om olika rasers överlägsenhet/underlägsenhet. 
Detta medförde att steriliseringslagen infördes 1934. I huvudsak var det kvinnor som 
steriliserades. Enligt Statens offentliga utredningar steriliserades 63 000 personer, 21 000 
av dessa vet man skedde utan medgivande och bland de resterande finns både frivilliga 
och en del där det är osäkert kring frivillighetsgraden (SOU, 2000:20, s 33). De som 
steriliserades tillhörde oftast det lägre sociala skiktet eller föll utanför normen på något 
sätt. ”Många kvinnor blev steriliserade för att de ansågs ’lössläppta’ eller ’vanvårdade’ 
eller ’slarviga’ och det fanns en betydande del fördomsfullhet och klassförakt inbakat i 
läkarnas förment vetenskapliga verksamhet” (Rydström & Tjeder, 2009, s 150-151). 
Detta visar vilka oerhörda konsekvenser det kan bli om man tolkar naturvetenskapen som 
en absolut sanning och de som drabbades värst är framförallt kvinnor.  
 
Vid en studie som gjorts vid Uppsala universitet på 300 000 människor från olika länder 
undersöktes människors fördomar om kopplingen mellan man-naturvetenskap respektive 
kvinna-naturvetenskap. Resultatet var att 70% associerar en koppling mellan man-
naturvetenskap (Uppsala universitet, 2009, [www document] ). 
 
Det finns konsekvenser för flickfoster som sker idag 2013 på grund av att mannen är 
normen i samhället. När ultraljud genomförs beräknas idag graviditetslängden genom att 
mäta fostret. Problemet är att vid dessa mätningar utgås måtten från ett pojkfoster som 
norm. Det tas inte hänsyn till att flickfoster oftast är mindre. Detta har lett till att flera 
flickor blir överburna och att dödligheten hos dessa har ökat. Tidigare var dödligheten 
hos flickor mindre då beräkningar för förlossningsdatum istället gjordes från kvinnans 
sista menstruation (Skalkidou, Kieler, Stephansson, Roos, Cnattingius & Haglund 2010). 
 
2.4.6 Bildens makt 
 
Bilderna påverkar oss på olika plan (Pettersson, 2008) därför handlar en stor del av 
analysen om bilder. Här följer en fördjupning i bildens betydelse och hur de påverkar oss. 
 
”En bild säger mer en tusen ord” är ett gammalt kinesiskt ordspråk. Vi människor är 
känsliga för bilder och de påverkar oss utan att vi märker det. ”På bara några sekunder 
skapar du sig en åsikt om vad du tycker om en person på en bild eller vilken grupp han 
eller hon tillhör” (Tidningsutgivarna, 2013). Bilder påverkar oss mycket mer än vad en 
text gör därför att bilden lättare inverkar på våra känslor och attityder. Vid en analys av 
bilder i läromedel för svenska i olika böcker från 1913 fram till år 2000 har 
framställningen av det som är manligt respektive kvinnligt presenteras mer könsneutralt 
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ju nyare böckerna är. Däremot uppmärksammades att bilder med pojkar och män får 
mycket större plats även i de nyaste böckerna mot vad flickor och kvinnor får (Pettersson, 
2008). I bilderböcker från 80-talet finns många stereotypa bilder med flickorna som 
emotionella och omhändertagande och pojkarna som aktiva, känslokalla och 
tävlingsinriktade. Även i bilderböcker från 2000-talet finns samma mönster men 
skillnaden är att flickorna har blivit mer aktiva (Pettersson, 2008). Eftersom bilder 
påverkar oss undermedvetet och talar till våra känslor är de mycket effektiva för att föra 
fram olika budskap. 
 

Allt detta medför mycket stora krav på de bilder som ingår i olika typer av 
läromedel. Bilder i läromedel ger en rad exempel på forskning om hur 
informationsbilder i läroböcker och andra läromedel är använda i skolan, hur 
ord, bild och grafisk form samverkar och hur vi lär oss av olika typer av 
representationer. Bildvärlden i läroböcker skiljer sig i flera avseenden från 
bildvärlden i andra medier (Pettersson, 2008, s 5). 
 

Bilder har en dominant position när det gäller kommunikation, detta ställer höga krav 
framförallt på de bilder som finns i våra läromedel. Dessa kan bli mer lärorika, 
användbara om ansträngning finns att välja ”rätt” sorts bilder men läromedlen kan också 
bli oanvändbara om bildspråket används på fel sätt. Författarna till läromedlen har olika 
möjlighet att påverka produktionen (Pettersson, 2008). ”I praktiken är valen av bilder för 
läroböcker mest grundade på subjektiva känslor när redaktörer, bildredaktörer och 
grafiska formgivare väljer bilder till läroböcker” (Pettersson, 2008 s 37). Pettersson 
belyser vikten av budskapet som bild och bildtext förmedlar och menar att 
läromedelsförfattare måste ta ansvar för valet och utformandet av dessa. Tyvärr är det 
vanligast att redaktionen står för detta arbete. 
 
Bildernas storlek är viktig, en större bild drar till sig mer uppmärksamhet och storleken 
kan påverka uppfattningen av innehållet. Storlekskonstans innebär att storleken upplevs 
t.ex. på en människa på håll som normal även om den ser ut som en prick. Vi har en 
förmåga att uppleva storlek trots varierande yttre förhållanden (Pettersson, 2008). 
 
Bilder innehåller mer information än vad en text gör och den kan förstås av alla oavsett 
språk. Även om olika människor ser samma sak kan tolkningen bli olika. Hur en bild 
tolkas är beroende av tidsperiod, land eller vilken kultur läsaren tillhör ”Bilder förmedlar 
betydelser och har därmed både social förankring och ett socialt syfte” (Pettersson, 1981, 
s 120). 

2.4.7 Frågeställningar 
 

1. Vilken bild förmedlar foton och illustrationer med tillhörande bildtext i 
NO-läromedel för elever i årskurs 4-6 ur ett genusperspektiv? 

 
Denna fråga är relevant för att se vilken fördelning av män och kvinnor som finns på 
bilderna i läromedlen. Eftersom befolkningen består av ca 50 % män och ca 50 % 
kvinnor borde den representationen vara densamma avseende bilderna i böckerna. 
Bilderna bör dessutom ge en jämlikare bild av män och kvinnor i vetenskapliga läromedel 
(Elgar, 2007). Bild och text är starka komplement till vilket budskap som ges till läsaren. 
Bildernas fördelning kommer att analyseras för att kunna dra en slutsats om bildernas del 
av helheten och se om de bidrar till nedärvningen av genuskontraktet (Hirdman, 2003). 
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Om t.ex. det visar sig att män får större plats kan det påverka elevernas syn på NO som 
ett manligt kodat ämne vilket kan resultera i ett det väljs bort senare i livet. Om det råder 
en brist på förekomsten av kvinnor i läromedlen är risken att flickor får intrycket av att 
vetenskapliga ämnen inte är för dem (Elgar, 2007). Bilder påverkar vårt undermedvetna 
och större bilder ses som viktigare än mindre bilder vilket gör det intressant att se hur 
storleken ter sig mellan manliga respektive kvinnliga bilder (Pettersson, 2008). Det är 
också viktigt att se så att inte läromedlen förmedlar stereotyper vilket kan befästa normer 
och motverka jämställdhet. 

 
2. Hur beskrivs fortplantningen av växter och djur och människor i svenska 

läromedel för årskurs 4-6 ur ett genusperspektiv?  
 
Visar biologiböckerna på den variation som finns eller förmedlar de stereotypa 
föreställningar där en heterosexuell parrelation ses som norm. Som exempel Martins 
forskning (1991) om att inom biologi kodas en del celler med manliga och kvinnliga 
egenskaper såsom t.ex. städare = kvinnligt. Vilken bild av fortplantning ger läromedlen 
eleverna med textens utformning? Tillskrivs det kvinnliga yttringar såsom passivt och det 
manliga såsom aktivt som tidigare forskning har visat? Används metaforer som styrker 
stereotyper såsom Martin (1991) funnit i sin forskning att spermierna är soldater och 
ägget törnrosa?  
 
Biologin kan inte svära sig fri från det sociala ansvaret av att inte ge en bild av att 
heterosexualitet är det enda naturliga. 
 

Skolan ska integrerat i hela undervisningen och på lika villkor skildra olika sexuella 
läggningar, sexualiteter och könsuttryck samt olika sätt att förhålla sig till 
könsidentitet. Kunskap om detta ska också på ett fördjupat sätt ingå i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Alla elever har rätt till en relevant sex- och 
samlevnadsundervisning, oavsett sexuell läggning (RSFL, 2012, s 7). 

 
Misslyckas detta kan det leda till ökad psykisk ohälsa hos HBTQ- personer 
(homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer) som redan nu har sämre 
hälsa pga. diskriminering, hot och våld. (Ungdomsstyrelsen, 2012). Konsekvensen med 
för strikta vetenskapliga beskrivningar rörande fortplantning kan få människor att 
använda biologiska förklaringsmodeller för att rättfärdiga att heterosexualitet som det 
enda naturliga. Ofta har lärare för dålig kunskap om detta och HBTQ-personer riskeras 
att diskrimineras på grund av bristande kompetens (Ungdomsstyrelsen, 2012). 
 
Reproduceras normen vid beskrivningar av fortplantning hos djur? Använder läromedlen 
djur som bidrar till den stereotypa bilden att honan alltid tar hand om avkomman? Det är 
viktigt att få fram den otroliga variation som finns i naturen rörande reproduktion som 
biologer är medvetna om (Ah-King, 2012). 
 

3. Hur beskrivs djur och hur formuleras djurs beteende som lever i flock i 
läromedel för årskurs 4-6 ur ett genusperspektiv? 

 
I denna frågeställning undersöks om det t.ex. förekommer beskrivningar som gör hanen 
till norm och om beskrivningarna av djuren är stereotypa kring hur honor och hanar ska 
bete sig (Ah-King, 2013). Hur läromedelsförfattarna lyckas förmedla variationen bland 
djur och inte väljer att skriva om enbart djur som bidrar till att befästa stereotyper 
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analyseras. Forskning har visat (Lundberg, 2011 samt Madjidian & Karlsson, 2011) att 
hanar och honor konsekvent beskrivs i texter med olika ord i texter även om 
beteendemönsterna visar att orden skulle kunna användas likväl på honor som på hanar. 
Stereotypa beskrivningar kan leda till kunskapsluckor och risk finns att de översätts på 
mänskliga beteenden (Madjidian & Karlsson, 2011). I textanalysen granskas om det 
används metaforer och hur dessa kan tolkas. Även här kommer bilder på djur att vägas in 
i analysen om man t.ex. väljer en lejonhane med byte och lejonhonor som myser med 
avkomman trots att det oftast är honorna som jagar. 

3 METOD 

3.1 Urval 
Jag har valt att maila till alla skolor i Uppsala kommun och frågat vilka läromedel de 
använder i undervisningen inom NO. Jag har också tillfågat tre förlag om vilka böcker 
som är de mest sålda. Detta för att få med de böcker som är mest frekvent använda i 
undervisningen. Jag har också tillfrågat några kurskamrater som bor i spridda delar av 
landet vilka böcker de använder på skolor som de har kontakt med. Den bok som var den 
mest sålda var PULS boken tredje upplagan vilket var infomation från ett av förlagen. Jag 
har valt att ta med även tidigare utgåvor av pulsböckerna eftersom indikation tyder på att 
denna bok är mest frekvent använd i hela landet. Detta med tanke på att skolor inte alltid 
har den senaste upplagan vilket jag har fått antydan om då jag har mailat skolorna.  
 
De böcker som ingår i analysen är följande: 
 
Bok 1: Skiöld, Gitten (2012). Biologi. Människan. [Grundbok]. 1. uppl. Stockholm: 
Natur & kultur 
 
Bok 2: Hjernquist, Anncatrin (red.) (1997). Naturkunskap 6: [biologi, fysik, kemi]. 
Grundbok. 1. uppl. Stockholm: Bonnier utbildning 
 
Bok 3: Hjernquist, Anncatrin & Rudstedt, Klara (2013). Koll på NO. 6, Biologi, fysik, 
kemi. 2. uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning 
 
Bok 4: Hjernquist, Anncatrin & Rudstedt, Klara (2012). Koll på NO. 5, Biologi, fysik, 
kemi. 2. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning 
 
Bok 5: Bjärbo, Lisa (2008). Människan. Kroppen och knoppen. 1. uppl. Stockholm: 
Natur & kultur 
 
Bok 6: Ottosson, Mats & Ottosson, Åsa (2008). Upptäck världen. Biologi. 1. uppl. 
Stockholm: Liber 
 
Bok 7: Olsson, Roger & Andréasson, Berth (red.) (1997). Biologi 4-6. Naturtyper i 
världen. Grundbok. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur 
 
Bok 8: Andréasson, Berth & Olsson, Roger (2005). Biologi. Världen. Grundbok. 1. uppl. 
Stockholm: Natur och kultur 
 
Bok 9: Belfrage, Berth & Olsson, Roger (2012). Biologi: naturen. Grundbok. 1. uppl. 
Stockholm: Natur & Kultur 
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Bok 10: Hansen Puke, Inga & Naenfeldt, Kerstin (2011). Upptäck människan: kropp och 
hälsa. 1. uppl. Stockholm: Liber 
 
Urvalet är de böcker som finns att tillgå och som eleverna möter i NO undervisningen 
idag med reservation för att jag kan ha missat någon. Böckerna som finns för årskurs 4-6 
är väldigt olika upplagda. Puls serien finns t.ex. i flera olika delar såsom: Biologi Sverige, 
Biologi världen, biologi människan etc. För att begränsa mig har jag valt ut biologi 
människan och biologi världen då mina frågeställningar kan tänkas besvaras av just dessa 
böcker. Det finns också läromedel som inte är rena NO böcker som används på skolor, ett 
exempel är Upptäcka-böckerna som också finns i flera olika delar. Det är en kombinerad 
SO/NO bok. Av dessa har jag valt att analysera upptäck världen och upptäck människan 
för att jämförelsen med pulsböckerna ska bli så likvärdig som möjligt. Det finns också 
läromedel som är inriktade på kemi, fysik och biologi i en och samma bok som heter 
¨Koll på NO¨. Där ingår böckerna för årskurs 5 och 6 i analysen.  
 
Vid analyserna av frågeställning 1 har jag valt att titta på hela böckerna, detta för att det 
inte alltid är tydliga indelningar om vad som hör till vilket ämne. Dessutom är det inte 
säkert att eleverna tänker på att det är olika ämnen då de möter boken. Analysen utgår 
från de läromedel eleverna möter inom NO undervisningen för att se vilken bild de ger av 
NO efter frågeställningarna i denna uppsats.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Jag har först analyserat bilderna med en kvantitativ forskningsansats. Det innebär att jag 
har räknat det totala antalet foton/illustrationer som finns i ett läromedel. Därefter har jag 
räknat hur många av dessa som föreställer män respektive kvinnor eller om det är bilder 
med både män och kvinnor. Dessa data har lämnats in till Södertörns högskola för 
beräkning i statistikprogram R för att se om det går att säkerställa att det ena könet 
förekommer mer frekvent än det andra i varje bok och i det totala antalet böcker 
gemensamt. Jag har även räknat och mätt alla bilder med enbart män samt räknat ut arean 
för dessa bilder. Jag har sedan gjort detsamma med alla bilder med kvinnor i varje bok. 
Därefter har jag för varje bok summerat arean för bilder med enbart män för att se hur 
stor total area dessa bilder får i boken. Sedan har jag räknat ut den totala arean för bilder 
med enbart kvinnor för att få reda på hur stor total area bilder med enbart kvinnor får i 
varje bok. Jag har också räknat ut medelarean för män respektive kvinnor i varje bok för 
att se om det är någon storleksskillnad på bilder som föreställer män respektive kvinnor. 
Antalet bilder med män och kvinnor gemensamt har studerats, dessa bilder presenteras 
som ”båda” i resultatdelen. Om det är oklart om det är en man eller en kvinna på bilden 
redovisas dessa under betäckningen ”Vet ej” i resultatdelen. Bilderna bedöms också 
tillsammans med en kvalitativ forskningsansats vilket i detta fall innebär en mer ingående 
analys av bild och bildtext ur ett genusperspektiv. Här analyseras t.ex. om stereotyper 
finns i bildmaterialet.  
 
Bildmaterialet kommer att användas för att svara på frågeställning 1. Vid bildanalysen 
kommer jag att titta på om bilderna verkar för att reproducera normen. Är det så att 
mannen framställs som aktiv och kvinnan passiv eller tvärtom kommer detta att noteras. 
Jag kommer att titta på kroppsspråket och om det finns funktionshindrade, olika 
etniciteter och kön representerat i bildmaterialet.  
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Bildtext och bild kommer tillsammans att utvärderas enligt tre kategorier  
1=bild och bildtext är normbekräftande,  
2=Bild och bildtext är neutrala  
3=bild och bildtext är normbrytande.  
 
För att förstå hur denna värdering går till följer jag Nikolajevas schema (se tabell 1) som 
bygger på olika värdeord med vilka pojkar och flickor beskrivs på ett könsstereotypt vis. 
Fokus i anaysen ligger på passiv-aktiv förhållandet mellan män och kvinnor, honor och 
hanar som finns i läromedlen. En man får värde 1 om han är namngiven i min bedömning 
(om inte mannen på annat sätt framställs på ett normbrytande vis). Detta beror av att en 
man som får sitt namn i en bok är någon som anses vara så betydande att han namnges. 
Givetvis är en kvinna med ett namn också betydande, därför får hon värdet 3 som innebär 
normbrytande eftersom mannen är normen inom naturvetenskap (Ah-king, 2012). Även i 
det här fallet tar jag hänsyn till om hon framställs normbekräftande vilket kan leda till en 
annan bedömning. En bild med en kvinna som lyfter skivstång och en man som ömt 
håller om ett litet barn får värdet 3. Detta för att en aktiv stark kvinna bryter mot normen 
likaså bilden av den emotionella, milda omsorgsfulla mannen. Bilder där olika etniciteter, 
funktionshindrade etc. finns med kan också få siffran 3 men då är kriteriet att bilden ska 
vara normbrytande. En funktionshindrad som finns avbildad när det handlar om sjukdom 
är inte normbrytande. Däremot t.ex. funktionshindrade på bilder där det inte specifikt 
handlar om sjukdom utan som representanter för vanliga människor då får bilden siffra 3. 
 
Neutrala bilder är sådana där människan på bilden varken förstärker eller bryter mot 
normer. Det kan vara bilder där någon ses på håll eller där en människa finns med för att 
visa hur litet eller stort något är (perspektivbilder). En bild på en pojke eller en flicka som 
andas och det bildas ånga är ett exempel på neutrala bilder. Bilderna kan vara neutrala där 
t.ex. en man och en kvinna visar upp något föremål.  
 
Bilderna får siffran 1 om de är normbekräftande t.ex. en man som jagar och en kvinna 
som är passiv åskådare. Eller en bild med en man som idrottar är aktiv och får således 
värde 1. En bild med en anonym kvinna som ler in i kameran och som är passiv får också 
värdet 1.  
 
Frågeställning 2 som handlar om reproduktion är uppdelad i två kategorier, den ena 
behandlar växter och djur. Här vill jag se om man får med olika sätt för djur att 
reproducera sig och vem som tar hand om avkomman. Även här är variation i fokus. En 
alltför enahanda beskrivning av djur där t.ex. honan tar hand om avkomman kan få en 
bild av att det är det som är det naturliga hos djuren varvid man kan komma att använda 
detta som argument för att eftersom vi är människor bör mamman ta hand om barnen. I 
naturen är det väldigt varierande vem som tar hand om avkomman och det vanligaste är 
att ingen tar hand om den utan att den lämnas åt sitt eget öde. Kommer denna variation 
fram blir värdet 3 gör det inte det blir värdet 1. Beskrivningar som är neutrala och inte 
alls talar om vem som tar hand om avkomman eller på annat sätt kan ses som neutrala får 
värde 2. Den andra delen som härrör till reproduktion studerade jag texten med avseende 
på människor. Analysen är djupare och kombineras med frågor som innebär att en 
kombination av sociala och biologiska aspekter bedöms. Värde 3 blir det om texten är 
t.ex. inkluderande. En text som är stereotyp och reproducerar heteronormativitet får värde 
1 på den delen. Till min hjälp har jag ett antal frågor som jag ställer till varje bok när 
texten bearbetas analytiskt. Dessa frågor är följande:  
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1 Är texten jämställd? 
 
Förklaring: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet (Nationalencyklopedin, 
2013, sökord: jämställdhet). 
 
2 Är texten inkluderande? 
 
D.v.s. uppmuntrar texten till jämställdhet, visar på en bred variation, gör kvinnor synliga. 
Texten är också motiverande att läsa oavsett kön (Westman, 1976, s 48-49). I text och 
bildanalys ser jag framförallt den breda variationen i naturen som viktig att belysa. 
(Jämställdhet inte att förväxlas med jämlikhet som innebär alla människors lika värde 
inför lagen där man tar hänsyn till klass, etnicitet och ålder). 
 
3 Vem vänder sig texten till (underförstådd mottagare)?  
 
När man läser en text kan man ibland få en känsla av vem läsaren kan tänkas vara. Det 
kan vara så att man av text och bilder får en känsla av att den presumtive läsaren är t.ex. 
en man eller en kvinna eller har en viss ålderskategori eller etnicitet. Andra texter är 
neutrala och man kan känna sig tilltalad av den oavsett vem man är. Det kan också vara 
så att text och bild korrelerar med varandra, den som syns på bilderna är den som texten 
vänder sig till. Eller så korrelerar bild och text inte med varandra. Bilderna ger ett 
budskap och texten ett annat budskap. 
 
4 Är texten normkritisk? 
 
Normkritisk: ”Här riktas ljuset mot de normer och privilegier som skapar ojämlikhet och 
diskriminering” (Bromseth & Darj, 2010, s 79). De som passar in i normen är de som ses 
som ”normala”, de belönas. De som inte passar in i normen ses som ”onormala” de 
straffas på olika sätt genom att diskrimineras eller frysas ut. ”Kvinnor förväntas vara 
kvinnliga och män manliga, samtidigt som kvinnor och män förväntas leva 
heteronormativt genom ett heterosexuellt leverne i val av partner, yrke, klädsel och 
rörelsemönster” (Bromseth & Darj  2010,  s 137). När man är normkritisk ifrågasätter 
man dessa normer, målet är att ”[…] synliggöra och förändra ojämlika maktrelationer 
[…] ”(Bromseth & Darj, 2010, s 79). Vid analys av text och bilder i biologiböckerna söks 
efter om något ifrågasätter de normer som finns och på vilket sätt de i så fall gör detta. Är 
man normkritisk ser man att alla har olika förutsättningar till skillnad från när man 
använder toleranspedagogik vilket innebär att man pekar ut avvikare. 
 
5 Vad utelämnas ur texten? 
 
Det kan vara så att man utelämnar människor som inte är inom den rådande normen. I 
biologiböckerna kanske inte t.ex. avbildar/skriver om homosexualitet, bisexualitet, 
funktionshindrade, olika etniciteter osv. Det som utelämnas att skriva om kan bidra till att 
normer och värderingar fortsätter att finnas utan att ifrågasättas. Här tas hänsyn till 
Jämlikhetsperspektivet. Skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet är att jämställdhet 
är mellan könen och jämlikhet kan vara mellan vilka individer och grupper som helst t.ex 
homosexuella och funktionshindrade (Nationalencyklopedin, 2013, sökord: jämlikhet). 
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6 Är texten stereotyp? 
 
Stereotyp: ”[…] förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande 
egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en 
där man själv ingår” (Nationalencyklopedin, 2013, sökord: stereotyp). En stereotyp är ett 
sätt att placera etiketter på människor, då skapas överordning och underordning. Det 
manliga privilegiet är att särskilja sig från dessa etiketter, han är den mångfasetterade 
människan, den överordnade (Hirdman, 2003, s 47). Han slipper snäva definitioner och 
kan inte fångas i en beskrivning (Hirdman, 2003, s 51). 
 
7 Belyser texten variation? 
 
Variationen i naturen är det viktigt att biologiböckerna lyckas förmedla. Beskrivningar 
som lyfter fram variation vad gäller reproduktion hos djur och växter, familjebildning, 
sexualitet och flockbeteende är positivt. Beskrivningar som inte belyser variation ses som 
negativt i denna analys. 
 
8 Vilka pronomen används? 
 
Pronomen: T.ex. Jag, Vi, Du, Ni, Han, Hon, Den, Det, De. I texter kan det variera mellan 
att man vänder sig till läsaren genom att använde t.ex. pronomenet ”Du kanske vet…” 
texten försöker vända sig till dig som person. Det är dock inte säkert att just du känner 
dig tilltalad av texten. Det beror på vem texten förmedlar att ”Du” står för. Ibland är 
texter neutrala ”Det finns…” Den är informativ och vänder sig inte till någon särskild. 
Det kan dock finnas aspekter av innehåll i text och bild som ändå gör att man kan känna 
sig mer eller mindre tilltalad av texten beroende av vem man är. 
 
9 Används metaforer i så fall vilka? 
 
Metaforer: Jag vill utröna om metaforer används i beskrivningar som befäster 
traditionella könsmönster såsom t.ex. att en spermie likna med en soldat och ett ägg med 
sleeping Beauty (Martin, 1991, s 498). 
 
Vid frågeställning 3 används en kvalitativ forskningsansats. Här undersöker jag om det i 
texten finns formuleringar som ger uttryck för att man inom biologi reproducerar den 
rådande maktordningen med mannen som norm. Vid fråga tre fokuseras framförallt på att 
se att man får med variationen som råder i naturen vid beskrivningar av djur som lever i 
flock eller om det är så att författarna väljer att beskriva djur där hanarna tävlar om 
honorna och honorna väljer och vårdar (Ah-king, 2013). Jag granskar också på vilka djur 
väljer man att avbilda och om det är så att man väljer att fokusera mer på hanar eller 
honor generellt i texten.  
 
I denna analysdel kan boken få 3 olika värden. Skulle författarna till boken ha valt att 
skriva om djur på ett enahanda och stereotypt vis som inte belyser variation får boken 
värde 1. En bok som enstaka exempel på variation med får värde 2. Det kan vara en bok 
som har få exempel eller som har med variation men har tonvikt på djur där hanar tävlar 
om honor. En bok där man belyser variationen men många exempel får värde 3. 
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3.3 Procedur och analysmetoder 
Analyser av en text kan gå till på många olika sätt, dels genom att titta efter olikheter och 
likheter i texter eller också använda helt öppen metod. Det går att analysera texter genom 
att titta på läromedel från olika perspektiv. Man kan göra det Processinriktat, då 
undersöks utformandet och marknadsföringen av läromedel (Skolverket, 2006, Rapport 
284). Eller så väljes en användarorienterad analys vilket innebär en analys av hur 
läromedlet används i undervisningen (Skolverket, 2006, Rapport 284). I en 
produktorienterad analys ses till innehållet och där ställes frågor till texten för att se vilka 
värderingar, underliggande koder etc. som boken förmedlar (Skolverket, 2006, Rapport 
284 s 19). Den senaste analysmetoden är den jag har valt då jag anser den lämplig för att 
undersöka om/hur genus konstrueras i läromedlen inom NO. 
 
Den produktorienterade analysen genomförs med en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ forskningsansats. I detta arbete har jag dessutom valt att kombinera den 
produktorienterade kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoden ur flera olika plan 
enligt följande analysschema:   
 

Schema över analysmetoden 
 

 
 
Figur:1 Analyschema som visar de olika stegen i analysen av varje läromedel. Siffrorna 
1,2,3 visar vilka olika värden böckerna kan få i varje analyserad del. Ett lågt värde är 
sämre ur ett genusperspektiv än ett högt värde. I analyschemat finns också (-) vilket 
betyder att den delen saknas i läromedlet. 
 
Jag har valt att använda medodtriangulering vid analysen av läromedlen som ingår i 
denna undersökning. Vid triangulering kombineras olika observationsmetoder. I det här 
fallet har jag valt en kombination an kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod på 
frågeställning 1 som behandlar bilder och bildtexter. På frågeställning 2,3 använder jag 
en kvalitativ undersökningsmetod (figur 1). Denna kombination av en kvantitativ och en 
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kvalitativ analys innebär att man: ”[…] öppnar för kunskap om egenskaper, innehåll och 
karaktär […] Triangulering kan användas för att få fram perspektiv på mikro-respektive 
makronivå ”(Olsson & Sörenssen, 2012, s. 99). 
 
Data som behandlar fördelningen av kön på bild kommer att skickas till Södertörns 
högskola för att köras i statistikprogram R. Testerna som genomförs kallas chitvåtest och 
skall statistiskt visa om hypotesen om hur många bilder som finns är beroende av kön 
eller om denna hypotes kan förkastas. Om chitvåtesterna visar ett värde: p som är mindre 
än 0,05 betyder det att hypotesen stärks, är värdet p större än 0.05 kan hypotesen 
förkastas att bilderna har ett samband med kön. 
 
Etiska ställningstaganden är att inte nämna någon vid namn som har deltagit i att besvara 
frågan om vilka läromedel som används på skolorna där de arbetar. Andra etiska 
ställningstaganden har inte varit nödvändiga då uppsatsen handlar om läromedelsanalys. 

3.4 Validitet och reliabilitet 
 
En kombination av kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder kallas 
triangulering vilket ökar reliabiliteten. ”Inom tolkande vetenskaper ger triangulering stöd 
åt validitet, reliabilitet och trovärdighet” (Olsson & Sörenssen, 2012, s 99). Med 
reliabilitet menas att man mäter på ett tillförlitligt sätt vilket ger samma resultat vid varje 
mätning (Olsson & Sörenssen, 2012). Reliabiliteten är högre vid bildanalysen än för 
textanalysen eftersom det är lättare att mäta en bilds storlek och räkna bilder än det är att 
tolka en text. Texten kan tolkas på olika sätt beroende av vem som läser den. Dessutom 
finns risken att något förbises. För att öka reliabiliteten kommer texten att analyseras 
kvalitativt på tre olika områden vid flera tillfällen (Se analyschema figur 1). Vid en 
analys där många olika parametrar undersöks gör att ett eventuellt mätfel eller feltolkning 
på någon del i analysen inte slår lika hårt på den totala bilden av varje analyserad enhet. 
Därför blir reliabiliteten av den analyserade texten god. En fördel är att vara fler som 
oberoende av varandra arbetar med analysen av texten för att se att man tolkar texten på 
samma sätt. Validitet innebär att det som mäts är det som ska mätas och är relevant för 
sammanhanget (Olsson & Sörenssen, 2012). Validiteten kan betraktas som hög i detta 
arbete eftersom en kombination av text och bildanalys ur ett genusperspektiv gör att det 
går att få en detaljerad bild av hur läromedlen förmedlar synen kring naturvetenskap till 
eleverna. Samt att även trianguleringen bidrar till att öka validiteten (Olsson & 
Sörenssen, 2012).  

4 RESULTAT 
I resultatdelen börjar jag med att upprepa varje frågeställning och efter varje fråga 
redovisa resultaten.  

4.1 Resultat frågeställning 1 
 

1. Vilken bild förmedlar foton och illustrationer med tillhörande bildtext i NO-
läromedel för elever i årskurs 4-6 ur ett genusperspektiv? 
  

För att besvara frågan kommer jag att visa i tabeller fördelningen av kön, 
representationen av normbrytande, normbekräftande bilder i samtliga figurer och tabeller 
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som kommer att användas för att visa resultatet av frågeställning 1 motsvarar numren på 
böckerna följande: 
 
Bok 1: Skiöld, Gitten (2012). Biologi. Människan. [Grundbok]. 1. uppl. Stockholm: 
Natur & kultur 
Bok 2: Hjernquist, Anncatrin (red.) (1997). Naturkunskap 6: [biologi, fysik, kemi]. 
Grundbok. 1. uppl. Stockholm: Bonnier utbildning 
Bok 3: Hjernquist, Anncatrin & Rudstedt, Klara (2013). Koll på NO. 6, Biologi, fysik, 
kemi. 2. uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning 
Bok 4: Hjernquist, Anncatrin & Rudstedt, Klara (2012). Koll på NO. 5, Biologi, fysik, 
kemi. 2. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning 
Bok 5: Bjärbo, Lisa (2008). Människan. Kroppen och knoppen. 1. uppl. Stockholm: Natur 
& kultur 
Bok 6: Ottosson, Mats & Ottosson, Åsa (2008). Upptäck världen. Biologi. 1. uppl. 
Stockholm: Liber 
Bok 7: Olsson, Roger & Andréasson, Berth (red.) (1997). Biologi 4-6. Naturtyper i 
världen. Grundbok. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur 
Bok 8: Andréasson, Berth & Olsson, Roger (2005). Biologi. Världen. Grundbok. 1. uppl. 
Stockholm: Natur och kultur 
Bok 9: Belfrage, Berth & Olsson, Roger (2012). Biologi: naturen. Grundbok. 1. uppl. 
Stockholm: Natur & Kultur 
Bok 10: Hansen Puke, Inga & Naenfeldt, Kerstin (2011). Upptäck människan: kropp och 
hälsa. 1. uppl. Stockholm: Liber 
 
 

 
Figur 2: Representation av kön i de olika läromedlen. 
 
Figur 2 visar fördelningen av kön på bilder och illustrationer i böckerna som innehåller 
människor. Blå färg i figuren visar antalet bilder på män, röd stapel visar antalet bilder på 
kvinnor, Grön färg representerar bilder med både män och kvinnor vilket har fått 
betäckningen blandat i figuren. Den lila stapeln står för ”Vet ej” vilket är bilder där det 
inte går att avgöra vilket kön vederbörande på bilden har. För att se exakta antal bilder i 
böckerna och fördelning av kön se bilaga 1 tabell 7. 
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Bilder då män är fler i böckerna: 1,2,3,7,8,9 
I bok 2,3,7,8,9 är det dubbelt så många eller ännu fler bilder på män än på kvinnor. 
I bok 4,5,6,10 är antalet kvinnor på bild fler än antalet män. Här är skillnaden mellan 
antal bilder inte lika stor utan fördelningen av bilder i dessa böcker är mer jämn än för de 
böcker där det var fler män på bilderna. 
 
Jag har plockat ut bilder som bara är på män respektive kvinnor. Jag har summerat antalet 
bilder med kvinnor och män och därefter räknat ut hur många av procent av dem som är 
på kvinnor respektive män. Därefter har böckerna fått olika betyg från 1-3 beroende av 
hur bilderna på män och kvinnor är fördelade. Här är en minimal skillnad att föredra 
eftersom bilderna borde spegla det totala antalet kvinnor och män i världen dvs. 50 % 
kvinnor, 50 % män. Om det är många fler antingen kvinnor eller män på bild fås värde 1 
vilket är det sämsta värdet boken kan få. 
 
Egen definition: 
En avvikelse under 10 % mellan representationen av män och kvinnor ger värde: 3  
En avvikelse mellan 10-20% ger värde 2 
En avvikelse om mer än 20 % ger värde 1 
Detta följer analysschemat och om man följer detta från läromedel-bilder-kön fördelning 
antal kvantitativ så redovisas värdena av dessa här: 
 
Tabell 2: Visar den procentuella skillnaden i representation mellan kvinnor och män i 
böckerna samt värde enligt beskrivningen ovan. 
 Män Kvinnor Avvikelse Värde 
Bok 1 56 % 44 % 12 % 2 
Bok 2 81 % 19 % 62 % 1 
Bok 3 89 % 11 % 78 % 1 
Bok 4 45 % 55 % 10 % 2 
Bok 5 46 % 54 % 8 % 3 
Bok 6 44 % 56 % 12 % 2 
Bok 7 77 % 23 % 54 % 1 
Bok 8 67 % 33 % 34 % 1 
Bok 9 67 % 33 % 34 % 1 
Bok 10 47 % 53 % 6 % 3 

 
Det är även statistiskt säkerställt med statistikprogrammet R att hypotesen att bilderna är 
oberoende av kön kan förkastas om man ser till alla böcker totalt. Detta eftersom p värdet 
är mindre än 0.05. Chitvåtesterna visar att p är 0,01 för samtliga böcker tillsammans 
(tabell 3). Detta innebär att bilderna som finns i läromedlen är beroende av vilket kön 
människan har. Chitvåtesterna visar att det finns signifikant fler bilder på män än kvinnor 
i böckerna totalt. I bok 2,3 och 9 är det utmärkande fler antal män än kvinnor på bild. 
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Tabell 3: Chitvåtest 
Antal	  bilder	   	   	   	   	   	   	   	  
Bok Män Kvinnor total 	   Chitvå P-värde Signifikansnivå 

1 9 7 16 	   0,25 0,62 	   	  
2 13 3 16 	   6,25 0,01 	   *	  
3 16 2 18 	   10,89 0 	   ***	  
4 10 12 22 	   1,18 0,67 	   	  
5 15 18 33 	   0,27 0,6 	   	  
6 4 5 9 	   0,11 0,74 	   	  
7 10 3 13 	   3,77 0,05 	   	  
8 10 5 15 	   1,67 0,19 	   	  
9 16 8 24 	   2,67 0,1 	   *	  

10 24 27 51 	   0,18 0,67 	   	  
total 127 90 217 	   6,31 0,01 	   *	  

	   	   	   	   	  
*=	  p<0,05,	  
***=<0.001	   	   	   	  

 
 
I figur 3 har jag lyft ut de normbekräftande och normbrytande bilderna ur figur 6 se 
bilaga 1. Detta för att tydligt visa fördelningen av normbekräftande och normbrytande 
bilder i de olika böckerna. Här är en jämvikt mellan normbrytande och normbekräftande 
bilder att föredra. Dock är det bättre att ha fler normbrytande bilder (Pettersson, 2008) än 
flest normbekräftande då de bekräftade bilderna stärker den rådande normen och de 
normbrytande kan ifrågasätta rådande normer. Det kan säkert upplevas som konstigt om 
det är flest normbrytande bilder i en bok. Detta kan också vara intressant för att belysa 
normer i undervisningen och se om/hur eleverna reagerar på detta.  
 

 
Figur: 3 Visar huruvida bilderna på män och kvinnor är normbrytande eller 
normbekräftande 
 
Alla böcker utom 4 och 5 har flest normbekräftande bilder på kvinnor och män i boken. 
Bok 6 och 10 har nästan jämn fördelning av normbrytande och normbekräftande bilder. 
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Bok 2,3,7,9 har inga eller nästan inga normbrytande bilder. Följer man analysschemat 
från läromedel-bilder, text-normbrytande, normbekräftande delas även här värde 1-3 ut 
där 1 är det sämsta värdet och 3 det bästa värdet en bok kan få. Egen definition: Om fler 
än 60 % av bilderna är normbekräftande blir värdet 1 (Detta eftersom normer 
reproduceras) Om färre än 40 % av bilderna är normbekräftande blir värdet 2 (Därför att 
det är bättre att bryta normer än att bekräfta dem) Bilder som hamnar inom spannet 40 % 
-60 % får värde 3. Detta för att det är eftersträvansvärt att ha en jämn fördelning av 
normbekräftande och normbrytande bilder. I bedömningen undersöks huruvida män och 
kvinnor är namngivna på bilder och illustrationer med förnamn eller förnamn och 
efternamn. Det kan vara verkliga personer eller illustrationer med namn. I tabell 4 
värderas inte böckerna för att undvika att de bedöms dubbelt på denna punkt då dessa 
data ingår i den kvalitativa bedömningen av bilder och bildtext enligt figur 3. 
 
Böckerna har fått följande värde enligt analysschema Läromedel-Bilder-Kvalitativ 
bedömning av bild och bildtext Normbekräftande, Neutral, Normbrytande. 
Bok 1: Värde: 1 
Bok 2: Värde: 1 
Bok 3: Värde: 1 
Bok 4: Värde: 2 
Bok 5: Värde: 2 
Bok 6: Värde: 3 
Bok 7: Värde: 1 
Bok 8: Värde: 2 
Bok 9: Värde: 1 
Bok: 10 Värde: 3 
 
Antalet män och kvinnor som är namngivna i böckerna med förnamn eller förnamn och 
efternamn redovisas i tabell 4. 
 
Tabell 4: Visar antalet namngivna män och kvinnor i böckerna 

 
Namngivna 
män 

Namngivna 
kvinnor 

Bok 1 0 0 
Bok 2 4 0 
Bok 3 5 0 
Bok 4 1 0 
Bok 5 7 7 
Bok 6 0 0 
Bok 7 2 0 
Bok 8 5 3 
Bok 9 4 4 
Bok 10 1 1 
Totalt: 29 15 

 
 
Totalt för alla böcker är antalet namngivna män 29 och antalet namngivna kvinnor 15 
stycken. 
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Nu följer resultatet av den sammanlagda arean av samtliga bilder på män och på kvinnor 
för varje bok. 
 

 
Figur 4: visar den totala ytan som män respektive kvinnor får i böckerna. 
 
Män får störst utrymme i böckerna: 1,2,3,7,8,9,10. I bok 10 är skillnaden marginell 
I bok 1,2,3,7,8,9 är skillnaden mycket stor i den totala ytan som män får jämfört med den 
totala ytan för kvinnor på bild. Kvinnor får störst utrymme i böckerna 4,5,6, i dessa 
böcker får kvinnorna mycket större yta än männen. 
 
Böckerna har givits olika värden mellan 1-3 beroende av den totala arean som män 
respektive kvinnor får i varje bok. En avvikelse under 10 % mellan den totala arean 
mellan bilder med män och kvinnor på ger värde: 3. En avvikelse mellan 10-20% ger 
värde 2. En avvikelse mer än 20 % eller mer ger värde 1. Detta är en egen definition och 
följer analysschemat och om man följer detta från läromedel-bilder-kön bildstorlek 
kvantitativ. Här redovisas värdena av denna analysdel: 
 
Tabell 5: Tabellen visar förhållandet av den totala arean män och kvinnor får i relation till 
varandra på bild i böckerna. 
 Män Kvinnor Avvikelse Värde 
Bok 1 64 % 36 % 30 % 1 
Bok 2 88 % 12 % 76 % 1 
Bok 3 74 % 26 % 48 % 1 
Bok 4 33 % 67 % 34 % 1 
Bok 5 40 % 60 % 20 % 2 
Bok 6 24 % 76 % 52 % 1 
Bok 7 83 % 17 % 66 % 1 
Bok 8 68 % 32 % 51 % 1 
Bok 9 68 % 32 % 36 % 1 
Bok 10 51 % 49 % 2 % 3 

 
 
 



 28 

 
Här följer resultaten av beräkningar av medelarean på bilder med män och kvinnor: 
 

 
Figur 5: visar medelarean för bilder med män och medelarean för bilder med kvinnor. 
 
I bok 1,2,7,8,9,10 är bilderna större om det är män på bilderna än om det är kvinnor på 
bilderna. I bok 8,9,10 är skillnaden på storlek mycket liten mellan bilder på män 
respektive kvinnor. I bok 3,4,5,6 är medelstorleken på bilder med kvinnor större än bilder 
med på män. I bok 3,4,6 är bilderna på kvinnor mycket större än bilder på män. 
 
Böckerna har fått olika betyg från 1-3 beroende av storleksskillnaden på bilderna. En 
avvikelse under 10 % mellan medelstorleken på bilder på män och kvinnor ger värde: 3 
(Bäst) En avvikelse mellan 10-20% ger värde 2. En avvikelse om mer än 20 % ger värde 
1 (sämst). Detta följer analysschemat om man följer detta från läromedel-bilder-kön 
bildstorlek kvantitativ.  
 
Tabell 5: Visar förhållandet av medelstorleken av bilder på män respektive kvinnor. 
 Män Kvinnor Avvikelse Värde 
Bok 1 58 % 41 % 17 % 2 
Bok 2 64 % 36 % 28 % 1 
Bok 3 27 % 73 % 46 % 1 
Bok 4 37 % 63 % 26 % 1 
Bok 5 44 % 56 % 12 % 2 
Bok 6 62 % 38 % 24 % 1 
Bok 7 60 % 40 % 20 % 2 
Bok 8 51 % 49 % 2 % 3 
Bok 9 52 % 48 % 4 % 3 
Bok 10 54 % 46 % 8 % 3 
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4.2 Resultat frågeställning 2 
 
Nu följer redovisning av resultatet för analyserna bok för bok av frågeställning: 
 

2. Hur beskrivs fortplantningen av växter, djur och människor i svenska 
läromedel för årskurs 4-6 ur ett genusperspektiv? 

 
Här presenteras en kortare sammanfattning av den analys som lett till olika betyg av varje 
bok. Varje bok analyseras ur två aspekter. Den första är reproduktion växter och djur. 
Beroende av hur detta beskrivs får texterna i böckerna olika värden 1 (stereotyp 
beskrivning) 2 (stereotyp beskrivning med inslag av variation) och 3 (belyser variation) 
samt - om det inte finns något om detta i boken. En text där variationen inte belyses och 
man inte har tagit till sig av den senaste forskningen kring passiv-aktiv förhållandet i 
reproduktionen eller som förmedlar stereotyper där det manliga könscellerna värderas 
högre än de kvinnliga får värde 1. En text som är bra i vissa delar men missar något av 
beskrivningen ovan får värde 2. En text som både är jämlik och jämställd och 
inkluderande samt belyser variation får värde 3. Nästa del av resultatet visar hur man 
beskriver den mänskliga reproduktionen och huruvida texten är inkluderande. Även här 
får boken ett betyg i skala 1-3 med samma innebörd som beskrivits här ovan. Analysen 
följer analysschemat som presenterats i metoddelen här redovisas resultatet på läromedel-
text-reproduktion-variation (djur, växter) samt -Inkludering (sexualitet människa). Här 
presenteras resultat bok för.  
  
Bok 1: Belfrage Berth, Enwall Lennart, Skiöld Gitten,  Wallander Kerstin (2012). 
Biologi. Människan. [Grundbok]. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur 
 
Växter och djur finns inte med i denna bok då den enbart handlar om människan. Därav 
värde - på den delen i analysschemat.  
 
Beskrivningen av den mänskliga befruktningen har inte anammat den senaste forskningen 
om att både ägg och spermie är aktiva vid befruktningen (Martin 1991). I denna bok finns 
beskrivningar som att spermien tränger in i ägget. Detta bidrar till att förmedla normer 
som att det manliga är aktivt och det kvinnliga passivt. Vid beskrivning av könceller kan 
man av språket också utläsa att det finns en fascination för de manliga könscellerna, här 
vi får bland annat veta att det varje dygn bildas tusentals spermier och att det i varje 
milliliter sädesvätska finns ca 100 miljoner spermier samt att under mannens livstid 
bildas en miljard spermier. Man får också veta att sädeskanalerna skulle bli 100 meter om 
man vecklade ut dem. 
 
Vid beskrivning av de kvinnliga köncellerna är inte ordalagen lika positiva. Här får vi 
veta att det ”bara” är några hundra ägg som kommer att bli ägg. Om ägget inte blir 
befruktat stöts det bort. Vi får också veta att ägget är så litet. Smärtan tas också upp. 
Generellt får man ett mera negativt intryck om man läser om de kvinnliga könscellerna än 
om man läser om de manliga. Inte heller tas det upp att spermier är små och dör om de 
inte befruktar ägget.  
 
Olika sexuella läggningar utelämnas helt i texten. Den heterosexuella matrisen 
reproduceras således eftersom man undviker att ta upp detta i boken. Eftersom texten är 
stereotyp blir värdet 1. Man tar inte upp normer i texten eller alternativa vägar att 
”skaffa” barn. 
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Reproduktion: Variation växter och djur kod: - 
Inkludering (sexualitet människan) Kod: 1  
 
Bok 2: Hjernquist, Anncatrin (red.) (1997). Naturkunskap 6: [biologi, fysik, kemi]. 
Grundbok. 1. uppl. Stockholm: Bonnier utbildning 
 
Reproduktionen beskriver författarna på ett vetenskapligt sätt som belyser variationen. I 
texten tar man upp förökning utan hanar och honor såsom t.ex. kloning och revor. Man 
tar upp förökning med hanar och honor både för blommor och för djur. Olika djur och 
växter har olika strategier för att föröka sig vilket belyses i texten. Texten är mycket bra 
ur detta hänseende. Vid flera tillfällen tas olika beteenden upp hos djur som skulle stärka 
den rådande normen med hanen som starkast och kämpandes om honor. Om dessa skulle 
ha presenterats som de enarådande beskrivningarna i boken hade det inte varit bra. Nu 
belyser de istället variation tillsammans med de andra beskrivningarna.  
 
Texten om den mänskliga fortplantningen är nyanserad man får inte intrycket av att den 
enes kön värderas bättre än det andra. Man får veta vad som händer med mannens 
könsorgan vid sexuell upphetsning men inte något om kvinnans i det hänseendet. 
Möjligen stärks den heteronormativa bilden av att förökning beskrivs som naturlig vilket 
illustreras av en bild med en kvinna och en man som har samlag. Alternativa vägar att få 
barn om man är tillsammans med någon av samma kön eller har problem i ett 
heterosexuellt förhållande utelämnas i texten. Risken är att homosexuella känner sig 
onaturliga och exkluderade. Det som utelämnas helt i texten är kärlek mellan samkönade 
vilket kunde ha passat in i stycket där man talar om samlag inte bara för att få barn utan 
för att det är trevligt och stärker kärleken mellan människor. I det stycket kan man annars 
få för sig att kärlek mellan människor är mellan man och kvinna vilket reproducerar den 
heteronormativa normen. Eftersom texten är jämställd men inte särskilt inkluderande blir 
koden trots allt en 2:a. 
 
Reproduktion: Variation (djur, växter): Kod: 3 
Inkludering sexualitet människa kod: 2 
 
Bok 3: Hjernquist, Anncatrin & Rudstedt, Klara (2013). Koll på NO. 6, Biologi, fysik, 
kemi. 2. uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning 
 
Texten vad gäller reproduktion av växter och djur belyser variation och är mycket bra. Vi 
får veta att ibland överges avkomman och ibland tas den om hand av hane eller hona eller 
båda. Förökning utan hanar och honor är rubrik till kapitlet fortplantning och befruktning. 
Man får läsa om kloning som ett sätt för t.ex. jordgubbar att föröka sig. Förökning med 
hanar och honor är nästa rubrik. Här får vi veta att många blommor har både hanligt och 
honligt könsorgan. Man får veta om befruktning som sker utanför kroppen exempel: 
Gäddor och att ingen av föräldrarna tar hand om sin avkomma.  
 
Befruktning inne i kroppen: Hanen för in könsorgan i honans könsorgan. Han släpper ut 
stort antal spermier. Den spermie som hinner först befruktar det, de andra dör. Ägget 
delar sig då det blivit befruktat till embryo. Fåglarna har kloak och befruktning sker inuti 
kroppen men ungen utvecklas utanför. Detta är bara några exempel på vad som tas upp i 
boken. Mycket bra text som belyser variationen.  
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Texten som tar upp människans sexualitet och reproduktion är väl förankrad i senaste 
forskningen. Här får vi veta att ägget släpper in spermien vilket stämmer väl överens med 
Martins forskning (1991). Man inkluderar alla och tar upp olika familjekonstellationer 
och sätt att få barn om man är tillsammans med någon av samma kön eller om man får 
problem i ett heterosexuellt förhållande. Texten är både jämlik och inkluderande oavsett 
sexuell läggning. Den här boken är textmässigt mycket bra ur genussynpunkt bäst av alla 
texter som ingår i analysen.  
 
Människan: Här har man delat in beskrivningen av könsorganen i två rubriker. Först Han: 
Här får vi veta hur många spermier som bildas. I prostatan bildas slem. Slemmet ger 
spermierna näring. De förklarar att slemmet heter sädesvätska. Sexuell upphetsning tas 
upp. Det finns en illustration på sidan som visar i genomskärning var t.ex. sädesblåsa, 
prostata, urinblåsa etc. sitter inne i kroppen.  
 
Under rubriken Hon står att kvinnans könsorgan inte syns utifrån. Det står vad som 
händer när en kvinna blir sexuellt upphetsad och att könceller kallas ägg. Två 
illustrationer finns en från sidan och en framifrån. Det står att människan har samlag även 
för njutning och inte bara för att få barn. Beskrivningen av befruktningen tar både upp 
vad som händer mannens och kvinnans könsorgan. Spermien möter ett ägg, ägget sätter 
sig fast. Båda är aktiva, mycket bra text ur genussynpunkt, inget att anmärka på. Det finns 
en illustration av ett samlag mellan en man och en kvinna. Av bildtexten kan man ana att 
samlag inte alltid behöver vara mellan en man och en kvinna vilket är bra.  
 
På sidan 111 finns en bild av ett ägg med en massa spermier. I bildtexten får vi veta att 
det är ägg och att de små spermierna försöker komma in. ”Det är bara den som kommer 
först som ägget släpper in” s. 111, vilket är en mycket bra bildtext. Här är både ägg och 
spermier aktiva, man har tagit till sig av den senaste forskningen då man har skrivit texten 
till denna bok. 
 
Variation tas upp och man tar upp att det kan finnas svårigheter att skaffa barn. Här får vi 
också veta att par som lever i homosexuellt förhållande kan få hjälp att bli föräldrar. 
De tar i texten upp insemination, provrörsbefruktning, ägg- eller spermiedonation och 
adoption viket är ett stort plus.  
 
Att leva tillsammans är en rubrik på sidan 114 Vi får veta att familjer kan se väldigt olika 
ut, skilda, gifta, syskon inga syskon, ensamstående, två mammor, två pappor halvsyskon 
etc. Mycket bra, normkritiskt text som är väldigt inkluderande.  
 
Barnkonventionen behandlas också, man får veta att man inte får gifta bort barn under 18 
år. Det står om kärlek, man kan bli kär i samma kön och att alla är olika.  
Vi har rätt att vara olika och man ska inte göra något som man själv vill eller något som 
någon annan inte vill. Inkluderar alla! 
 
Reproduktion: Variation (djur, växter) kod 3 
Inkludering (sexualitet människa) Kod: 3 
 
Bok 4: Hjernquist, Anncatrin & Rudstedt, Klara (2012). Koll på NO. 5, Biologi, fysik, 
kemi. 2. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning 
 
Inget om reproduktion i denna bok, man har valt att lägga den delen i boken för årskurs 6 
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Reproduktion: Variation (djur, växter) kod - 
Inkludering (sexualitet människa) Kod: - 
 
Bok 5: Bjärbo, Lisa (2008). Människan. Kroppen och knoppen. 1. uppl. Stockholm: 
Natur & kultur 
 
Texten belyser variation genom att påpeka att människor är olika, det finns lika många 
kärlekar som människor. I texten får man veta att det är olika mellan människor när de 
t.ex. hamnar i puberteten. Det är ett stort plus att det finns förklaring för bisexualitet och 
heterosexualitet, homosexualitet. I texten saknas dock acceptans för andra än sig själv. 
Det är noga med att man inte ska göra något som man själv inte vill. Det som saknas är 
att man ska lyssna på andra och inte göra något som inte andra vill heller. Det skulle vara 
bra om stycket som behandlade kärlek tog upp mer om variationen av kärlek och därmed 
inkluderade fler i den texten. Texten tar inte upp hur man får barn om man är tillsammans 
med någon av samma kön. I texten utelämnas beskrivningar om att det kan vara svårt att 
bli med barn. 
 
Dock används beskrivningen: ”Då tränger spermien in i ägget” vilket reproducerar bilden 
av den aktiva spermien och det passiva ägget. Här knyter inte texten an till den senaste 
forskningen (Martin, 1991).  
 
Reproduktion: Variation (djur, växter) kod - 
Inkludering (sexualitet människa) Kod:2 
 
Bok 6: Ottosson, Mats & Ottosson, Åsa (2008). Upptäck världen. Biologi. 1. uppl. 
Stockholm: Liber 
 
Det finns inget särskilt kapitel som behandlar reproduktion specifikt i denna bok. 
Däremot finns det väldigt många faktarutor om olika djur där man får veta hur länge 
djuret är dräktigt, om det tas om hand och av vem t.ex. strutsen här får man veta att hanen 
parar sig med flera honor och att äggen läggs i samma bo. Man får veta att den starkaste 
honan ruvar äggen på dagen och att hanen ruvar på natten. Det är väldigt många djur som 
man får information om. Dessa djur belyser verkligen variationen i vem som tar hand om 
avkomman, dräktighetstider och hur parningen går till. Inget om växter och mänsklig 
reproduktion i denna bok. Eftersom det inte finns ett särskilt kapitel som avhandlar 
reproduktion och det därför inte blir särskilt tydligt utan man får leta sig fram genom 
boken blir det Kod:2 på detta avsnitt. 
 
Reproduktion: Variation (djur, växter) kod 2 (endast djur fanns med) 
Inkludering (sexualitet människa) Kod:- 
 
Bok 7: Olsson, Roger & Andréasson, Berth (red.) (1997). Biologi 4-6. Naturtyper i 
världen. Grundbok. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur 
 
Inget om reproduktion i denna bok 
 
Variation (djur, växter) kod -  
Inkludering (sexualitet människa) Kod:- 
 



 33 

Bok 8: Andréasson, Berth & Olsson, Roger (2005). Biologi. Världen. Grundbok. 1. uppl. 
Stockholm: Natur och kultur 
 
Inget om reproduktion i denna bok 
 
Variation (djur, växter) kod -  
Inkludering (sexualitet människa) Kod:- 
 
Bok 9: Belfrage, Berth & Olsson, Roger (2012). Biologi: naturen. Grundbok. 1. uppl. 
Stockholm: Natur & Kultur 
 
I den här upplagan finns mer om reproduktion än tidigare upplagor. Dock finns inget 
enskilt kapitel som behandlar detta område. Man får veta att en del djur föder levande 
ungar och att en del lägger ägg. Blommorna avhandlas också i boken och man får veta att 
de kan föröka sig via fröspridning eller revor. Det finns även förklarat hur barrträd och 
svampar förökar sig. Det räcker till kod: 2 
 
Reproduktion: Variation (djur, växter) kod 2 
Inkludering (sexualitet människa) Kod:- 
 
Bok 10: Hansen Puke, Inga & Naenfeldt, Kerstin (2011). Upptäck människan: kropp och 
hälsa. 1. uppl. Stockholm: Liber 
 
Det står inget om växter och djur i denna bok, endast människan. I den här boken finns 
det ett kapitel som behandlar pubertet och reproduktion. Under rubriken puberteten får 
man läsa om att utseendet blir viktigt för flickorna. Under beskrivningen av pojkars 
pubertet finns denna mening: ”Precis som flickor använder pojkar ofta spegeln för att se 
hur de ser ut” (s 77).  Det hade varit intressant om de hade bytt plats på flickor och pojkar 
i den meningen och haft den under stycket om flickor. Eller varför inte utelämna 
flickorna helt i denna mening. Vi får också veta att: ”Många pojkar gillar att skojbrottas 
för att pröva sina krafter under puberteten” (s 77). Detta befäster också normen om att 
pojkar är aktiva och mäter krafter. Dessutom befästs den heteronormativa matrisen 
genom att skriva att många pojkar och flickor blir också mer intresserade av varandra på 
ett nytt sätt. Det känns som att man förutsätter att man blir intresserad av motsatt kön. 
Här kunde man tagit upp om homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet men detta 
utelämnas helt i boken. 
 
Däremot är texten om hur ägg och spermie möts mycket bra. I denna text favoriseras inte 
någon av de manliga eller det kvinnliga könscellerna. Fascination för de manliga finns 
inte heller utan texten är vetenskapligt neutral. Både ägg och spermie är aktiva. 
 
Reproduktion: Variation (djur, växter) kod - 
Inkludering (sexualitet människa) Kod:2 
 

4.3 Resultat frågeställning 3 
 

3. Hur beskrivs djur och hur formuleras djurs beteende, som lever i flock i 
läromedel för årskurs 4-6 ur ett genusperspektiv? 
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Bok 1: Belfrage Berth, Enwall Lennart, Skiöld Gitten,  Wallander Kerstin (2012). 
Biologi. Människan. [Grundbok]. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur 
 
Inget om detta i detta läromedel 
  
Stereotyper variation: - 
 
Bok 2: Hjernquist, Anncatrin (red.) (1997). Naturkunskap 6: [biologi, fysik, kemi]. 
Grundbok. 1. uppl. Stockholm: Bonnier utbildning 
 
Inget om detta i detta läromedel 
 
Stereotyper variation: - 
 
Bok 3: Hjernquist, Anncatrin & Rudstedt, Klara (2013). Koll på NO. 6, Biologi, fysik, 
kemi. 2. uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning 
 
Det finns ett kapitel som heter anpassningar i naturen. I det kapitlet får man läsa om olika 
djur och hur de har anpassat sig i olika miljöer. Mestadels är texten neutral och man 
skriver om djuren generellt. Både hanar och honor finns med texten. Däremot kan texten 
bli bättre på att belysa variation vad gäller djur som lever i flock och inte förmedla den 
stereotypa bilden att hanarna alltid slåss om honorna. När det står om revir handlar texten 
om hanar. Man kan tro att honor inte har revir. När det skrivs om avkomman är det i 
texten oftast honan som beskyddar den. Undantaget är fladdermöss där hona och hane tar 
hand om avkomma tillsammans. När man skriver om lejons samarbete har man valt en 
bild av lejonhonor som anfaller en buffel och texten är neutral. Här har man valt att inte 
visa en bild med en lejonhanne som Ah-King (2013) beskriver är vanligt trots att honorna 
mestadels står för jakten. 
 
Stereotyper variation: 2 
 
Bok 4: Hjernquist, Anncatrin & Rudstedt, Klara (2012). Koll på NO. 5, Biologi, fysik, 
kemi. 2. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning 
 
Inget om detta i detta läromedel 
 
Stereotyper variation: - 
 
Bok 5: Bjärbo, Lisa (2008). Människan. Kroppen och knoppen. 1. uppl. Stockholm: 
Natur & kultur 
Inget om detta i detta läromedel 
 
Stereotyper variation: - 
 
Bok 6: Ottosson, Mats & Ottosson, Åsa (2008). Upptäck världen. Biologi. 1. uppl. 
Stockholm: Liber 
 
Analys: Texten är mycket neutral, den visar på den stora variationen i naturen. I 
faktatexterna får man veta om hanen eller honan är mycket större än den andra, annars 
görs det ingen åtskillnad mellan könen i beskrivningarna. Ibland är honor större än hanar 
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med exempel på detta t.ex. leopardsäl och djuphavsmarulk ibland är hanar större än honor 
med exempel på detta som t.ex. tiger, jaguar och kaskelot. Texten tar bara upp om hanar 
respektive honor särskiljer sig speciellt ifrån varandra vad gäller utseende eller vikt. De 
flesta och de mesta av texterna är ”neutrala” och mycket bra ur genussynpunkt.  
 
Stereotyper variation: 3 
 
Bok 7: Olsson, Roger & Andréasson, Berth (red.) (1997). Biologi 4-6. Naturtyper i 
världen. Grundbok. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur 
 
Det finns beskrivningar om honor och hanar där är texterna helt neutrala. Texterna i 
boken utgår dock många gånger från hur stor en hane kan bli. Det är som om författarna 
utgår ifrån att det är hanen som är norm och att han alltid är störst. Eleverna kan få en 
felaktig bild av att det alltid är hanen som är störst. De behöver belysa variation och inte 
utgå från hanens storlek. Det är bra att författarna tar upp att lejonhonor skaffar mat och 
att elefanthonor leder en elefantflock. Det ger eleverna insyn i variationen och att det inte 
alltid är en hane som styr. För många av texterna i boken lägger fokus på hanars 
utseende, beteende, styrkor, läten och att honor glöms bort i vissa stycken. Djuren på 
bilderna illustreras med texter som ses ur hanens perspektiv. Man talar om hur hanen 
lever att han t.ex. kan se grym ut och när han söker upp honorna. På bilderna ses hanarna 
som stora och starka, man får intrycket av att lejonhanar är de som jagar om man bara ser 
till bild och bildtext. Lejonhonorna som främst står för jakten skildras i en situation då de 
passivt ligger och vilar eller ”kelar med yngre lejon”. Bildexterna visar på ett synsätt som 
belyser att hanen är normen. Hanen är si och så lång, hur hanen lockar till sig honor och 
hur hanarna lever är det vi främst får veta av bildtexterna. När det är honor på bilderna får 
man inte samma information i bildtexten om hur de lever, hur långa de blir etc. 
 
Stereotyper variation: 1 
 
Bok 8: Andréasson, Berth & Olsson, Roger (2005). Biologi. Världen. Grundbok. 1. uppl. 
Stockholm: Natur och kultur 
 
Boken är indelad i olika kapitel efter olika naturtyper t.ex. regnskog, savann, öken etc. I 
varje kapitel får man läsa om vilka djur som lever där och hur de har anpassat sig. En av 
bilderna är av en lejonhanne med byte. Det är bra att man talar om i bildtexten att 
honorna skaffar mat. På åtta ställen i boken finns beskrivningar av djur i flock där texten 
fokuseras på hanars beteenden, storlek och vikt. 
 
Texten i boken fokuserar på hanar och det verkar vara viktigt att veta hur mycket hanen 
väger och hur hög han kan bli. Styrka storlek och hastighet är något som författarna 
verkar anse vara viktig information att delge läsaren. Det saknas beskrivningar av honor 
och ungar. Man utelämnar dräktighetstid och hur många ungar djuren får och vem som 
tar hand om dem. Undantaget är en beskrivning av hur kängurun föds och hur den kryper 
ner i mammans pung. Många elever kan säkert tycka att det är intressant att läsa om längd 
och vikt, men många elever är också intresserade av ungarna, hur många de får och hur 
de överlever. 
 
Stereotyper variation: 1 
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Bok 9: Belfrage, Berth & Olsson, Roger (2012). Biologi: naturen. Grundbok. 1. uppl. 
Stockholm: Natur & Kultur 
 
Det står väldigt lite om flocklevande djur i den här upplagan. Det har även i denna bok 
smugit sig in att hanen kan väga och hanen kan bli så lång och helt utelämna honan. Vid 
beskrivningar av djur generellt är texten neutral.  
 
Stereotyper variation: 2 
 
Bok 10: Hansen Puke, Inga & Naenfeldt, Kerstin (2011). Upptäck människan: kropp och 
hälsa. 1. uppl. Stockholm: Liber 
 
Inget om detta i detta läromedel 
 
Stereotyper variation: - 

4.4 Sammanställning av resultat 
 
Här följer en sammanställning av böckernas olika resultat på de olika delarna enligt 
analysschemat. Här kan man se vad som finns i böckerna och hur bra eller dåliga de olika 
delarna är ur ett genusperspektiv. Det totala resultatet för varje bok skulle jag vilja sätta 
inom parentes då detta kan bli missvisande hur bra boken är ur ett genusperspektiv då 
vissa böcker inte har med alla delar. Jag väljer ändå att skriva ut det då jag ändå anser att 
det kan finnas ett intresse att jämföra ändå. Det är dock av värde att veta vad som finns i 
böckerna då man skall t.ex. köpa in dem därför tar jag med denna sammanställning. Året 
som boken är tryckt finns också redovisat i tabell 7. 
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Tabell 7: Sammanställningav resultat på olika delar enligt analysschema figur 1. 

 
 
Meldelvärdet för det totala resultatet av alla tio läromedel som ingått i analysen är 9,5. 

5 DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning 
I sex av böckerna får män vara med på flest bilder, i fem av dessa förekommer män 
dubbelt så ofta på bild som kvinnor gör. Det är statistiskt säkerställt att män får vara på 
fler bilder i böckerna totalt sett mot vad kvinnor får. Män får också betydligt större yta i 
sju av läromedlen totalt sett mot vad kvinnor får i läromedlen. Bildernas medelstorlek 
varierar och har ingen koppling till kön. Det kan skilja mycket mellan textens kvalitet och 
kvaliteten på bilderna ur ett genusperspektiv och det är vanligt med bilder som bekräftar 
normen med mannen som aktiv och kvinnan som passiv. Läromedlen är väldigt olika och 
fler av dem klarar inte av att leva upp till jämställdhetsmål och undvika att reproducera 
könsmönster enligt läroplanens mål. Det är väldigt få av böckerna som inkluderar alla 
oavsett sexuell läggning. 

5.2 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitligheten är mycket hög vid analysen av bilderna då jag har mätt dem med linjal. 
Det går att göra om undersökningen och få exakt samma resultat. Vid bedömningen av 
huruvida bilderna är normbekräftande eller normbrytande kan olika tolkningar komma in 
beroende av vem som analyserar bilderna och hur man tolkar dem. Jag har dock försökt 
vara tydlig i min beskrivning hur jag har tolkat bilderna och hur de olika värdena har 
tilldelats böckerna. Alla böcker har lästs flera gånger för att minimera att något skall 
förbises. Självklart kan jag ha missat något eller feltolkat något i texten men den risken 
ser jag som ganska liten. Detta eftersom jag har haft hjälp av frågor som ställts till texten 
för att få en så rättvis bedömning av de olika böckerna som möjligt. Skulle jag göra om 
analysen hade jag valt flera gradsystem än tre. Skillnaden mellan böckerna hade då 
förmodligen blivit mer tydlig i den sista sammanställande tabellen i resultatdelen. 
Majoriteten av analysdelarna är mycket tillförlitliga, det räcker med att titta på resultaten 
i stapeldiagram och i den beskrivande texten i resultatdelen för att förstå hur 
genusanpassde böckerna är. Analysschemat figur 1 gör att analysen blir tydlig om någon 
annan skulle vilja upprepa samma analys. 

 
Bok 1 
2012 

Bok 2 
1997 

Bok 3 
2013 

Bok 4 
2012 

Bok 5 
2008 

 
Bok 6 
2008 

Bok 7 
1997 

Bok 8 
2005 

Bok 9 
2012 

Bok 10 
2011 

Kön fördelning 
antal 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 
Normer bilder 1 1 1 2 2 3 1 2 1 3 
Medelarea kön 2 1 1 1 2 1 2 3 3 3 
Totalarea kön 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 
Reproduktion 
djur - 3 3 - - 2 - - 2 - 
Inkludering 
sexualitet 1 2 3 - 2 - - - - 2 
Beskrivningar 
djur - - 2 - - 3 1 1 2 - 
Totalt 7 9 12 6 11 12 6 8 10 14 
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5.3 Teoretisk tolkning 
Könsfördelningen i böckerna visar att i sex av tio böcker är det många fler män på 
bilderna än vad det är kvinnor. I en av böckerna nämligen Koll på NO 6 var 89 % av 
bilderna på män och 11 % av bilderna på kvinnor. I fem av dessa sex böcker är det minst 
dubbelt så många män på bild jämfört med kvinnor på bild. Dessa böcker är: Koll på NO 
6, Naturkunskap 6, Biologi 4-6 Naturtyper i världen, Biologi världen och Biologi naturen. 
I en av dessa böcker var skillnaden marginell i fördelningen mellan kvinnor och män på 
bild nämligen i bok: Biologi människan. Det är inte så att det är många fler bilder på 
kvinnor i de fyra andra böckerna utan fördelningen är mer jämn med en avvikelse på max 
12% i fördelningen av bilder på kvinnor och män. De två böckerna med över 10% 
avvikelse är Koll på NO 5 och Upptäck världen biologi. I de två övriga böcker skiljer det 
mindre än 10% i bildfördelningen mellan kvinnor och män, dessa böcker är Människan 
kroppen och knoppen och Upptäck människan: kropp och hälsa.  
 
Utöver att män får vara på flest bilder är den totala ytan som män får i sju av böckerna 
betydligt större. Som mest får männen 88 % av ytan mot 12 % för kvinnorna i boken 
Naturkunskap 6. När kvinnor i vissa läromedel får mer utrymme är skillnaden mindre 
med undantag för en bok, Koll på No 5. Bilden av mannen som aktiv och kvinnan passiv 
(Nikolajeva, 2004) är en bild som de flesta böcker förmedlar i analysen av bilder. Detta 
gör att det kan vara av intresse att titta på dessa skillnader innan man t.ex. väljer vilka 
böcker som skall köpas in. Den bok som hade den mest jämna fördelningen av antal 
kvinnor och män, storlek på bilder och normbrytande respektive normbekräftande bilder 
var bok 10 dvs. Upptäck människan, 2011.  
 
Eftersom alla böcker inte har med alla delar i texten som finns i frågeställningen blir en 
sammanvägning av det totala antalet poäng orättvis. Däremot kan man jämföra de böcker 
som har samma delar med i analysen. Om man t.ex. är intresserad av att köpa en bok som 
handlar om människokroppen kan man tydligt se vilken av dessa tre som finns i analysen 
som är bäst ur genussynpunkt utefter de frågeställningar som jag har tittat på. Då ser man 
att minimum poäng för böcker om kroppen i min analys är 5 poäng och max poäng är 15 
poäng (Eftersom djur inte ingår). Bok 1 Biologi människan från 2012 (PULS) har fått 
totalt 7 poäng. Bok 5 som är Människan och kroppen från 2008 har fått 9 poäng i 
analysen. Till sist har bok 10 som är Upptäck människan från 2011 fått 14 poäng vilket är 
det högsta värdet någon av böckerna i den totala analysen har fått. Det är intressant att 
inte den nyaste boken har det bästa värdet vilken man annars skulle kunna tänka sig. Av 
tabell 7 framgår årtalen då böckerna är tryckta. Här kan man också se att det inte är 
självklart att man får en bok som är bra ur genussynpunkt om man köper en ny bok t.ex. 
hamnar en bok från 2012 med lägst värde totalt sett i analysen och en bok från 2011 får 
det högsta värdet. Köper man en nyare bok är det större chans att den är bra ur ett 
genusperspektiv än om man använder en äldre bok. Det krävs ändå att man gör en 
individuell bedömning för varje bok som skall köpas in eftersom resultaten varierar. 
Lärare behöver således kunskap att analysera och granska vilka läromedel som skall 
användas (Skolverket, Rapport 284, 2006). 
 
 I analysen har vissa böcker fått ett mycket lågt värde vad gäller bildanalysen och ett 
mycket högt värde vad gäller textanalysen. Författarnas begränsade möjligheter att 
påverka produktionen (Pettersson, 2008) skulle kunna vara en bidragande faktor kring att 
vissa böcker med en bra text ur ett genusperspektiv dessvärre har bilder som t.ex. befäster 
normer istället för att bryta mot dem. Bilden har en stor undermedveten påverkan på oss 
människor och kan hjälpa eller stjälpa ett läromedel (Pettersson, 2008). Den bok som 
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hade den allra bästa texten som är kopplad till den senaste forskningen rörande 
reproduktion och inkludering av alla böcker rörande sexualitet var Koll på NO 6, 2013. 
Tyvärr var bilderna sämsta tänkbara ur genussynpunkt. Ska man använda den boken kan 
det vara bra att ta upp bilderna till diskussion och komplettera med annat material 
(Carstensen, 2006). 
 
Om man tittar på PULS böckerna har vi en bok som heter Naturtyper i världen från 1997 
(bok 7) och en som heter Biologi världen från 2005 (bok 8) samt biologi naturen från 
2012 (bok 9). Här kan man se att boken har förbättrats ur genussynpunkt ju nyare boken 
är. Den äldsta boken har i analysen fått värde 6 och mellersta boken värde 8 och den 
nyaste boken värde 10 (värde 8 om man tar bort reproduktion djur). Det kan vara en god 
idé att investera i nyare upplaga av PULS boken om man i skolan använder boken från 
1997. Skillnaden mellan 2005 och 2012 års upplaga är inte så stor att det kanske är värt 
att köpa en ny, de hamnar på samma värde om man tar bort det som tillkommit i den 
senaste upplagan. Det kan också vara klokt att byta till en helt annan bok som också tar 
upp naturtyper om det är det man vill arbeta med. Då kan t.ex. Koll på NO 6 vara ett 
alternativ, texten i den boken är mycket är bra men bilderna är tyvärr dåliga ur ett 
genusperspektiv. Detta kan bero som tidigare nämnts av att författarna inte är delaktiga i 
valet av bilder utan att det är upp till grafiska designer eller bildredaktör att välja bilderna 
(Pettersson, 2008). Kanske ska man då hellre välja Upptäck världen 2008 som också tar 
upp olika naturtyper med betyg 12 i analysen.  
 
Är man ute efter en bok med bra beskrivningar av djur med god variation och där man 
både får läsa om honor och hanar och det finns beskrivningar om hanen eller honan är 
störst samt särskiljande utseenden etc. ska man välja Upptäck världen 2008 som är en 
kombinerad SO/NO bok. Det går av tabell 6 att utläsa vilken bok som är bäst ur 
genussynpunkt beroende av vilket område man ska arbeta med. 
 
Innan jag började analysera böckerna och snabbt bläddrade igenom dem upplevde jag att 
en av böckerna nästan hade enbart bilder med kvinnor. Fördelningen var efter analys 15 
bilder på män och 18 bilder på kvinnor. Detta kan tyda på att jag själv har blivit van med 
att det är en överrepresentation av bilder på män vilket jag då upplever som det 
”normala”. Då bilderna är något fler på kvinnor än på män upplever jag detta som 
onormalt och konstigt samt att det ”bara” är bilder på kvinnor. Det kan vara samma 
fenomen som upplevs vid t.ex. fördelning av talutrymme: ”I den svenska skolan är man 
så van vid den här pojkdominansen att lektioner där flickor och pojkar tar lika mycket 
utrymme beskrivs som flickdominerade” (SOU, 2009:64, s 157). 
 
Frågeställningarna har kunnat besvaras på ett klargörande sett. Det man kan se är att de 
flesta böckerna rent bildmässigt privilegierar pojkar vilket stämmer överens med tidigare 
utredningar (SOU, 1998:6 del 2). Vad gäller medelstorleken tyder analysen inte på att det 
är någon större skillnad på storleken på bilder med män respektive kvinnor. I tre av 
böckerna är storleksskillnaden försumbar. I tre av böckerna skiljer det mellan 10-20 % i 
storlek, i två av dessa är storleken på bilderna till männens fördel den tredje till 
kvinnornas fördel. I bok Naturkunskap 6 och Upptäck världen biologi var bilderna på 
män betydligt större än bilderna på kvinnor. I två läromedel är medelstorleken på kvinnor  
betydligt större, Koll på No 6 och Koll på NO 5. Detta blir dock missvisande för Koll på 
NO 6 då endast två av bilderna i boken var på kvinnor och 16 av bilderna var på män. 
Desto intressantare blev det att se hur stor den totala bildytan som män respektive 
kvinnor får i läromedlen. I vissa böcker fick männen mer än fem gånger så stor bildyta 
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mot vad kvinnorna fick (figur 5). Vad gäller namngivna kvinnor och män får männen 
nästan dubbelt så många omnämningar totalt sett i böckerna. Detta kan få den följden att 
budskapet blir att NO är ett manligt kodat ämne. Det är viktigt att böckerna ger en 
jämställd bild av män och kvinnor (Elgar, 2007). Resultet av denna studie visar att 
böckerna överlag inte ger det då de flesta befäster normen med den aktiva mannen och 
den passiva kvinnan. 
 
Vad gäller beskrivningar av reproduktion växter och djur är de flesta böckerna bra eller 
mycket bra ur genussynpunkt. Man tar upp kloning, revor och att olika djur och växter 
har olika strategier för att föröka sig. I flera av böckerna framgår variationen i naturen. 
Man tar inte endast med exempel på djur där hanen slåss om honorna vid beskrivningar 
rörande reproduktionen. Bilden av honans passivitet (Beauvoir, 2002) reproduceras 
således inte. Det finns heller inga metaforer i böckerna där man t.ex talar om aggresiva 
ägg, spermier som soldater (Martin, 1991) eller beskriver honor som snarstuckna som 
Ah-King (2013) upptäckt vid analys av biologiböcker för gymnasiet. Det finns i böckerna 
ofta exempel på hanar som tävlar om honor precis som Ah-king också noterat i sin 
analys. Det måste det göra för att förstå att det är så med vissa djur, dessa beskrivningar 
är inte enarådande i böckerna som har analyserats utan de vägs upp av alternativa 
beteenden hos andra djur vilket är bra ur genussynpunkt. Hade man dock valt att endast 
visa exempel på djur där hanar slåss om honor och honor som vårdar hade det inte varit 
bra ur genussynpunkt då variationen i naturen inte hade blivit tydlig. Det vanligaste 
beteendet om man räknar in alla djur är att avkomman överges (Beauvoir, 2002). 
 
Variationen av olika sätt att reproducera sig framkom inte i biologiböckerna för 
gymnasiet (Ah-King, 2013). Texterna i böckerna för mellanstadiet är väldigt neutrala och 
värderar inte honor och hanars beteenden såsom beskrivningarna för gymnasieläromedlen 
där man fann att honor skuldbelades för samma beteenden som hos hanar premierades. 
Det kan således vara som tidigare analyser har visat inom läromedel för samhällskunskap 
och historia att böcker för de lägre åldrarna klarar sig bättre ur ett genusperspektiv 
(Ohlander, 2010). Detta styrks också av min analys som, till skillnad från Ah-Kings 
analys (2013) av biologiböcker för gymnasiet, visade att i läromedel för de yngre åldrarna 
var det t.ex. olika från djur till djur vem som tog hand om avkomman och att variationen 
var stor. Det framkom att ibland tog honan hand om avkomman och ibland hanen men 
oftast fick avkomman klara sig själv som hos t.ex. fiskar. Inte heller skuldbelades honors 
beteenden i någon av böckerna (Ah-King 2012). 
 
Vid analysen av sexualitet, fortplantning vad gäller människor var det flera beskrivningar 
som tyder på den gamla synen med ägget som passivt och spermien som aktiv. Det fanns 
även böcker som anammat den senaste forskningen där det framkom att både spermier 
och ägg är aktiva (Martin, 1991). Dessutom verkade det finnas en mer positiv syn kring 
de manliga genitalierna med en fascination för mängd och längd av spermier och 
sädesledare mot vad beskrivningarna kring de kvinnliga genitalierna som beskrevs med 
ord som ”bara”. Detta stämmer överens med Martins forskning där kvinnliga biologiska 
processer beskrivs som mindre värdefulla (Martin, 1991). Det kan vara en genusfälla 
(Hirdman, 2007) som kan tyda på den struktur som präglar pojkar och flickor till olika 
möjligheter (Henkel & Tomicic, 2009). 
 
Heteronormen stärks i de flesta böcker genom att undvika att tala om homosexualitet och 
bisexualitet. Detta kan få konsekvenser för vad som anses som normalt och ha en 
inverkan på unga när de ska skapa sig sin identitet (A-King 2013 samt Skolverket, 2006). 
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Ingen av böckerna är på ett tydligt sätt normkritiska eller ifrågasättande vad gäller 
normer. Här klarar inte läromedlen av att leva upp till de krav som ställs i läroplanen att 
motverka traditionella könsmönster (Skolverket, Lgr 11, 2011). 
 
Koll på NO 6¨ var en bok som utmärkte sig och inkluderade alla och talade om 
alternativa vägar att skaffa barn om man t.ex. lever i ett samkönat förhållande. 
Läromedlen misslyckas i stor utsträckning att leverera information och kunskap om 
jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar som är en del av det centrala innehållet inom 
ämnet biologi i Lgr 11. Det kan således behöva kompletteras med annat material för att 
uppnå detta i undervisningen (Carstensen, 2006). Heteronormativiteten bekräftas i de 
flesta läromedlen men det största problemet är ”alternativa tankefigurer” (Skolverket, 
Rapport 284, 2006) för att eleverna ska få förklaringar och förståelse kring att alla är 
olika.  
 
Vad gäller djur generellt och djur som lever i flock framgår det i två böcker att det är 
hanen som är norm, Biologi 4-6 Naturtyper i världen och Biologi världen. Här utgår 
texten ifrån att tala om hur stora och långa hanarna kan bli och helt utelämna honorna. 
Det kan ge eleverna den felaktiga uppfattningen om att hanar alltid är störst och längst 
samt att det är hanen som är mest betydelsefull då honan inte nämns. Dessutom skildras i 
dessa böcker lejonhanar som de aktiva på bild. Man har t.ex. valt en bild av en stor 
lejonhanne med ett byte i munnen istället för en lejonhona vilket torde visa en mer 
korrekt bild då det oftast är honorna som jagar. Honorna ses istället på en bild såsom 
passiva och mysandes med lejonungar. Detta kan förstärka bilden av honor är passiva och 
hanar aktiva och dessutom ge eleverna en felaktig bild. När revir beskrivs handlar det om 
hanar, man kan tro att honor inte har revir. Vad gäller queerperspektivet framkommer det 
inte alls i beskrivningar av djur i böckerna. I koll på NO 6 var texten mer neutral kring 
beskrivningar om hanar och honor. Upptäck världen var den bok som verkligen visade på 
variation, ibland fanns exempel på honor som var störst och ibland hanar som var störst. 
Oftast var texten neutral och variationen mellan olika djurarter framkom tydligt. I de 
övriga böckerna som ingick i analysen saknades det beskrivningar av djurs beteenden och 
av djur i flock. 

5.4 Vidare forskning 
Jag kan tycka att det är märkligt att när läromedelsanalyser har genomförts redan på 80-
talet och man har sett en missgynnsam fördelning av män och kvinnor i läromedelsböcker 
inom naturvetenskap, att det inte har hänt mer. Sverige är ett av världens mest jämställda 
länder vilket borde synas även i läromedel. Ett fortsatt arbete för att fördjupa kunskapen 
kring genusfrågor kan dels vara att titta på hur lärare arbetar med genusfrågor och hur de 
väljer läromedel. Är genusfrågor något som det tas hänsyn till eller är det främst andra 
aspekter som vägs in i val av läromedel. Det kan också vara av intresse att titta på 
undervisningen hur normer behandlas och om lärarna har en inkluderande undervisning 
eller en undervisning som befäster normer.  
 
Rent praktiskt när man ska välja läromedel är det viktigt att vara uppmärksam vilken bild 
läromedlen förmedlar till eleverna. Dessvärre går det inte att göra denna typ av analys vid 
varje inköp eftersom den är alldeles för tidskrävande. Man kan för tillfället använda 
denna analys vid inköpandet av läromedel om man vill ha de bästa ur ett genusperspektiv 
men denna analys blir inaktuell ju längre tiden går och när nya läromedel trycks upp. 
Man kan dock ha nytta av den för att se vilka fallgropar som finns om t.ex. hanar utgör 



 42 

norm för längd och storlek eller om det är en överrepresentation av något kön i böckerna. 
Detta kan upptäckas utan en alltför ingående analys.  
 
Man kan vidare också forska kring elevernas uppfattningar om läromedel och kring 
genusperspektivet. Det skulle vara intressant att veta hur de tänker kring dessa frågor och 
om de har uppmärksammat t.ex. att det ena könet får mer utrymme än det andra i vissa 
läromedel. Det skulle också vara intressant att höra om eleverna tror att de i så fall 
påverkas av detta och på vilket sätt. Forskning hur läromedlen kan bli mer inkluderande 
oavsett sexuell läggning kan behövas för att förbättra läromedlen i framtiden. 
 
Vidare kan man som läromedelsförfattare använda sig av denna analys för att i framtiden 
åstadkomma ännu bättre läromedel och kräva ett större inflytande vid val av bilder som 
ska ingå i dessa. 
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Bilaga 1  
 
Tabell över totala antalet bilder i böckerna samt en figur över bilder på alla människor i 
böckerna huruvida de är normbekräftande normbrytande eller neutrala. 
 
 
Bilaga: Tabell 7 visar antal bilder som finns i böckerna och fördelning av kön. 

 
Totalt antal 
bilder 

Bilder 
Kvinnor Bilder män 

Kvinnor och 
män Vet ej 

Bok 1 140 7 9 1 1 
Bok 2 160 3 13 1 2 
Bok 3 220 2 16 5 3 
Bok 4 200 12 10 3 2 
Bok 5 85 18 15 13 10 
Bok 6 190 5 5 3 7 
Bok 7 220 3 10 2 3 
Bok 8 210 5 10 1 0 
Bok 9 225 2 16 2 3 
Bok 10 160 27 24 16 8 

 
 

 
Figur 6: Figuren visar huruvida bilder och bildtext förmedlar en normbekräftande, neutral 
eller normbrytande bild till eleverna. 
 
Den blå stapeln visar bilder som bekräftar normen med mannen som aktiv och kvinnan 
som passiv. Den röda stapeln är på bilder med män eller kvinnor som bryter mot normen. 
Den gröna stapeln visar hur många av bilderna med män och kvinnor på som är neutrala 
och varken bekräftar eller bryter mot normen.  
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Bilaga 2  
 
Chitvåtest 
 
Det statistikprogram som använts: 
R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical 
  computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 
  URL http://www.R-project.org/. 
 
Antal total 
chisq.test(c(127,90)) 
data:  c(127, 90) 
X-squared = 6.3088, df = 1, p-value = 0.01201 
 
Bok 1 
data:  c(9, 7) 
X-squared = 0.25, df = 1, p-value = 0.6171 
Bok 2 
data:  c(13, 3) 
X-squared = 6.25, df = 1, p-value = 0.01242 
Bok 3 
data:  c(16, 2) 
X-squared = 10.8889, df = 1, p-value = 0.0009674 
Bok 4 
data:  c(10, 12) 
X-squared = 0.1818, df = 1, p-value = 0.6698 
Bok 5 
data:  c(15, 18) 
X-squared = 0.2727, df = 1, p-value = 0.6015 
Bok 6 
> chisq.test(c(4,5)) 
Warning in chisq.test(c(4, 5)) : 
  Chi-squared approximation may be incorrect 
        Chi-squared test for given probabilities 
 
data:  c(4, 5) 
X-squared = 0.1111, df = 1, p-value = 0.7389 
Bok 7 
 
> chisq.test(c(10,3)) 
 
        Chi-squared test for given probabilities 
 
data:  c(10, 3) 
X-squared = 3.7692, df = 1, p-value = 0.0522 
Bok 8 
 
> chisq.test(c(10,5)) 
 
        Chi-squared test for given probabilities 
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data:  c(10, 5) 
X-squared = 1.6667, df = 1, p-value = 0.1967 
Bok 9 
 
> chisq.test(c(16,8)) 
 
        Chi-squared test for given probabilities 
 
data:  c(16, 8) 
X-squared = 2.6667, df = 1, p-value = 0.1025 
Bok 10 
 
> chisq.test(c(24,27)) 
X-squared = 0.1765, df = 1, p-value = 0.6744 
 


