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Abstract 
The purpose of this essay is to investigate the roles assigned to girls/women and men/boys in 

educational materials in the technology subject in grades 4-6 and how it affects connotations 

that could arise from a norm critical perspective. Because images can affect norms and that the 

National Agency for Educations clearly instructs that certain norms should be challenged, 

pictures in two teaching materials in technology have been examined. Through an inquiry on 

Facebook, it was found that Boken om teknik and PULS Teknik 4-6 were the most commonly 

used teaching materials according to the respondents. Images from the books were analyzed 

using a semiotic analysis framework, which divides the analysis into four categories that 

concern internal and external contexts and denotative and connotative levels. 

     The results show that images in teaching materials in middle school technology have both 

norm breaking and norm detaining signs. They vary in extent from showing active, independent 

girls to all-knowing mansplaining men. The connotations that could arise from these goes from 

those that girls could identify with technology to technology as a historical male domain. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka roller som tilldelas flickor/kvinnor och 

män/pojkar i bilder i läromedel i teknik för mellanstadiet och hur det påverkar konnotationer 

som skulle kunna uppkomma ur ett normkritiskt perspektiv. Med utgångspunkt i att bilder kan 

påverka normer och att Skolverket tydligt instruerat att vissa normer ska utmanas har bilder i 

två läromedel i teknik granskats. Via en förfrågan på Facebook framkom att Boken om teknik 

och PULS Teknik 4–6 var de vanligast använda läromedlen av de svarande. Ur dessa läromedel 

valdes två bilder från varje bok som analyserades via semiotisk metod. Bilder från böckerna 

analyserades med hjälp av ett semiotiskt analysramverk, som delar in analysen i fyra kategorier 

som berör inre- och yttre kontext samt denotativ- och konnotativ nivå. 

     Undersökningen visar att bilder i läromedel i teknik för mellanstadiet både har normbrytande 

och normuppehållande tecken. De varierar i grad ifrån att visa aktiva, självständiga flickor till 

allvetande mainsplainande män. De konnotationer som skulle kunna uppkomma ifrån dessa går 

ifrån att flickor kan identifiera sig med teknik till att teknik är en historiskt manlig domän. 

Nyckelord 
Genus, bildanalys, teknikläromedel, mellanstadiet 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



 

Förord 

 

Bilder och bilders påverkan har alltid tyckts spännande för mig. Att propagandabilder, 

reklambilder och andra samhälleligt tillgängliga bilder kan påverka dess betraktare medvetet 

och omedvetet är något som nyttjats under många år av politiker, företag och andra intresserade 

av att påverka den allmänna opinionen. Historiskt sett har bilder använts av nationer för att 

bygga nationella känslor och för att skapa ett tänk som pekar ut förövare både inom det egna 

landets gränser och utanför. I reklamens sfär har en förståelse för bilders makt föranlett enorma 

mängder med bilder som producerats för tänkta konsumenter.  

     Att normer vi har runt oss återskapas i bilder är en naturlig symbios. Vi återskapar det vi ser 

omkring oss och genom det så uppehåller vi normer. För mig är det intressant när man bryter 

det mönstret. Att bryta normer genom bilder skapar en ny alternativ verklighet och där kan nya 

normer byggas fram. Skolverket säger att vissa normer ska utmanas och att en av dessa normer 

är kvinnors relation till teknik. Jag har under min utbildning gjorts uppmärksam på den skeva 

könsrepresentationen inom tekniska yrken och utbildningar där kvinnor är starkt 

underrepresenterade. Detta i sig är en norm och skolans roll är att utmana den genom att bland 

annat göra ett aktivt val gällande om man ska visa verkligheten, normen, eller den norm som 

läroplanens jämlikhetsmål uttrycker, det normutmanande. Detta bör ses i bilder i läromedel och 

då den tekniska sfären är ett extremt exempel på en skev könsfördelning ville jag undersöka 

just detta. Det ledde till en semiotisk undersökning gällande vilka roller som tilldelas de olika 

könen i bilder i läromedel i teknik och vilka konnotationer den kan skapa ur ett normutmanande 

perspektiv.  

     Jag vill här tacka några av de personer som har hjälp mig med undersökningen. Margareta 

Wallin Wictorin på Karlstad Universitet som genom att rikta mig åt rätt håll gällande vilka 

böcker och avhandlingar, samt genom sitt eget undervisningsmaterial, jag bör läsa gällande 

semiotisk metod gav mig en behövlig startpunkt i min undersökning. Cecilia Axell på 

Linköping Universitet guidade mig i min kontakt med läromedelsförfattarna jag kontaktade i 

denna undersökning samt bidrog med texter angående genus och teknik. Detta var avgörande 

för att få de tillstånd jag behövde för att få använda bilderna i analyserna. Jesper Haglund som 

kontinuerligt i arbetets gång guidat mig i mitt skrivande, i sökande efter texter att använda och 

för att få en helhetsbild av vad ett examensarbete ska innehålla i en process där jag fått skapa 

mycket av mina egna verktyg. Ett stort tack även till alla som hjälpt mig analysera bilderna 

enligt det ramverk som använts i undersökningen.  
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Bakgrund 

Det råder en konsensus gällande kvinnor och teknik i Sverige. De allra flesta är överens om att 

det är problematiskt med en snedfördelad arbetsmarknad där män dominerar i antalet platser på 

utbildningar i tekniska program samt i antal verksamma ingenjörer. Kvinnor är eftertraktade på 

den tekniska arbetsmarknaden men intresset för att vidareutbilda sig och att arbeta inom den 

tekniska sfären verkar inte vara något lockande för många kvinnor. Detta har fått 

intresseorganisationer, högskolor och företag att arbeta med att locka fler kvinnor till tekniska 

utbildningar.1 

     Statistiska centralbyrån presenterade 2010 resultaten från en studie som berör könsstrukturer 

per utbildning och yrke. Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030 visar på beräkningar 

”baserade på Prognosinstitutets långsiktiga konsekvensberäkningar av dagens 

utbildningsdimensionering”.2 Den pekar på en mycket långsam ökning av kvinnor som väljer 

att utbilda sig till civilingenjörer och då framförallt inom elektroteknik/teknik, ett område med 

en redan skev fördelning mellan män och kvinnor. Männen är i klar majoritet över hela spektret 

av civilingenjörer men dominansen sticker ut särskilt inom de tekniska ingenjörsutbildningarna. 

Inom elektroteknik/teknisk fysik och data stod männen för 88 procent av platserna på 

utbildningarna 2007. Kvinnor har störst andel inom kemi- och bioteknik med 41 procent av 

platserna samma år. Detta kan jämföras med den totala andelen utbildade civilingenjörer där 

kvinnor under samma period stod för cirka 20 procent. Enligt prognosen för 2030 räknar 

statistiska centralbyrån med att andelen kommer öka till 25 procent. Det är ingen prognos satt 

specifikt för hur förändringen antas bli inom de tekniska inriktningarna, men det kan antas att 

skillnaden kommer vara proportionerlig. 

     Statistiska centralbyrån gav 2014 ut prognosen Trender och prognoser, som följer dess 

planerade utgivningsmönster med analyser vart tredje år, med nya mått tagna och inberäknade 

för den nya prognosen inför år 2035.3 I denna skrift redovisas att prognosen som sattes 2010 

fortfarande håller sig inom de ramar Statistiska centralbyrån satte då. 

     Redan när elever väljer gymnasieinriktning gör de ett tidigt avgörande yrkesval. Det 

påverkar framtiden för både enskilda individen samt samhället i stort. Vilka val elever gör 

baseras på vilka yrken det kan leda till i kombination med intressen och vad som motiverar 

dem.4 Andelen flickor som valde ett tekniskt orienterat program till gymnasieskolan 2011 var 

4,8 procent.5  

     Då man redan i tidig tonårsålder kan se stora skillnader i flickor och pojkars attityder 

gentemot teknik och de yrken som kretsar kring ämnet bör skolans roll som förmedlare av 

värden och jämställdhet diskuteras. I Skolverkets Genus och teknik går att läsa om vikten av 

skolans roll för att motverka traditionella mönster gällande utvecklande av intressen hos elever 

oavsett biologiskt kön. Här förklaras att barns syn på könsroller växer fram i tidig ålder och att 

det därför bör arbetas med dessa frågor redan tidigt i skolan.6 Vidare lyfts vikten av att visa 

                                                 
1 Se bland annat Åhlund, Arvid. Satsning på kvinnliga ingenjörer en bra början. Ledare Dagens Industri. 2017-08-04 
2 Könsstruktur per utbildning och yrke, Statistiska centralbyrån, Örebro, 2010 
3 Trender och prognoser 2014: befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på år 2035, Statistiska centralbyrån, Stockholm, 

2014 
4 Grenholm Jan, Licentiatuppsats, Teknik eller inte? Attityder och intressen bakom grundskoleelvers val av framtida studievägar, Karlstad 

Universitet, 2016 
5 Ibid 
6Skolverket. Genus och teknik. Skolverket, 2010 
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förebilder i både dåtid och nutid för flickor för att påvisa kvinnors bidrag till den tekniska 

utvecklingen. Detta på grund av att det traditionellt sett lyfts fram mer manliga förebilder i 

skolans undervisning och att skolan bör fundera över vilka signaler detta skickar.7  

     Bilder i läromedel är betydelsefulla kommunikationsmedel. De är oftast det första som en 

elev ser när de öppnar en lärobok och även det sista den glömmer när boken är stängd. Bildens 

primära syfte i läromedel är att visualisera ett visst innehåll, men kan även ha mer specifika 

syften som att informera och dekorera. Men bilder kan även ”kommunicera omedvetna 

budskap, värderingar och ställningstaganden”.8  

     Selander beskriver bilder som informationsbärande medium, som precis som text är 

artefakter för kommunikation. Bilder kommunicerar på ett annat sätt än skriven text men kan 

likväl uttrycka erfarenheter och förhållningssätt till världen. Det gör att bilder i minst samma 

mån som texter blir normbärare och viktiga verktyg i skolans normkritiska arbete.9 

     Historisk sett har relationen mellan bild och text gått ifrån ett ”berättande språkbruk och ett 

tämligen sakorienterat bildmaterial” till att ifrån 1970-talet ha vänt till att ”bilderna är 

berättande och texterna är sakorienterade och faktainriktade”.10 Detta talar för att bilder i 

läromedel även gått ifrån att visualisera innehåll till att, genom sin berättande form, förmedla 

budskap och värderingar.  

     Förhoppningen med den här undersökningen är att öka kunskapen om vilka roller som 

flickor/kvinnor och pojkar/män blir tilldelade i bilder i läromedel i teknik och hur dessa bilders 

konnotationer påverkar skolans normkritiska arbete. 

  

                                                 
7 Ibid 
8 Pettersson, Rune. Rapport. Bilder i läromedel-Redovisning av forskning, Läromedelsbiennalen, Stockholm 15–16 april 1994 
9 Selander, Staffan. Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation. En översikt över läromedel – perspektiv och 

forskning. I Läromedel - specifikt. Betänkande om läromedel för funktionshindrade. Bilaga 2, s. 181–256. Stockholm  
10 Ibid 
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Problemområde, syfte och frågeställning 
Det råder en markant sned könsrepresentation på arbetsmarknaden inom tekniska områden då 

män kraftigt är överrepresenterade. När man går bakåt i åldrarna upprepas denna representation 

i val av högre studier på universitet och högskolor och tidigare i val av gymnasieprogram. Enligt 

Skolverket har skolan en normkritisk uppgift gällande dessa fenomen och särskilt gällande 

ämnet teknik. Skolan ska bidra till att ifrågasätta de normer som finns kring ämnet samt skapa 

förutsättningar för att bygga intresse och positiva erfarenheter för alla elever gällande teknik, 

oavsett kön. Som tidigare påvisats vilar mycket av undervisningen i skolan på läromedel. Därav 

är det relevant att undersöka dessa och de normer som de förmedlar.11 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att analysera bilder och dess kontexter i läromedel i teknik 

för årskurs 4–6 utifrån ett genusperspektiv. 

Frågeställningar 
Undersökningen kommer utgå från följande frågor 

 Vilka typer av roller tilldelas flickor/kvinnor respektive pojkar/män i bilder i läromedel 

i teknik? 

 På vilket sätt utmanar eller befäster de tilldelade rollerna traditionella normer gällande 

flickor och teknik? 

  

                                                 
11Skolverket. Genus och teknik, Skolverket, 2010 
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Tidigare forskning 

Läromedel som normstyrande artefakter 
Selander beskriver i Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation 

läromedel som en ”minnesbank för kunskap och kommunikation”. De används som 

pedagogiska redskap, som källor till information och som ”socialt minne”. Detta gör dem till 

verktyg för kontroll då det stoff som presenteras, den minnesbank som görs tillgänglig till 

elever, är starkt limiterad jämfört med andra minnesbanker, som stora bibliotek där man fritt 

kan välja och sålla i den information som finns tillgänglig. Kombinationen av de läromedel som 

elever presenteras för, skolans ”minibibliotek”, är ofta de första källorna till information som 

ämnet berör som eleverna har tillgång till. Denna minnesbank har valts åt dem och i dem har 

”förklaringar och exempel som vi ser som grundläggande, giltiga, objektiva och nödvändiga 

för vår gemensamma sociala och kulturella orientering” placerats. Minnesbanker är 

presentationer av traditionella normer men även i sig själva normbildande. Detta leder till att 

läromedel lär ut ”var gränsen går mellan normalt och onormalt, mellan lämpligt och olämpligt 

och (kanske) vad som räknas som sant och falskt”.12 De blir normbärande artefakter. 

     I slutrapporten från projektet Jämställdhet i läromedel, med fokus på läromedel i fysik, 

skriver von Wright att skolans mål gällande jämlikhet går utöver att enbart vara ett mål. Skolan 

ska inte bara ”arbeta för” utan ”vara” en jämlik plats. Det innebär att skolan ska vara jämställd 

och därav även de läromedel som används i skolan. De ska vara ”både jämställda och 

jämställande”.13 Skolverket skriver i Vem presenterar materialet att flertalet undersökningar 

visar att läromedel istället för att vara normbrytande istället är normbevarande och håller fast 

vid gällande normer samt skildrar dessa stereotypiskt. Skolverket pekar även på en felaktig 

uppfattning hos många lärare då de antar att läromedel ”per automatik följer läroplanen”. Detta 

har lett till att Skolverket konstaterar att lärare måste bli mer medvetna och granskande gällande 

de läromedel som används.14 

     Hur skolan presenterar vad teknik är och för vilka teknik är till för kontrollerar i mångt och 

mycket vilka som kan knyta sammanhang till den. Om ämnet presenteras av manliga förebilder 

och beskrivs runt manliga innovatörer och i sammanhang som kretsar kring stereotypiska 

manliga intressesfärer kan det påverka vad varje enskild individ får för upplevelse av vad teknik 

egentligen är och för vilka den är till för. 15 Det är rimligt att anta att i en sådan manlig sfär får 

många flickor det svårt att identifiera sig. Det öppnar upp för en stark koppling mellan vilket 

stoff som används i undervisningen och vilka som kan identifiera sig med det.  

     Det som undervisas i skolan är starkt kopplat till läromedlen i respektive ämne. De är 

redskap för undervisning men har även en roll som förmedlare av det som är accepterat och vad 

som är ”giltiga ideologiska ställningstaganden”. 16 

Bilders betydelse  
Angela M. Gooden och Mark A. Gooden beskriver den påverkan som stereotypiska bilder kan 

ha på unga människor. De skriver att kvinnor, i bilder i bilderböcker som deras undersökning 

berör, historiskt har porträtterats fördomsfullt och stereotypiskt och att detta sker än i dag. Detta 

                                                 
12 Selander, Staffan. Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation. En översikt över läromedel – perspektiv och 
forskning. I Läromedel - specifikt. Betänkande om läromedel för funktionshindrade. Bilaga 2, s. 181–256. Stockholm 
13 Von Wright, Moira. Genus och text. När kan man tala om jämställdhet fysikläromedel. huvudrapporten från Projektet jämställdhet i 

läromedel. 1998 
14Skolverket. Vem representeras i materialet, Skolverket, 2016  
15 Nilsson Åsa, Vem syns i tekniken? - en kvantitativ analys av två teknikläromedel ur genusperspektiv, Examensarbete, Karlstad Universitet, 

2007 
16 Vad är läromedel?. tema läromedel. Skolverket 2015, 
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påverkar barns egna syn på sig själva då de har svårt att se bortom den stereotypiska 

porträtteringen. Negativa stereotyper om barns egna kön kan leda till dåligt självförtroende och 

en negativ identitetsbild. Samtidigt belyser de bildernas kraft gällande att vända detta då de har 

potentialen att faktiskt både främja och förstöra stereotyper och normer. De kan förändra 

uppfattningar om könens olika förmågor och tillhörighet.17 

     Rune Pettersson konstaterar i Bilder i läromedel att läroböcker är en viktig del i 

undervisningen samt att de används av nästan alla lärare. Läroböcker styr till stor del upplägget 

för undervisningen och dess genomförande men att bilderna i läromedlen inte används 

medvetet. Det visar sig att lärare och elever har väldigt olika uppfattning om hur bilder används 

under lektioner. Lärare anser att de ”alltid” eller ”för det mesta” pratar eller ställer frågor runt 

bilderna i läromedlen medan eleverna upplever att detta sker ”aldrig” eller ”ibland”.18  

     Bilder är betydelsefulla kommunikationsmedel och kan innehålla dolda budskap. Ett av 

dessa dolda budskap är traditionella könsrollsföreställningar. I bilder i läromedel förmedlas 

exempelvis en föreställning om att flickor inte är lämpliga att studera tekniska ämnen.19 Rune 

Petterson skriver att en förklaring till detta kan vara att skolan via läromedel tenderar att visa 

upp en avspegling av samhället snarare än att avspegla ”läroplanens målsättning för hur ett 

jämlikt samhälle bör se ut”.20 Då bilder inte analyseras eller diskuteras i klassrum frekvent, 

enligt elevers uppfattning, blir de konnoteringar de skapar mer betydelsefulla. Detta i 

kombination med att elever och mest troligtvis lärare saknar bildförmåga, förmågan att tolka 

och uttrycka bildinnehåll, öppnar upp för en undersökning där bilders budskap i läromedel, 

gällande genus och normer, analyseras. 

 

Kvinnor och teknik 
Historiskt sett har kvinnor varit limiterade gällande vilka områden som ansetts ”lämpliga” för 

dem att få kunskap inom samt att arbeta med. Denna uppfattning har kretsat kring vilka tekniska 

områden som ansetts vara kvinnors ”rätta” hemvist, exempelvis hemmet. De verksamheter som 

ansågs kräva kvinnliga egenskaper, så som noggrannhet, tålamod och så vidare, öppnades även 

de upp tidigt för kvinnor jämfört med andra verksamheter. Kvinnor och män har även tillhört 

olika tekniska branscher historiskt. Kvinnor har varit tekniker inom livsmedelsindustrin, 

textilindustrin och kemisk-teknisk industri medan män arbetat inom metall-, elektrisk och 

verkstadsindustri. Redan på 1920-talet valde kvinnliga ingenjörer att utbilda sig inom kemi och 

arkitektur med män valde maskinteknik och elektronik.21 Denna norm, som närmar sig hundra 

år, finns än idag och den verkar svår att ändra på. 

     Faulkner beskriver i The technology question in feminism: A view from feminist technology 

studies olika teorier som finns inom feminismen angående bland annat kvinnors ointresse för 

att arbeta med teknik eller utbilda sig inom tekniska områden. Hon tror att orsaken till att män 

dominerar ingenjörsutbildningar är en symbolisk anknytning via manlighet och teknologi.  

Detta genom kulturella bilder och representationer av teknik som framförs i samband med och 

som konvergerar med bilder av manlighet och makt.22  

                                                 
17 Gooden, AM & Gooden, MA 2001, Gender representation in notable children's picture books: 1995-1999' Sex Roles, vol 45, no. 1-2, pp. 

89-101. 
18 Pettersson, Rune. Rapport. Bilder i läromedel-Redovisning av forskning, Läromedelsbiennalen, Stockholm 15–16 april 1994 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Berner, Boel. Kvinnor, kunskap och makt i teknikens värld, Kvinnovetenskaplig tidskrift. Nr3. 1982 s. 25-39, s. 34 
22 Faulkner, Wendy. The technology question in feminism: A view from feminist technology studies. Women´s Studies International Forum, 
Vol 24, Issue 1: 79-95  
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     Forskning som berör kvinnors relation till teknik är mångfacetterad och berörs från flera 

vinklar. Faulkner pekar bland annat på en skillnad när det kommer till den tillgängliga 

kunskapen (available scholarship) som finns om kvinnor och teknik och den feministiska 

kunskapen (scholarship) som finns inom fältet tekniska studier. Den första menar hon 

misslyckas med att förklara den kvinnliga ambivalensen runt teknik, och är antingen positiv 

eller negativ. Den negativa aspekten innehåller teorier om tendenser att presentera teknik som 

patriarkal och att porträttera kvinnor som offer för mäns teknologi. Synen som kommer inifrån 

den feministiska inre tekniska kunskapen är däremot medvetet varken positiv eller negativ. De 

bemöter istället problematiken objektivt och breddar problematiken bortom rent feministiska 

utgångspunkter. Exempelvis så har de tidigt utgått ifrån genus och teknik snarare än kvinnor 

och teknik och insisterat på att både genus och teknik ska förstås som socialt skapade och därav 

även potentiellt möjliga att socialt skapa om (reshape). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Genus/kön 
Då genus eller kön är en viktig faktor i undersökningen, exempelvis att pojkar respektive flickor 

representerar eller representeras på olika sätt i bildmedia, bör detta beröras. Först måste man 

skilja på kön och genus. Kön är det biologiska tillstånd, det biologiska könet, man föds i medan 

genus är det kulturella eller sociala könet man skapar, det socialt gjorda könet.23 

     Nu är varken definitionen av kön eller genus så glasklart. Det beror enligt Hirdman till stor 

del på det rent språkliga. Exempelvis i översättningen från engelskans gender till svenskans 

genus skapas problem då de inte tydligt överensstämmer med varandra.24 Genus har i svenskan 

redan en lingvistisk betydelse, i form av ”grammatiskt kön, släkte (av djur el. växter)”. 25 Då 

Hirdman skrev om detta (1988) siade hon att det mest troligt skulle bli genus som användes i 

framtiden snarare än det som hon antyder eventuellt skulle vara bättre lämpat i det svenska 

språket, nämligen socialt- eller kulturellt kön.26 Idag står det under genus i SAOL även ”inom 

feministisk forskning m.m socialt kön” där det även förklaras att denna användning av ordet är 

vanligast.27 

     I analysen kommer könen, eller genus, man och kvinna att vara de parametrar som används. 

Detta för att den norm som undersöks är den om kvinnors representation i bildmedia mot 

kontext i läromedel i teknik. Det är de traditionella representationerna av könen man och kvinna 

som ställs emot den norm som finns i samhället som undersöks. Det betyder inte att 

genusperspektivet inte är applicerbart eller intressant gällande både metod eller dess resultat. 

Men i den här undersökningen kommer inte det perspektivet att beröras. 

Normkritiska perspektivet 
I analysen berörs normer. Vad är då skolans roll 

gällande just normer? Det kan vara enkelt att anta att 

skolans roll är att utmana normer och vara normkritisk 

mot de normer som påverkar samhället negativt. 

Följdfrågan till det antagandet är dock vilka normer 

som ska utmanas? Olika politiska läger skulle ha olika 

svar på den frågan. En annan fråga runt normer är om 

det är skolans roll att visa samhället som det är, eller 

det samhälle som det normutmanande arbetet i skolan 

vill mynna ut i? Som exempel kan man titta på Bild 1 – 

Arbete pågår. Är det samhällets, skolans eller 

individers ansvar att bryta den könsstereotypa norm 

som representeras på skylten? Om man ser på JämOs 

statistik över könsuppdelad arbetsmarknad är 

fördelningen mellan könen för lastbilsförare och 

byggnadsarbetare 10 procent kvinnor och 90 procent män.28 Skylten skulle då kunna vara 

representativ för hur det är, men representerar den det som vi vill ha? Frågan är en stor sådan 

                                                 
23 Hirdman, Yvonne, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, Maktutredningen, Uppsala, 1988 
24 Ibid 
25 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, Fjortonde upplagan, Svenska akademien, Stockholm, 2015 
26 Hirdman, Yvonne, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, Maktutredningen, Uppsala, 1988 
27 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, Fjortonde upplagan, Svenska akademien, Stockholm, 2015 
28 JämO. Statistik-Hur ser det ut i Sverige?  http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/statistik/  

 
Bild 1 – Arbete pågår 

En vanligt förekommande skylt som kan förekomma 
på flera ställen i samhället. Tecknet ”man” är tydligt 

och skylten betydelse är ”Arbete pågår”. Ofta 

placerad runt tekniska arbeten kring infrastruktur, 

exempelvis grävning av kabel. 

http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/statistik/
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och för just den här undersökningen krävs det inte några absoluta svar, utan snarare svar på 

frågan om hur normer gällande kvinnor och teknik ska bemötas i skolan.  

     Skolverket förtydligar i Genus och teknik vikten av att utmana just dessa normer. Skolverket 

skriver att ”Teknikundervisningen spelar en viktig roll för den svenska skolans möjlighet att 

motverka traditionella könsmönster och ge eleverna möjlighet att utveckla intresse oberoende 

av biologiskt kön.”.29 I och med att pojkar och flickor påverkas av traditionella könsroller i tidig 

skolgång får de olika ”erfarenheter, färdigheter och kunskaper om teknik”.30 Som lärare ska 

man därav vara normkritisk och bemöta de normer som finns gällande kvinnors relation till 

teknik.  

     I det normkritiska arbetet kan skolan påverka och forma om normer. I undersökningen 

kommer normbärande tecken i bilder och dess kontexter i läromedel i teknik att analyseras. 

Detta är en aspekt som ingår i undervisningen, där dessa böcker används, och bör därmed även 

vara en del av det normkritiska perspektivet. 

Bildanalysmetoder 
Bilden är ett språk och används för kommunikation. Den kan förmedla faktakunskaper, känslor 

och olika åsikter öppet och medvetet.31 Bilder kan även förmedla sådant som andra språkliga 

tecken inte kan, via sin avbildande egenskap. Utöver dess avbildande och dokumenterande 

förmåga har bilden fler egenskaper. Den kan ”likna” verkligheten i sin avbildning men även 

”överdriva och reducera verkligheten” samt förvränga och förfalska den.32 Men i bilder kan det 

även finnas dolda och mindre medvetna företeelser. För att läsa av dessa, öppna eller dolda, 

krävs det koder, regler, för tolkning. Analysmetoder ger oss de koder och regler vi behöver 

använda oss av för att ge svar på sambandet mellan bilden och dess framställning.33 

     Konstvetenskap är utgångspunkten för bildanalys. Den har utvecklats under lång tid och 

berör stilar, epoker men även konstverk som uttrycksform och hur den påverkar betraktaren. Ur 

denna tradition har flertalet analysmetoder utvecklats. 

Semiotisk metod 
I och med samhällets snabba förändringar har nya behov av bildanalys vuxit fram. 

Konstvetenskapen är inte skapad för att bemöta de miljoner bilder som produceras och sprids 

dagligen i det tekniska samhälle vi lever i idag. I dess tradition finns inte heller verktyg för de 

mängder med kontexter som bilder rör sig runt eller den masskultur som existerar i dag. 

Forskare som undersöker dessa företeelser, som exempelvis propaganda, reklam och nyheter 

har därför sökt sig till andra teorier som kan erbjuda andra verktyg att arbeta med.34 

     Semiotiken har adekvata verktyg för att analysera dagens massproducerade bilder då syftet 

är att läsa av alla slags tecken som produceras och som kan tolkas.35 Semiologi eller semiotik, 

läran om tecken, är inte en bildanalytisk modell i sig utan kommer ifrån språkvetenskapen. Det 

är ett perspektiv, eller en metod, som kan användas för att analysera bildmedia.  Semiotiken 

berör betydelseproduktion gällande exempelvis vad som kommuniceras och vilket 

meningsskapande det kan leda till. Det bygger på att det i bilder finns möjlighet för betraktaren 

att tyda budskap. Det innebär att när semiotisk metod används så lokaliseras alla tecken i bilden 

                                                 
29 Skolverket. Genus och teknik, Skolverket, 2010 
30 Ibid 
31 Nordström, Gert Z., Påverkan genom bilder: en studie av olika bildtypers påverkningseffekter, Styr. för psykologiskt försvar, Stockholm, 

1986 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Ibid  
35 Ibid 
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som kan stå för någonting. Efter det går den som utför analysen igenom alla betydelsebärande 

delar, analyserar dem en och en, sedan i relation till varandra. Den som analyserar bilden kan 

efter det ställa det emot kontexten som bilden befinner sig i.36 

     Terje Borgersen och Hein Ellingsen förklarar i Bildanalys att det finns flertalet sätt att 

analysera bilder. De skriver att även om man tar hänsyn till både bilden och kontexten så blir 

ändå analysen relativt subjektiv. För att bemöta det och analysera bilder på ett mer sakligt sätt 

kan man använda modeller, som i denna undersökning kommer att vara det analysramverk jag 

skapat genom att vidareutveckla tidigare ramverk.37  

Denotation – från bild till ord 
När man pratar om en bilds grundbetydelse brukar man använda sig av termen denotation. 

Denotationen berör det innehåll som bilden har, dess byggstenar, det som tolkas likartat av dess 

betraktare. När man gör en bildanalys krävs det att man inledningsvis tar upp denotativa 

beskrivningar. En denotativ beskrivning innebär en översättning av en bild till ord. Den ska 

ringa in det som är väsentlig och det som tolkas entydigt. Det är därför viktigt att beskrivningen 

är objektiv och saklig.38 

     Det finns två funktioner att ta hänsyn till gällande denotationen hos ett visuellt tecken. Den 

ska ha drag ifrån verkligheten som gör att den stämmer överens med den naturliga världen. Man 

ska helt enkelt kunna se vad det föreställer. Man ska även kunna särskilja tecknet från andra 

tecken.39  

     Till exempel ser en bildbetraktare på 

Bild 2 - Kyrka i snölandskap en kyrka i 

ett vinterlandskap. Detta stämmer bra 

överens med den verkliga världen och 

följer därmed den första funktionen. Det 

ligger snö på backen vilket indikerar 

vinter, arkitekturen stämmer väl överens 

med kyrkor, vilket gör att bilden oftast 

kommer att tolkas på det sättet. Utanför 

kyrkan står tre kors och bildbetraktaren 

kan även se ett kors på kyrkans tak, dessa 

tecken är tydliga och svåra att tolka på 

något annat sätt, även om det finns andra 

religiösa symboler är dessa olika från de 

bildbetraktaren ser på bilden, här 

uppfylls då andra funktionen. Dessa tecken är sakliga och objektiva och passar väl in som 

denotativ beskrivning. 

Kontext 

Att se bilden i sammanhang 
När man analyserar bilder kan dess sammanhang, dess omgivande kontext, vara av vikt. Barthes 

menar i Rhetoric of the image att en bilds många meningar eller betydelser för en betraktare 

                                                 
36 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 
37 Borgersen, Terje & Ellingsen, Hein, Bildanalys: didaktik och metod, Studentlitteratur, Lund, 1994 
38 Nordström, Gert Z., Bildspråk och bildanalys, Prisma, Stockholm, 1984 
39 Nordström, Gert Z., Påverkan genom bilder: en studie av olika bildtypers påverkningseffekter, Styr. för psykologiskt försvar, Stockholm, 
1986 

 
Bild 2 – Kyrka i snölandskap www.pixabay.se 
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kräver en kontext, en verbal text, runt sig för att förankra dess mening. Samspelet mellan texten 

och bilden vägleder betraktaren mot den tolkning skaparen vill få fram. Utan texten har bilden 

helt enkelt för många eventuella tolkningar hos en betraktare, med texten runt bilden kan 

sändaren av bilden begränsa tolkningsmöjligheterna, därav förankra meningen i bilden.40 Gert 

Z Nordström lyfter i Bildspråk och bildanalys fyra olika slags kontexter, inre-, yttre-,sändar- 

och mottagarkontext, som har inflytande på bilder, som ”styr innehållet”.41  

Inre kontext 
Med den inre kontexten menas det förhållande som finns mellan en bilds beståndsdelar. 

Beståndsdelarna är alla de element som tillsammans bildar helbetydelsen i bilden. På Bild 2 - 

Kyrka i snölandskap finns många denotativa tecken, entydigt tolkade, som skapar en 

helhetsbild. Det är kors placerade utanför en byggnad som även den har kors på sig, det är 

tecken som pekar mot att byggnaden är en kyrka. Det är snö på marken och kyrkan tak som 

beskriver kyla, en årstid. Det är inga spår i snön. Det är en bänk placerad utanför kyrkan som 

visar att det är en plats där man kan sitta, och skapar även en måttstock för att beskriva storleken 

på kyrkan. I den inre kontexten berör man dessa förhållanden, beskriver dem och tolkar dem. 

     I den inre kontexten kan den som analyserar bilden även lokalisera tecken som berör normer. 

Maria Nikolajeva skriver i Barnbokens byggklossar om egenskaper som är typiskt manliga och 

kvinnliga och som bygger på motsatser. Några exempel på dessa är de manliga tecknen aktiv, 

självständig och stark och de motsatta kvinnliga tecknen passiv, beroende och vacker.42 I den 

inre kontexten kan den som analyserar en bild därigenom se normbärande och normbrytande 

tecken, så som passiva män och självständiga kvinnor. Detta genom att väga tecknen och dess 

förhållande till varandra, så som tecknet självständig och tecknet flicka. Dessa beståndsdelar 

skapar en helhetsbetydelse av självständig flicka vilket får anses vara normbrytande enligt den 

stereotypiska bilden av kvinnor som Maria Nikolajeva beskriver.43 Alla beståndsdelar skapar 

sedan ett helhetsintryck som kan beröra normer och stereotyper. Hur dessa kan påverka en 

bildläsare kan analyser 

Yttre kontext 
En bilds yttre kontext är det som finns runt omkring bilden. Som exempel skulle en rubrik i en 

morgontidning kunna vara en del av en nyhetsbilds yttre kontext. Om man byter rubrik till något 

helt annat så kan en bilds hela mening förändras. Om vi igen ser på Bild 2 - Kyrka i snölandskap 

skulle två olika rubriker kunna ändra bilden mening. Rubriksättningen ”Sala kyrka framröstad 

till Sveriges vackraste” skulle stå i ganska skarp kontrast emot rubriken ”Präst misstänkt för 

sexuella övergrepp på barn”. Bilden skulle kunna fungera till båda rubrikerna men bilden skulle 

genom dess yttre kontext få en annan mening.  

     Även i den yttre kontexten kan tecken som bär normer lokaliseras, i form av text. Som i den 

inre kontexten är det egenskaper som är typiskt manliga och kvinnliga som bär och bryter 

normer. Beskrivs ”beroende” män och ”aktiva” kvinnor skulle de representera normbrytande 

tecken i den yttre kontexten. 

Bildens sändarkontext 
Denna kontext kretsar kring vilken sändare som ligger bakom bilden. Den som analyserar en 

bild kan exempelvis fråga om det är fotografen, författaren till en bok eller en bildsättare som 

                                                 
40 Barthes, Roland. Image, music, text. London: Fontana London, 1977 
41 Nordström, Gert Z., Bildspråk och bildanalys, Prisma, Stockholm, 1984  
42 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004 
43 Ibid. 
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valt att använda en specifik bild runt en text i en tidning eller i ett läromedel. I sändarkontexter 

kan analysutövaren hitta specifika orsaker till varför en viss bild valts för att representera dess 

omgivande kontext.  

Bildens mottagarkontext 
Denna kontext kan även kallas brukarkontext. Den berör den miljö betraktaren befinner sig i, 

vilket humör den är på, vilka den har runt omkring sig och så vidare. Som exempel skulle man 

kunna ta en karikatyrbild på Mohamed. För en individ skulle den bilden kunna vara ofarlig och 

för en annan skulle bilden kunna vara livsfarlig beroende på miljön. Kontexten berör även vilka 

bildbetraktaren har omkring sig, så som en förälder eller en lärare, som genom diskussion kan 

påverka betraktaren.  

Konnotation – associationer utifrån bilder 
Konnotationer tar upp en bilds 

bibetydelser och berör människors 

förmåga att associera. Själva ordet 

konnotation är knutet till kulturell 

association. Till skillnad från denotation 

som berör tecken i bilder som tolkas 

entydigt berör konnotation tecken i bilder 

som kan tolkas olika av olika personer. 

Dessa skillnader i tolkningen är kopplade 

till det kollektiv som bildbetraktaren 

tillhör.44 Om vi ser på Bild 3 – Framsida 

på brädspelet Battleship kan vi via dess 

inre kontext börja betänka dess konnotationer. Man kan anta att det finns skillnader i vilka 

associationer man får beroende på vem som tolkar den. Spelet som lanserades på 1950-talet i 

USA riktade sig mest troligt inte till flickor och kvinnor med tanke på framsidan av kartongen. 

På bilden ser man vad man kan anta är en pappa och hans son som spelar och har roligt medan 

mamman och dottern har placerats i köket där de utför sysslor medan de glatt tittar på. Den inre 

kontexten visar att pappan och sonen är aktiva, drivande och ägnar sig åt en avkopplande 

nöjesaktivitet medan mamman och dottern har en passiv position där de förvisso utför en 

aktivitet men det är en vardaglig sådan kopplad till hushållssysslor. Kvinnans och mannens roll 

är relativt tydliga och konnotationerna skulle skilja sig beroende på om bildläsaren var en pojke 

eller en flicka, och mest troligt om bildavläsaren oavsett kön befann sig i 50-talets USA eller i 

dagens Sverige. Bilden visar även ett bra exempel på vilka som historiskt tilldelats rollen som 

brukare av teknik samt vilken sorts teknik kvinnor fått tillgång till. 

Privat association 
 

Det finns även associationer som går närmare betraktaren av en bild än den kultur eller det 

kollektiv som den tillhör. De privata associationerna är unika sådana för en enskild individ.45 

Bild 2 - Kyrka i snölandskap kanske påminner hen om en tragisk upplevelse kring platsen vilket 

gör att känslor av obehag uppkommer när den granskar bilden, som ett minne av mobbning i 

anslutning till kyrkan. En annan betraktare kan istället ha känslor av lycka, som ett giftermål. 

                                                 
44 Nordström, Gert Z., Bildspråk och bildanalys, Prisma, Stockholm, 1984 
45 Nordström, Gert Z., Bildspråk och bildanalys, Prisma, Stockholm, 1984  

 
Bild 3-Framsida på brädspelet Battleship https:/ /thesocietypages.org 
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De privata associationerna är svåranalyserade. Man kan i undersökningar ge exempel på privata 

associationer som skulle kunna finnas, men för att kunna ge konkreta exempel krävs det att 

individer delar med sig av dem. 

Metod, analysramverk och urval 

Val av metod och skapande av ramverk 
I analysen av bilderna och dess kontexter undersöks det som kan påverka normer kring kön och 

teknik. De verktyg från den teoretiska utgångspunkten som berör dessa direkt eller indirekt har 

valts ut för analysramverket. Som beskrivet i teoretisk utgångspunkt är analysens mål att lyfta 

fram betydelsebärande tecken i bilderna och dess kontexter för att ställa dem mot normer i 

samhället gällande flickors relation till teknik. 

     På denotativa nivån, beskrivningen av vad betraktaren ser, som människor, föremål och 

maktförhållanden, samt hur betraktaren ser det, som fotografi och teckning berörs det som är 

av vikt gällande syftet i denna undersökning. Vad ser betraktaren på bilden, vilka tecken finns 

det, vilket kön har deltagarna på bilden? Det är av vikt att påvisa om bilden som analyseras är 

ett fotografi eller en tecknad bild då det berör normer i form av hur väl skaparen av bilden kan 

påverka det visuella. Tecknas en bild kan man anta att friheten över bildens komposition är 

högre än på ett foto. Vilka foton har bildsättaren tillgång till? Vilka människor och miljöer har 

fotografen tillgång till när den ska fotografera? När en illustratör tecknar en bild försvinner 

många av de faktorer som kan påverka bildskapandet då valfriheten, utöver förmåga och 

verktyg, är obegränsad. 

     Kontexten är av stor vikt gällande normer. I den inre kontexten kan tecken som position hos 

deltagare, hur de agerar, vilka som är aktiva/passiva och så vidare ställas i kontrast mot gällande 

normer. Den inre kontexten kan senare ställas mot den yttre kontexten för att se hur de 

samspelar. Om författaren skriver om en viss sorts teknik i den yttre kontexten och väljer att i 

bilder representera det med ett visst kön kan det vara så att normen kring kontexten, direkt eller 

indirekt, påverkas. Ska författaren då följa samhällets normer i sin presentation eller följa 

Skolverkets rekommendation att utmana normer? Kontexten och bildens samverkan blir därför 

intressant ur ett normkritiskt perspektiv. 

     På den konnotativa nivån analyseras de möjliga tankar och associationer som bilden kan 

skapa för en betraktare. Detta återkopplas till den denotativa nivån och kontexten. Vad skapar 

bildvalet för möjliga betydelser eller konnotationer hos läsaren? Vad för norm påverkar 

bildsättaren genom att välja de bilder som valts ut för att representera den yttre kontexten? 

Analysramverk 
Jag har för undersökningen skapat ett analysramverk genom att titta på andra ramverk och 

kombinera olika analysmetoder som berörts i teoretisk utgångspunkt. Ramverket är till för att 

begränsa subjektivitet i analysen, som tidigare beskrivet, samt för att höja reliabiliteten. 

Ramverket skapar en plattform där bilderna i undersökningen kan analyseras likvärdigt. Det 

ger även en möjlighet för andra att återskapa undersökningen eller använda ramverket för att 

utföra sin egen. 

     Ramverket är indelat i fyra huvudkategorier med en kort beskrivning över vad de innebär, 

eller vad den som utför analysen ska titta efter. Nedanför varje huvudkategori finns punkter 

med exempel på vad som kan beröras under varje huvudkategori, men det är inte nödvändigt 

att beröra varje enskild punkt eller att begränsa analysen till just de punkterna.  
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- Denotativ nivå: Beskriva det som är på bilden, det entydiga. Vilka beståndsdelar har 

bilden: 

o Könsrepresentation 

o Perspektiv (helbild, närbild, skärpa, placering, vy etc.) 

o Bildtyp (foto, teckning etc.) 

 

- Inre kontext: Vilket förhållande finns det mellan bildens beståndsdelar: 

o Finns det aktiva och passiva deltagare i bilden, vilka i så fall. 

o Finns typiskt manligt/kvinnliga tecken hos personerna på bilden? 

o Vilken helhetsbetydelse bildar beståndsdelarna i bilden (som tas upp i den de-

notativa nivån) 

 

- Yttre kontext: Vad finns runt omkring bilden (på den sidan i läromedlet): 

o I vilken kontext presenteras bilden?  

o Hur samspelar bilden med kontexten 

 

- Konnotativ nivå: Tankar och associationer som kan bildas vid bildbeskådningen: 

o Samspel mellan denotativ nivå, inre kontext, yttre kontext och normer 

o Vad kan bilden innebära för en bildläsare? 

o Vilka värderingar kan förmedlas i bilden? 

o Hur kan normer påverkas för en bildläsare? 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet kan definieras som pålitlighet och trovärdighet, att det man genomför går att lita 

på.46 Man skulle kunna beskriva det som att om en annan part skulle genomföra en likadan 

bildanalys så skulle de nå samma resultat för att ha hög reliabilitet. I den här undersökningen 

finns faktorer som påverkar reliabiliteten. Analysramverket skapar struktur vilket höjer 

reliabiliteten då den följer samma kriterier oavsett vem som utför analysen. En annan viktig 

faktor som påverkar reliabiliteten är att det finns utrymme för olika tolkningar gällande vad 

man ser när man följer de kriterier som analysramverket består av. 

     Validitet skulle kunna uttryckas som giltighet. En fråga man kan ställa är om man verkligen 

mäter det som man vill mäta?47 I en kvalitativ undersökning kan detta bli svårdefinierat. 

Validiteten i den här undersökningen beror på om rätt frågor ställs i analysramverket, om 

relevanta bilder analyseras samt om de tolkningar som görs är relevanta för frågeställningen. 

Validiteten vilar därav på genomförandet och presentationen av resultatet. 

Under analysens gång har flertalet personer, däribland andra studenter och handledare på 

Karlstad Universitet, granskat bilderna och kommenterat deras konnotation eller konnotationer 

som skulle kunna uppstå för en bildläsare. Dessa kommentarer har värderats och i flera fall 

använts i resultatdelen. 

 

                                                 
46 Jacobsen, Dag Ingvar, Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt ar-

bete, 2., uppdaterade och utök. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 
47 Ibid 
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Urval av läromedel och bilder 
Bilderna i analysen har valts genom ett försök att 

kartlägga de mest använda läromedlen i teknik som 

används i grundskolans år 4–6. Då det inte finns 

tillgänglig statistik över detta (som jag lyckats få tag 

på) gjordes en Facebookfrågeställning på sidan NO i 

grundskolan den 18 januari 2018. Sidan har i 

skrivande stund 10 296 medlemmar. På frågan vilket 

läromedel som lärare på mellanstadiet använder i 

ämnet teknik svarade 136 medlemmar. De två 

läromedel som är vanligast enligt undersökningen är 

Boken om teknik (41) och PULS Teknik 4–6 (28). 

Dessa två läromedel valdes därav ut för att användas i 

undersökningen. 

     Bilderna i analysen har valts ut med syfte att belysa 

frågeställningen i undersökningen. De är strategiskt 

utvalda för att demonstrera det som kan påverka elever 

som läser av dem, deras konnotation av bilden gällande normer. Bilderna är valda för att ställa 

ytterligheter mot varandra. Även värt att notera är att ur varje läromedel har två bilder valts ut 

bland långt över hundra illustrationer i varje bok. Detta gör att undersökningen inte reflekterar 

läromedlen som helhet utan enbart de utvalda bilderna.  

Vid kontakt med förlaget för PULS teknik 4–6 önskade de att jag publicerade helsidor vid 

användning av bilder ur läromedlet. Detta har följts varav bilderna i Analys 2 - Taljan och 

Analys 3 - Rullande stockar presenteras på detta sätt. 

  

Resultat av frågeställningen på Facebooksidan NO 

i grundskolan. 
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Resultat 
 

Analys 1 - Hävstången 

 

©2015 Hans Persson och Liber AB. Bild hämtad från Boken om teknik med tillstånd från förlaget.48 

Denotativ nivå: Det centrala i bilden är en person som skjuter en puck med en hockeyklubba i 

vad som kan beskrivas som ett vardagsrum. Hen ser koncentrerad ut och ser ut att få in en bra 

träff på pucken som omges av andra puckar och bollar. Bakom skytten sitter ett mindre barn, 

                                                 
48 Burman, Jonas. I Persson, Hans, Boken om teknik, 30, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2015 
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kön oklart, och spelar tv-spel, ett rallyspel av något slag med en ratt som kontroll. På en dörr 

med en nyckel i sitter en plansch med en häst på. På golvet ligger en verktygslåda som är öppen 

och med verktyg i, samt utspridda runt omkring.  

Inre kontext: Centralt i bilden finns en pojke som skjuter med en hockeyklubba. Könet kan 

tydas som pojke då barnet är väldigt aktivt och är tecknad med typiska manliga drag. Pojken 

ser väldigt koncentrerad ut i sin uppgift, med tungan ute som indikator. Bredvid honom står en 

öppnad verktygslåda som indikerar på att verktyg använts till något eller ska användas till något 

inom kort. Barnet som spelar tv-spel är svårtydd gällande kön men det finns tecken som pekar 

mot att det är en flicka. Positionen är passiv, det ser lite obekvämt ut, lite ovant. Manliga tecken 

hade visat att personen är aktiv, självsäker i sin pose.  

Yttre kontext: I texten runt och i bilden beskrivs hävstångsprincipen och dess många 

användningsområden. I texten finns inga benämningar av kön med ett enda undantag, då 

författaren hänvisar till personen med klubban som ”han”. Den inre och yttre kontexten skiljer 

sig i normpresentation. Den inre kontexten presenterar en norm där pojkar kretsar kring teknik. 

Den yttre kontexten är könsneutral i sina beskrivningar med undantag för just beskrivningen av 

pojken. Hade författaren valt att inte göra det hade bilden fått en annan mening, andra 

möjligheter. Den yttre kontexten befäster istället normen som den inre kontexten presenterar. 

Konnotativ nivå: Med undantag för planschen med hästen på där författaren berör betslet och 

dörrhandtaget kretsar demonstrationerna av hävstången kring typiskt manliga företeelser. 

Hockey, tv-spel och att arbeta med de verktyg som presenteras är typiska för en manlig norm, 

och de presenteras med en pojke i centrum. På den konnotativa nivån kan en elev tolka bilden 

som att hävstång, lektionen eller ämnet teknik, är en manlig domän. Om en bildläsare tolkar 

tecknen kring barnet som spelar tv-spel som att det är en flicka kan konnotationen bli att tv-spel 

är en domän där flickor inte är bekväma, att de inte riktigt passar in.  

  



 

17 

 

Analys 2 - Taljan 

 

©2013 Staffan Sjöberg och Natur och Kultur. Bild hämtad från PULS Teknik med tillstånd från förlaget.49 

Denotativ nivå: På bilden syns en flicka. Hon sitter på en stol som hänger i en krok som sitter 

fast på en mekanisk konstruktion som hänger på en gungställning. Flickan drar i ett något som 

                                                 
49 Maini Gerhardsson, Kiran, I Sjöberg, Staffan, Teknik. [4-6], Grundbok, 37, 1. uppl., Natur & kultur, Stockholm, 2013 
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skulle kunna vara ett snöre eller ett rep som är fäst i den mekaniska konstruktionen. Stolen som 

hon sitter på är i rörelse,  

Inre kontext: Bilden är centrerad runt det aktiva som sker runt flickan. Även om tecken som 

aktiv, experimenterande och självständig är tydligt manliga tecken är de typiska kvinnliga 

tecken som är tecknade på barnets kropp tydliga nog att se att det är en flicka, då framförallt 

håret. Det är tydligt att aktivitet pågår då tecknaren demonstrerat detta genom att rita streck som 

indikerar rörelse runt stolen samt flickans hår.  

Yttre kontext: Texten i boken handlar om teknik på Leonardo da Vincis tid. Kontexten kring 

bilden frågar om läsaren kan lyfta sig själv och beskriver att två block kallas för talja. Vidare 

ges tips på att om läsaren har en talja så kan den prova att göra som på bilden och hissa upp en 

stol. Det frågas om läsaren kan hissa upp sig själv om man sitter på stolen. 

Konnotativ nivå: Bilden visar en aktiv, busig och risktagande flicka. Det i kombination med 

att hon arbetar självständigt med ett tekniskt experiment sätter flickan i en typisk manlig domän. 

Att se pojkar utföra liknande handlingar anses vara det normala men bilden kan genom dess 

ombytta roll gällande kön på den aktiva personen skapa konnotationer som rubbar de normer 

som kretsar kring flickor och teknik. För en elev som läser av bilden kan detta bidra till en norm 

där flickor likvärdigt pojkar kan bemöta problem med tekniska lösningar.  
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Analys 3 - Rullande stockar 

 

© 2013 Staffan Sjöberg och Natur och Kultur. Bild hämtad från PULS Teknik med tillstånd från förlaget.50 

Denotativ nivå: På bilden ser man en flicka som rullar en pojke som sitter på ett uppochnervänt 

bord över små runda rör på marken. Flickan ser koncentrerad ut medan killen ser ut att vara 

road över aktiviteten. 

Inre kontext: Flickan tittar nedåt mot bordet och verkar koncentrerat utföra aktiviteten. Med 

streck runt flickans hår och de runda rören påvisas att de är i rörelse. En pil markerar riktningen 

                                                 
50 Maini Gerhardsson, Kiran, I Sjöberg, Staffan, Teknik. [4-6], Grundbok, 31, 1. uppl., Natur & kultur, Stockholm, 2013 
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som de färdas i. Pojken är stillasittande. Med hjälp av runda rör placerade under bordet flyttar 

flickan på det. 

Yttre kontext: Texten som är skriven runt bilden handlar om hur vikingaskepp kan ha 

förflyttats uppför floder, motströms. Det beskrivs att det har berättats om användning av stockar 

som vikingarna använt sig av. Läsaren får frågor om hur man själv skulle ha gjort och om det 

krävdes några redskap. Vidare ges ett exempel på hur man själv kan prova att flytta ett teoretiskt 

skepp i form av ett bord som beskrivet i bilden. 

Konnotativ nivå: I den yttre kontexten skriver författaren om vikingar, vikingaskepp och att 

förflytta stora föremål med hjälp av teknik. Den inre kontexten visar exempel på en eventuell 

lösning men utan kopplingar till vikingar eller vikingaskepp. Det är en aktiv flicka som nyttjar 

teknik för att flytta på en pojke som är passiv. För en elev utan större intresse för vikingar eller 

vikingars kontexter som berörs i skolan, som erövringar, krig, överlevnad och så vidare kan en 

norm som visar på användning för teknik för att lösa problem utan koppling till sådant som 

skulle kunna tillhöra en manlig norm öppna upp för att relatera till ämnet  

     En annan konnotation skulle kunna vara att pojken dominerar situationen genom att bli 

skjutsad av flickan. Då skulle pojken genom sin passivitet och flickan genom sin aktivitet ändå 

beröra normer om flickors relation till teknik. I den normen äger pojkar tekniken medan flickor 

ges tillgång till den på pojkars villkor. 
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Analys 4 - Kilen 

 

©2015 Hans Persson och Liber AB. Bild hämtad från Boken om teknik med tillstånd från förlaget.51 

Denotativ nivå: På bilden ser bildläsaren en man och en kvinna klädda i en enkel klädsel. 

Mannen pekar med ena handen mot en gräsplätt vid sidan av dem. På gräsplätten ses ett antal 

saker som ligger intill en buske. En kil, en platta med streck på och en vas eller annan sorts 

behållare är tydliga på gräset. I bakgrunden ses ett snöre som sitter fast i en konstruktion. 

Inre kontext: Mannen på bilden är aktiv och står självsäkert och ler och pekar mot gräsplätten. 

Kvinnan står helt blank och oengagerad. De är i stark kontrast mot varandra. Mannen ler och 

verkar vara positiv i det han gör. Kvinnan är passiv och ser allmänt ovetande ut. Hennes 

ansiktsuttryck är blankt och hon står med armarna ut efter sidorna. En modern beskrivning av 

scenariot skulle kunna vara en stenåldersversion av ”mansplaining” (något man kan ana är ett 

humoristiskt inslag från tecknaren). 

Yttre kontext: Texten berättar om kilen och dess användningsområden under stenåldern. Kilen 

användes för att skära och skrapa med och för yxor och pilspetsar. I en taltext förklararar 

mannen på bilden att kilen underlättar arbete i och med att man kan skära och bända med kilen. 

En textbubbla och en pil visar en kil som ligger på gräsplätten och förklarar att kilen är en av 

de enkla mekanismerna. 

Konnotativ nivå: I den yttre kontexten beskrivs kilen och dess användningsområden 

könsneutralt. Författaren tar upp manliga stereotypiska föremål som pilspetsar och yxor men 

även kvinnliga stereotypiska användningsområden som djurhudsbearbetning och bearbetning 

av kött. I den inre kontexten är det mannen som förklarar och visar. Kvinnan är helt passiv och 

ser något oförstående ut. För en elev som konnoterar mellan bild och text skulle detta kunna 

tolkas som att det är en maskulin teknisk mekanism som författaren beskriver. Att kilen 

historiskt varit en manlig teknik som kvinnor fått förklarade för sig och sedan kunnat använda. 

  

                                                 
51 Burman, Jonas. I Persson, Hans, Boken om teknik, 4, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2015 
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Diskussion 
I det här avsnittet vill jag sammanfatta och dra slutsatser kring undersökningen samt metoden 

jag använt. Jag vill även blicka framåt för att öppna upp för andra undersökningar samt ge 

tankegods åt blivande eller aktiva lärare. Jag har valt att dela in diskussionen i tre delar, 

resultatdiskussion, metoddiskussion samt framåtriktad diskussion.  

Resultatdiskussion 
 

Tilldelade roller 
Den första frågan i undersökning, ”Vilka typer av roller tilldelas flickor/kvinnor respektive 

pojkar/män i bilder i läromedel i teknik?”, berör stereotyper, manligt och kvinnligt och vilka 

som får representera brukare av teknik. För att skilja på manliga och kvinnliga tecken har Maria 

Nikolajevas definitioner använts. Nämligen att manliga och kvinnliga tecken är motsatser till 

varandra. Män är aktiva, starka och självständiga och kvinnor är passiva, vackra och beroende.52 

I analysen av bilderna är dessa tecken relativt enkla att hitta, som aktiv slagsskottsträning samt 

passiva lyssnare, även om de inte alltid följer den typiskt kvinnliga och manliga normen, som 

självständig teknikutövare och experimenterande bordsförflyttare. 

     Båda frågeställningarna delar in bilderna i två kategorier. Jag har valt att kalla kategorierna 

normbevarande bilder och normbrytande bilder. I den första kategorin finns de bilder som har 

tilldelat de aktiva teknikutövarna stereotypiskt maskulina huvudpersoner. Analys 4 – Kilen 

representerar ett typexempel på en dominant man som ”mansplainar” kilens tekniska 

användningsområden medan en kvinna står bredvid och ser helt oförstående ut. Detta är 

anmärkningsvärt då de användningsområden han beskriver mest troligt tillhör de områden där 

kvinnor borde haft större kunskap än män, och där kvinnors historiskt tilldelade tekniska 

egenskaper, så som tålamod och noggrannhet, med stor sannolikt var av stor vikt. Boel Berners 

beskrivning av teknik runt hemmet och livsmedel som en teknisk domän som kvinnor historiskt 

fått tillgång till tilldelas i bilden till en man.53 Om rollerna i bilden varit omvända skulle den 

vara normutmanande på ett sätt som enkelt skulle kunna visa kvinnors användning av teknik 

redan på stenåldern. Om en kunnig kvinna fått beskriva för en oförstående man hur bra kilen är 

för att använda utöver deras vapenanvändning hade det dels visat att teknik är något som alla 

kan nyttja och ha användning av samt att kvinnor mest troligt varit drivande i teknikutveckling 

även på stenåldern. 

     Den andra bilden som tillhör kategorin normbevarande bilder är Analys 1 – Hävstången. Här 

har man en väldigt aktiv person som befinner sig i en relativt maskulin miljö. Hockey, tv-spel 

och verktyg tillhör samtliga den manliga normen och här tilldelas centrumfiguren könet pojke. 

Pojken har inte bara manliga tecken utan pekas även ut i kontexten, bildtexten, som just en 

pojke. Bilden följer väl den tendens som Faulkner belyser där representationer av teknik 

framförs i samband med symboliskt manliga domäner.54 Hon menar att just denna sorts 

representation, här centralt hockeyklubban, där män får demonstrera teknik och dess 

användning, här hävstångsprincipen, skapar en symbios så stark mellan män och teknik att 

kvinnor väljer att distansera sig ifrån högre utbildning inom teknik.  

     I den andra kategorin, normbrytande bilder, hittar vi de bilder där de aktiva rollerna tilldelats 

till flickor. I Analys 2 – Taljan utförs ett experiment på en gungställning. Det är en flicka som 

                                                 
52 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004 
53 Berner, Boel. Kvinnor, kunskap och makt i teknikens värld, Kvinnovetenskaplig tidskrift. Nr3. 1982 s. 25-39 
54 Faulkner, Wendy. The technology question in feminism: A view from feminist technology studies. Women´s Studies International Forum, 
Vol 24, Issue 1: 79-95 
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utför experimentet men hennes tecken är typiskt manliga. Hon är aktiv, orädd och 

experimenterande. Hon är även ensam och utför experiment i en typisk manlig teknisk miljö, 

den mekaniska. Detta bryter mot den norm som Berner beskriver att kvinnor historiskt tillhört 

och presenterar typisk manlig teknik i en manlig miljö men där den centrala rollen tilldelats en 

flicka vilket bryter mot det mönster som Faulkner anser håller kvinnor borta ifrån tekniken.55 
56 

     Den andra bilden i kategorien normbrytande bilder, Analys 3 – Rullande stockar, har även 

den en kvinnlig huvudaktör, men det är även den bilden som skapat flest konnotationsalternativ, 

då den har visats för andra personer. De flesta som analyserat bilden med hjälp av 

analysramverket har sett en aktiv flicka som tagit kommandot över en övning inom teknik. Hon 

är aktiv och använder teknik för att förflytta ett tungt objekt. Det bryter även av på ett positivt 

sätt emot kontexten runt bilden som anses vara en mycket manlig domän, vikingar och dess 

vikingaskepp samt att flytta på tunga föremål. Konnotationen enligt den analysen är att den 

bryter den traditionella normen gällande flickors tillhörighet till teknik och dess användning. 

Men några har även sett det som att pojken är den dominerande i bilden. I de fallen ses en pojke 

som agerar som en slags kung som blir skjutsad av en flicka med tillåtelse att bruka teknik men 

på pojkens villkor. Konnotationerna som berör den tolkningen är inte positiva gällande normer 

kring flickor och teknik. Oavsett vilka konnotationer som en bildläsare själv får fram i analysen 

av bilden så beskriver de väl problematiken bakom bildanvändande i läromedel.  

 

Normer 
Den andra frågeställningen i undersökningen, ”På vilket sätt utmanar eller befäster de tilldelade 

rollerna traditionella normer gällande flickor och teknik?”, berör de konnotationer som kan 

uppstå i avläsandet av bilderna. Undersökningen delar in bilderna i två kategorier där den ena 

kategorins bilder bryter mot den norm som exkluderar kvinnor från tekniken och där den andra 

kategorien upprätthåller den. Faulkner anser att man genom att presentera teknik i samband 

med manliga tecken skapar en symbolisk anknytning mellan manlighet och teknik.57 Det märks 

tydligt att de tilldelade rollerna starkt påverkar den norm som bilden för med sig och vilka 

konnotationer de kan skapa hos en elev som läser av dem. De normbevarande bilderna har båda 

stereotypiska huvudpersoner medan de normbrytande har bytt ut den vanliga huvudpersonen 

till ett annat kön och därigenom skapat normbrytande bilder och konnotationer som kan påverka 

synen på teknik för de elever som läser dem. Faulkner menar att i och med att normer kring 

teknik är social skapade kan de även socialt skapas om.58 De bilder som delats in under 

normbevarande bilder gör föga för att bidra till en sådan förändring. De bidrar snarare till 

motsatsen där bildernas konnotationsmöjligheter uppehåller den historiska synen på relationen 

mellan kvinnor och teknik. 

     Normen som förmedlas i Analys 1 – Hävstången och Analys 4 – Kilen är just att män inte 

bara är nyttjare av teknik utan även de som förstår och formar den efter sina behov. Dessa två 

analysobjekt är bra exempel på när bilder i läromedel misslyckas med att utmana de normer 

som finns kring flickor och teknik. Istället faller de in i de historiska normer som beskrivet 

tidigare. Analys 1 – Hävstången demonstrerar att i teknik som berör egenskaper som inte anses 

vara kvinnlig norm, som att vara aktiv och självständig, är männens domän medan kvinnorna 

                                                 
55 Ibid 
56 Berner, Boel. Kvinnor, kunskap och makt i teknikens värld, Kvinnovetenskaplig tidskrift. Nr3. 1982 s. 25-39 
57Faulkner, Wendy. The technology question in feminism: A view from feminist technology studies. Women´s Studies International Forum, 

Vol 24, Issue 1: 79-95  
58 Ibid 
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lämnas utanför. Analys 4 – Kilen går steget längre då även om kilens tekniska 

användningsområde faktiskt berör historiskt kvinnliga domäner, som att bearbeta hudar och 

skära kött, är det ändå en man som får förklara kilens egenskaper. Vilka konnotationer detta ger 

till en flicka som läser av bilden kan man enbart spekulera i men jag vågar påstå att det inte på 

något sätt utmanar gällande normer.   

     De två andra analysobjekten sticker även de ut men på ett positivt sätt gällande just den 

normutmaning som Skolverket efterfrågar. I Analys 2 – Taljan har bildsättaren genom att låta 

en flicka vistas i en typisk manlig teknisk domän, den mekaniska, samt tilldelat henne 

stereotypiskt manliga egenskaper, som experimenterade och våghalsig, skapat konnotationer 

som kan bidra till just den förändring av normer som Faulkner menar är möjliga. Även Analys 

3 – Rullande stockar får anses som en bra bild när det kommer till att vara normutmanande. 

Även om en del ser bilden annorlunda när det kommer till vem det är som är den aktiva i bilden 

så bryter den oavsett av kontexten gällande vikingatemat bra. De allra flesta såg även flickan 

som den aktiva och den som utövar ett tekniskt experiment. Oavsett så kommer inte en enskild 

bild vara den avgörande faktorn gällande skapandet av nya normer och att bilden kan tolkas på 

ett sätt som sätter flickor som brukare av teknik får anses som ett positivt inslag. 

Metodikdiskussion 
Det absolut mest tidskrävande i denna undersökning har varit att skapa analysramverket. Då 

jag inte kunde hitta några ramverk som passade in för min undersökning men flertalet 

analysverktyg, som att använda semiotisk metod samt exempelvis kontextanalys, bestämde jag 

mig för att skapa mitt eget analysramverk genom att kombinera de ramverk jag fann med 

analysmetoder jag ansåg berörde de frågor jag ville besvara. Det var flera faktorer som 

påverkade beslutet att använda just ett ramverk. De främsta orsakerna var att höja reliabiliteten, 

att andra enkelt skulle kunna använda ramverket för att bidra i undersökningen samt för att få 

ett likvärdigt ramverk att använda oavsett vilka bilder som analyseras. Reliabiliteten är oavsett 

ramverket relativt låg. Skulle nya undersökningar göras på samma bilder skulle det finns 

utrymme för andra resultat. 

     Under skapandet av analysramverket valde jag bort flertalet parametrar som skulle kunna 

vara intressanta att undersöka men som inte passade in i min analys, av olika orsaker. Antingen 

så utökade det undersökning till något annat än en bildanalys eller så skapades ett så pass stort 

underlag att det öppnade upp för andra undersökningar. Jag valde bort två kontexter som skulle 

ha kunnat vara relevanta i analysramverket, mottagarkontexten och sändarkontexten. 

Mottagarkontexten är svåranalyserad av flertalet anledningar, den största av dem den oändliga 

mängden möjliga scenarion som mottagaren kan befinna sig i. Mottagarontexten påverkas 

bland annat av miljö, vilket humör betraktaren är på och vem den har runt omkring sig. Elever 

har heller inte valt att ta del av materialet utan ”tvingats” till det via den undervisning den är en 

del av. Även om ämnet eller kapitlet de befinner sig i kretsar kring en viss elevs intresse behöver 

det utvalda stoffet inte alls göra det. För varje mottagare finns en unik kontext. Detta gör 

analysen för vidflyktig för denna undersökning.  

     Det motsatta är orsaken till att sändarkontexten inte är med. Sändarna i fråga, fotograf, 

författare och bildsättare (förlaget) är de potentiella direkta sändarna kring bilderna och 

författaren är sändaren gällande kontexten kring bilderna. Indirekt skulle man även kunna påstå 

att de som formulerat styrdokumenten är en del av denna kontext med. Det gör att alternativen 

blir för få, gällande en ytlig analys där man enbart konstaterar närmaste faktor och inte fördjupar 

analysen på en nivå som lyfter politiska, ideologiska eller andra mer djupgående faktorer. För 

att kunna analysera det hade det behövts andra analysverktyg. Men jag anser att frågan som 
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berör vem eller vilka som står bakom bildvalen eller varför de valt bilderna är en intressant och 

viktig sådan som kan vara värd att analysera i andra undersökningar. Jag berör detta i 

framåtriktad diskussion. 

     Bilderna som analyseras i undersökningen är alla tecknade. Det är även det en intressant 

parameter. Varför väljer den ansvarige att låta en illustratör teckna en bild istället för att använda 

fotografier? Att använda illustrationer öppnar upp för oändliga möjligheter gällande bildval. I 

motsats till fotografiet ligger den enda limiteringen hos skickligheten hos den som tecknar. Ett 

foto kräver att många parametrar samspelar för att få fram en bild som fotografen ser framför 

sig i en skapandeprocess. Exempelvis så krävs att miljö och deltagare finns tillgängliga att 

avbilda. Utöver att den tecknade bilden skapar fler möjligheter till bildval så höjs även 

analysmöjligheten av sändarkontexten då skaparen har total makt över bilden och därigenom 

kan kontrollera alla semiotiska tecken som illustratören väljer att illustrera. Men i den här 

undersökningen har detta inte varit en faktor då samtliga bilder varit just tecknade och 

därigenom likvärdiga i värderingen dem emellan. I andra fall hade detta kunnat lyftas i den 

denotativa nivån för att lägga fokus på bildvalet. 

Framåtriktad diskussion 
Att bilder i läromedel är betydelsefulla kommunikationsmedel som förutom att användas för att 

visualisera innehåll även kan innehålla dolda budskap och påverka normer skapar ett behov för 

både lärare och elever att få kunskap om bildanalys. Under min utbildning till grundskolelärare 

årskurs 4–6 har jag inte fått utbildning inom detta område och skulle önska att jag fått det. I 

ärlighetens namn har jag inte ens reflekterat i någon högre grad över att jag borde använda delar 

av min tid i lektionsplaneringar till att analysera de bilder som elever kommer komma i kontakt 

med i läromedlen. Efter denna undersökning vet jag bättre men ser ett stort behov av att alla 

blivande lärare får kunskap i någon utsträckning om bilders betydelse för eleverna de ska 

undervisa. Jag antar att bildlärare får den kunskapen i sin utbildning men då läromedel är 

närvarande och även i stor utsträckning grunden i lektionsplaneringen för de flesta lärare så 

anser jag det inte vara tillräckligt. Lärarstudenter bör få obligatorisk kunskap angående en sådan 

kraftfull meningsbärare i sin utbildning. Detta skulle leda till att lärare på ett effektivt sätt kan 

analysera bilder i läromedel som används i klassrummet samt bidra till att denna kunskap förs 

över på de elever som läraren undervisar. I längden kan detta ge elever en bildförmåga som 

öppnar upp för en normkritisk förmåga som sträcker sig utanför skolan. I dagens 

massproducerande multimediala samhälle kan det vara avgörande i tider då ”fake news” blivit 

ett utryck som kastas mellan politiker i de flesta länder för att förbereda elever för det samhälle 

de ska vara en del av. 

Implikationer för undervisningen 
Selander beskriver läromedel som verktyg för kontroll. De är ofta den första källan till 

information gällande det ämne som undervisas som eleverna kommer i kontakt med och via 

dessa skapas elevers individuella minnesbanker. Dessa minnesbanker är väsentliga då den 

kunskap som samlas däri är grunden för en slags moralisk kompass. I avgörandet vad som är 

vanligt och ovanligt och normalt och onormalt stöts och blöts situationer i just dessa 

minnesbanker.59 Då elever inte fått valt själva vilka läromedel som valts ut åt dem, eller ens valt 

att befinna sig på den plats där det lärs ut kan skolan ställa stora krav på det stoff som finns däri. 

Ska skolan vara en plats där normer utmanas ska även läromedel göra just detta. Då skolan ska 

                                                 
59 Selander, Staffan. Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation. En översikt över läromedel – perspektiv och 

forskning. I Läromedel - specifikt. Betänkande om läromedel för funktionshindrade. Bilaga 2, s. 181–256. Stockholm: SOU 2003:15 
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vara mer än en plats där man arbetar för jämlikhet, det ska vara en plats där jämlikhet råder, så 

innebär det att hela skolsystemet genomsyras av detta.60  

     I den här undersökningen visar resultatet att det finns både bra och dåliga exempel på bilder 

i läromedel i teknik när det kommer till att utmana de normer som kretsar kring flickor och 

teknik. Med tanke på vad Rune Petterson skriver angående elevers och lärares oförmåga att läsa 

av bilder så blir resultatet än mer relevant. Speciellt om elever upplever att de aldrig eller sällan 

diskuterar bilderna i läromedel. Konnotationerna kan bli normer, sanningar, verkligheten. Det 

kan tolkas både som något bra eller dåligt beroende på vilka normer man berör och vilket mål 

man egentligen har.61 Om normen som berörs är en sådan som Skolverket vill att man ska 

utmana så bör den göra just det. Det blir då viktigt att läromedelsskapare gör det 

illustrationsmässigt då bilderna mest troligt inte kommer att diskuteras eller belysas i 

undervisningen. Detta är något man även kan beröra i texten i läromedlen. I dem kan författaren 

uppmana till samtal och analys kring bilderna redan i bildtexten. De kan ta upp genus, vilka 

tekniska system som återges och vilka skaparna och användarna av teknik är som 

diskussionsfrågor i slutet av kapitlen. Om samtal om genus och teknik lyfts i samband med 

bilderna tar det udden av vikten av bildvalet. Då kan även en dålig bild, ur ett normutmanande 

perspektiv, locka till samtal om normer och genus och teknik. I de samtalen kan även tankar om 

bildanalys och normer väckas hos elever som då får möjlighet att ta med sig det in i andra 

ämnen i skolan.  

Framåtriktad forskning 
För vidare forskning gällande detta område skulle flertalet studier vara intressanta. En 

undersökning med utgångspunkt i sändarkontexten skulle via exempelvis en intervjustudie med 

författare till läromedel i teknik vara intressant. Hur tänker författare kring normer i själva 

skapandet av läromedel, och vilka är sändarna bakom bilderna? Vilken kontroll har författaren 

själv över exempelvis illustrationer eller bildsättningen. Vilka diskussioner förs runt 

bildsättningen och vilka kunskaper om bildanalys besitter de ansvariga bildsättarna? 

     En observationsstudie skulle kunna undersöka i vilken grad lärare och elever reflekterar 

kring bilder i läromedel. En intervjustudie där man intervjuar elever och lärare om bilder 

antingen i direkt anknytning till specifika bilder i läromedel eller generella uppfattningar om 

hur ofta man diskuterar de bilder som finns i läromedel skulle kunna undersöka den påverkan 

bilder har på undervisning samt dess normpåverkan. 

      I en enkätundersökning där lärare och/eller elever får svara på hur bilder används och 

diskuteras i skolan samt koppla det till normer och Skolverkets rekommendationer gällande 

normkritiskt perspektiv öppnar upp för en analys gällande bildförmåga och kritisk tänkande 

kring bilder elever bemöter i skolan. En lektionsstudie skulle även kunna analysera hur ofta 

lärare och elever berör bilderna i läromedel och på vilket sätt de diskuterar dem. 

  

                                                 
60 Von Wright, Moira. Genus och text. När kan man tala om jämställdhet fysikläromedel. Huvudrapporten från Projektet jämställdhet i 

läromedel. 1998 
61 Pettersson, Rune. Rapport. Bilder i läromedel-Redovisning av forskning, Läromedelsbiennalen, Stockholm 15–16 april 1994 
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