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Abstrakt 

Ett av skolans uppdrag är att aktivt motverka traditionella könsmönster, där varje lärare 

är ansvarig för sin undervisning och att den präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Till 

sin hjälp använder sig lärare ofta av olika typer av läromedel, vilket ställer höga krav på 

att dessa inte reproducerar traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt. 

Därmed behövs en kartläggning av läromedlens framställning av män och kvinnor. 

Syftet med denna studie var att undersöka i hur stor utsträckning män och kvinnor 

representeras på bild, samt i vilka sammanhang som de representeras. Detta gjordes 

genom en kvalitativ samt polariserande bildanalys. Undersökningen utgick från ett icke-

slumpmässigt bekvämlighetsurval av sex stycken svenska läromedel i psykologi för 

gymnasienivå. Resultaten visade att det finns stora skillnader i manlig och kvinnlig 

representation inom, samt mellan läromedel, men att kvinnor generellt sett representeras 

lite mer än män i de undersökta läromedlen. Däremot framställs ofta män och kvinnor 

utifrån sina könskodade attribut, även om det är vanligare att kvinnor framställs i 

enlighet med de manliga attributen – än tvärtom. Dock var skillnaderna i många fall, 

små. 
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Inledning 

Jämställdhet ska genomsyra samtliga möten som skolans vardag består av, samtidigt som 

skolan har ett uppdrag att aktivt motverka traditionella könsmönster, menar Skolverket 

(2017). I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) framkommer det att varje 

lärare ska se till så att undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och detta ska 

i sin tur både genomsyra undervisningen men också förmedlas av läraren. Arbetet med 

jämställdhet har alltså ett högt värde utifrån den värdegrund som vårt skolsystem vilar på 

(Skolverket, 2011). Att upptäcka brister, när det kommer till jämställdhet, kan dock vara 

problematiskt, då problemen inte alltid är synliga eller ens medvetna. 

I centrum för skolans kunskapsförmedling, menar Skolverket (2017) vidare, står 

nämligen ofta läromedel, vilka med hjälp av både text och bilder har makten att påverka 

sina läsares uppfattning om jämställdhet. Läromedlen, genom sitt innehåll, skulle således 

kunna föra fram värderingar, som riskerar att inte stämma överens med läroplanens 

riktlinjer. 

Genom de sätt vilka män och kvinnor porträtteras i läromedel så kan en specifik 

syn på kön reproduceras, återskapas och befästas (Smedler & Drake, 2006). Denna syn 

kan vara problematisk, ifall den bygger på snedvridna föreställningar om kön och 

könsroller, som reproduceras rakt in i gymnasieskolan år 2017. I enlighet med läroplanen 

för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) är individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, människolivets okränkbarhet, solidaritet mellan människor samt, kanske 

främst, jämställdhet mellan kvinnor och män de värden som en gymnasieutbildning både 

ska gestalta och förmedla. Detta gäller för all skolpersonal men även genom de metoder 

och redskap som används inom utbildningen. Här spelar läromedlen, och vilka värden de 

förmedlar, en stor roll. 

Ett centralt begrepp inom social inlärningsteori och social kognition, vilket tas 

upp av Lars Karlsson (2017) är modellinlärning. Detta går ut på att individer lär in 

beteende efter så kallade modeller/förebilder, så som kända personer från TV eller annan 

media (Karlsson, 2017). Även Janet Belsky (2013) ger exempel på olika faktorer som kan 

påverka individen, exempelvis målarböcker, skolböcker, leksaker och tv, genom att dessa 

sänder ut signaler om att män och kvinnor förväntas agera på olika sätt (Belsky, 2013).  

En individ kan alltså observera ett beteende hos en modell/förebild, för att sedan 

ta efter/imitera beteendet. I teorin tas även hänsyn till kognitiva processer, då individen 

inte nödvändigtvis utför ett beteende bara för att det är observerat och inlärt. Individen 
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kan analysera det observerade beteendet och ta hänsyn till konsekvenserna det fick för 

modellen, samt även reflektera kring en hypotetisk negativ konsekvens för sig själv. En 

blyg person kan exempelvis observera och beundra en utåtriktad individ, dock utan att ta 

efter/imitera beteendet, eftersom detta skulle sträcka sig för långt ifrån individens sociala 

roll (Karlsson, 2017). 

Janet Belsky (2013) presenterar Erik Eriksons teori, en psykosocial 

utvecklingsteori, vilken går ut på att en människas liv kan delas in i åtta olika faser, där 

varje fas präglas av specifika utmaningar. Under tonåren (13-19 år) handlar mycket om 

övergången från att vara barn till att vara vuxen och ett stort fokus riktas mot 

identitetsskapandet. I den här fasen är det därmed inte ovanligt att ungdomar testar och 

experimenterar med olika ”identiteter”, i sökandet efter sig själva (Belsky, 2013). Detta 

skulle således kunna innebära att ungdomar, under tonåren, är särskilt mottagliga för 

stereotypa ideal, vilka framställs i såväl media som litteratur och läromedel.  

Eftersom läromedel är någonting som många elever möter regelbundet i sin 

vardag, blir det rimligt att tänka sig hur bilderna i dessa böcker, skulle kunna fungera som 

modeller för betraktaren. Bilderna riskerar nämligen att sända ut implicita uttalanden om 

hur en man respektive kvinna ska vara. 

Psykologi som vetenskapsområde och sedermera ämne, har nämligen en lång 

historia av manlig dominans, vilket har fått historiska konsekvenser för det sätt som 

kvinnor porträtteras i psykologiska sammanhang (Magnusson, 2009). Den 

personlighetspsykologiska forskningen som finns nu är, enligt Magnusson (2009), byggd 

på traditionella könsförståelser. Detta innebär att många av de personlighetstest som finns 

ofta kritiseras just för att traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt 

reproduceras och befästs genom dessa (Magnusson, 2009).  

När det kommer till studier av hur kön kopplas samman med 

personlighetsegenskaper och välmående grundar sig uppfattningarna, enligt Fahlke och 

Johansson (2007), i de resultat som återfanns av psykologer i början av 1900-talet. Där 

användes skattningsskalor för att identifiera manliga och kvinnliga egenskaper, 

exempelvis styrka, uthållighet, pålitlighet och självsäkerhet (manliga) kontra känslosam, 

varsam, godhjärtad och eftergiven. Detta ledde till att personer som besvarade 

personlighetstest i enlighet med sitt biologiska kön ansågs vara psykiskt friska, medan de 

som avvek ansågs vara en riskfaktor för psykiska problem (Fahlke & Johansson, 2007). 

Detta har starkt ifrågasatts eftersom det baseras på att manligt och kvinnligt är i 

motsatsförhållande. Därefter beskriver Fahlke och Johansson (2007) att forskningen kring 
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kön och personlighet kom att utvecklas mot tanken om att en person både kan ha manliga 

och kvinnliga egenskaper samtidigt (androgynitet). Här omvandlades också tankarna 

kring psykisk hälsa till att handla om en balans mellan de manliga och kvinnliga 

egenskaperna, jämfört med de personer som ansågs ha extremt feminina eller maskulina 

drag som då var negativt för hälsan. Den nutida forskningen, som handlar mer om genus 

och de tillhörande socialt reproducerade förväntningar och egenskaper som kopplas till 

just kön, har nyanserat forskningen kring kön, personlighet och välmående något – även 

om könsskillnader fortfarande anses bero på biologiska faktorer (Fahlke & Johansson, 

2007). 

Det genusaspekten däremot bidrar med är att försöka förstå hur kulturellt och 

socialt producerade skillnader mellan könen faktiskt reproduceras och förstärks, på 

bekostnad av människors bild av sig själv, samt att man ständigt bör vara observant på 

sådant som kan bidra till detta (Fahlke & Johansson, 2007). Därigenom har könets 

koppling till personlighet breddats på så sätt att det kan ses både biologiskt och socialt 

skapat genom exempelvis kulturell miljö. Det som Fahlke och Johansson (2007) 

poängterar är vikten av vår insikt i hur traditionella och tidstypiska förväntningar och/eller 

gestaltningar av kön fortfarande kan påverka våra värderingar av manligt och kvinnligt. 

Cervone och Pervin (2013) hävdar att unga vuxna, vars personlighet väl 

överensstämmer med de kulturella förväntningar som finns om manligt och kvinnligt, i 

regel är mer nöjda med sig själva och har allmänt en bättre självkänsla. Det påverkar i sin 

tur dessa unga vuxnas mående i en positiv riktning. Detta stämmer alltså väl överens med 

det som Fahlkle och Johansson (2007) kommit fram till. Denna slutsats bygger på en 

studie av Block och Robins från 1993, där Rogers teori om självuppfattning i relation till 

andra variabler, exempelvis kulturella förväntningar och kön, testas med en 

korrelationsanalys (Cervone & Pervin, 2013). 

Enligt Smedler och Drake (2006) så är det viktigt för hur människor, särskilt unga 

vuxna, ser på sig själv och andra beroende på hur manligt och kvinnligt presenteras i olika 

former. Personlighet kopplat till sin könsidentitet har en stor påverkan på individens 

välmående, då strävan efter att hitta sig själv är särskilt tydlig i ungdomen enligt Smedler 

och Drake (2006), så därigenom är det viktigt att gamla och stereotypa bilder av manligt 

och kvinnligt inte reproduceras obehindrat – utan bör vara föremål för granskning och 

problematisering. Detta för att inte få unga vuxna att känna sig avvikande vilket då i sin 

tur kan leda till att de inte mår bra eller trivs i sina sociala sammanhang eftersom det, som 
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Smedler och Drake (2006) beskriver det, är en ansträngande utmaning att ständigt bete 

sig på det sätt som förväntas. 

Smedler och Drakes (2006) slutsatser om att det är viktigt för unga att inte känna 

sig avvikande bekräftas av Howard och Hollander (1997), som konstaterar att konceptet 

kring kön och genus, alltså hur människor ser på kön och könsroller, faktiskt spelar en 

stor roll i människors sociala liv då det i sin tur inverkar stort på människors sociala 

interaktion. Howard och Hollanders (1997) slutsats är därmed att våra uppfattningar kring 

kön och genus borde ta mer plats i människors medvetande, eftersom det påverkar oss 

mer än vad vi tidigare trott. 

Ungdomar har alltså redan med sig, enligt Davies (2010), hur män och kvinnor 

“bör” vara och gestaltas från sin sociala och kulturella kontext. Så kallat avvikande 

beteende kan därmed accepteras och tolereras beroende på hur omgivningen hanterar 

dessa normer kring hur man ska vara. Davies (2010) bekräftar skolans stora ansvar att 

inte reproducera de traditionella könstypiska normer som finns utan att problematisera 

och ifrågasätta – så att fler personers sätt att vara kan få komma till sin rätt. Genom att 

även uppmuntra olika sätt att vara och bete sig på kan uppfattningen befästas om att 

människor inte måste befinna sig i antingen det ena eller det andra facket, utan man kan 

vara både kvinnlig och manlig (eller ingetdera) – men det är ändå accepterat och okej 

(Davies, 2010). Davies (2010) medger att detta inte är helt oproblematiskt, eftersom 

elevernas identitet ofta redan är organiserad kring idéen om skillnader mellan könen men 

kan göras genom att ifrågasätta de praktiker där män och kvinnor framställs på olika sätt. 

Weiner och Berge (2001) poängterar vikten av att skolpraktik som är 

diskriminerande eller ofördelaktig, både i handling och retorik, ska synliggöras och 

utmanas. Dock kan skolan ensam inte verka för att eliminera de maktrelationer som finns 

och reproduceras mellan könen, men utbildning kan dock vara ett bra redskap för att 

kunna utmana de krafter som skapar ojämlikhet. Att läromedel ska vara icke-sexistiska, 

som ett sätt att undvika reproduktion av traditionella könsroller, har traditionellt sett varit 

ett av de mest tongivande temana i pedagogers ambition att ifrågasätta patriarkala 

strukturer i skolan och förbättra undervisningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

(Weiner & Berge, 2001). 

Att anlägga ett könsperspektiv på skola och utbildning är numera en del av både 

skolans och lärarens uppdrag. Som yrkesverksam lärare ska du anlägga ett könsperspektiv 

på alla aspekter av skolans verksamhet, från planering till genomförande till uppföljning 

och utvärdering. Detta medför ett krav att som lärare aktivt engagera sig i könsrelaterade 
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frågor och driva dessa frågor för elevernas bästa. I den bild som myndigheter skapar 

genom läro- och kursplaner så står skolan för produktion av det jämställda, där då lärarna 

ska se till att detta sker (i samarbete med skolledning). I detta så tillhör det en kontinuerlig 

kritisk analys av skolans verksamhet i vid bemärkelse, och hur detta ständigt kan 

förbättras. Här spelar den vardagliga praktiken stor roll, då skolan (ifall den misslyckas) 

också kan vara en producent av misslyckad jämställdhet samt reproducerade könsroller, 

och därmed sämre mående och utvecklingsmöjligheter för vissa elever. Tallberg Broman 

(2002) poängterar vikten av att börja i de lokala förhållandena, genom en granskning och 

synliggörande av det som finns i skolans värld och det skolan utsätter dem för på daglig 

basis – för att sedan kunna arbeta aktivt därifrån. Här finns det tydliga beröringspunkter 

med läromedel, den primära informationskällan som eleverna kommer i kontakt med i 

exempelvis kursen för psykologi på gymnasienivå. 

Så hur ser det då ut i skolans värld när det kommer till att ifrågasätta praktiker 

som ger män och kvinnor olika mycket utrymme och/eller framställer de på ett 

stereotypiskt sätt? En studie gjord av Young (2004), där hon studerar 38 stycken 

amerikanska läromedel i psykologins historia från 1930 och fram till 2003, visade bland 

annat att läromedlen i större utsträckning nämnde och porträtterade män, i text, och att 

kvinnor generellt sett representerades i mindre utsträckning. Youngs studie (2004) visar 

att även om representationen blir bättre desto nyare läromedlen är, från 1979 och framåt, 

så finns det fortfarande mycket att arbeta med för att uppnå en jämn rättvis fördelning 

mellan könen. Detta, anser Young (2004), är problematiskt då läromedlen representerar 

en skev bild av manligt och kvinnligt inflytande i psykologins historia, vilket kan få 

konsekvenser för synen på manligt och kvinnligt hos de elever som studerar psykologins 

historia med dessa läromedel. 

I en svensk studie av Eskner Skoger (2015) så har författaren bland annat studerat 

tre svenska läromedel i utvecklingspsykologi på universitetsnivå. Hon har, i studien, 

identifierat ett glapp mellan de mer övergripande beskrivningar som finns i läromedlen 

av ungas psykologiska utveckling, i sammanhang av att den sker som en interaktion 

mellan både biologiska och kulturella/sociala faktorer, samt de mer konkreta 

beskrivningarna av ungas psykologiska utveckling, som skedde mer i sammanhang av att 

ge företräde åt antingen det biologiska och/eller det mer individinriktade 

(kulturella/sociala) synsättet. Detta får givetvis betydelse eftersom förmågan, att förstå 

kulturella och sociala aspekter av kön när det kommer till ungas psykologiska utveckling, 

kräver kunskap kring hur över- och underordning mellan kvinnor och män på 
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samhällsnivå kan kopplas till ungas problem och/eller identitetsskapande (Eskner Skoger, 

2015). Detta, anser Eskner Skoger (2015) saknas i de läromedel som granskats vilket 

givetvis är en stor brist. 

Eskner Skogers slutsatser bekräftas i sin tur av Hamberg (2005) som genom en 

forskningssammanställning kommit fram till att de biologiska förklaringsmodeller som 

används för att förklara kognitiva och beteendemässiga könsroller och -skillnader inte är 

tillräckliga, utan att det finns en brist inom det psykologiska fältet just när det kommer 

till förståelse för hur kön och genus påverkar människors agerande och välmående. Detta 

innebär i sin tur att genus inte identifieras som en viktig del när det kommer till 

personlighet och välmående (Hamberg, 2005). 

Pettersson (2008) har gjort en inventering av den forskning som gjorts för att 

kartlägga representationen av män respektive kvinnor i olika läromedel. I litteraturhistoria 

så har 14 läromedel granskats och där framkommer det att kvinnor endast representeras 

en tiondel så ofta som männen. Även bilderna i dessa läromedel framställer kvinnan i en 

passiv roll och förstärker bilden av manlig dominans (Pettersson, 2008). I matematik så 

har 135 läromedel granskats och de osynliggör kvinnor och beskriver kvinnor och män i 

könsstereotypa roller. Bilderna i dessa läromedel visar på en skev representation, 

nämligen att män (pojkar) porträtteras tre gånger mer än vad kvinnor (flickor) gör. Denna 

kartläggning gjordes år 1987 (Pettersson, 2008). I naturvetenskapliga ämnen så har nio 

läromedel granskats och även här avbildas män som aktiva och kvinnor som passiva samt 

att män avbildas på bild mer än dubbelt så många gånger (i vissa fall upp till 75 % mer) 

som kvinnor (Pettersson, 2008). Även om detta är gamla studier, som i sin tur resulterat i 

en granskning initierad av Riksdagen (Pettersson, 2008) om representativt urval i 

läromedel (som förhoppningsvis lett till att det är mer jämställt i läromedlen), så visar det 

ändå på en diskussion som har förts i 30 år och som Pettersson (2008) beskriver som 

viktig då det är viktigt för “flickors självkänsla att läsa om vad kvinnor har åstadkommit”. 

Vi menar att det gäller alla unga – oavsett kön. 

Intressant är att det inte gjorts denna kartläggning inom psykologiämnet, varpå 

denna undersökning legitimeras ytterligare. Detta kan då kopplas till svenska läromedlen 

i psykologi på så sätt att om exempelvis män porträtteras i högre utsträckning än kvinnor 

i läromedlen, så kan det ge en skev bild av de olika könens betydelse och delaktighet i 

ämnet som sådant. Därmed finns det en vinst med att kartlägga i hur stor utsträckning 

män och kvinnor faktiskt representeras i de svenska läromedlen. 
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Bilder, och användandet av bilder, i undervisning har nämligen en stor påverkan 

på elevers studier inom olika ämnesområden. Ofta används just studier av bilder i 

läromedel som ett sätt att underlätta informationsinhämtning och är ett populärt knep när 

det kommer till studieteknik. Andersson (2016) hävdar att bilder och bildtexter är saker 

som, i exempelvis läromedel, sticker ut lite extra och som därför är extra viktiga för 

eleverna, rent studietekniskt, att koncentrera sig på när det kommer till översiktsläsning. 

Bilder kan nämligen ge en bra indikation om vad en bok eller ett kapitel handlar om, 

vilket hjälper eleverna att lättare ta till sig informationen (Andersson, 2016). 

Hogan, Goshtasbpour, Laufer och Haswell (1998) har gjort en studie som 

undersöker studieplaner i amerikanska universitets- och högskolekurser i psykologi. 

Denna studie visar att universitets- och högskolelärare ofta bygger upp sin undervisning 

på och kring läromedlen samt att de ofta använder ett litet antal läromedel, som får stå för 

den större delen av informationen som förmedlas i kurserna. Detta tyder på att lärarna 

undervisar nära läroboken – vilket i sin tur innebär att läroboken har en central plats i 

undervisningssammanhang. 

Även om Youngs (2004) och Hogans et. al. (1998) studieresultat kan tillämpas 

för USA, då studierna är genomförda där, så behöver detta inte betyda att psykologilärare 

i svenska gymnasieskolor undervisar nära deras läromedel. Detta kommer att undersökas 

i en förstudie, för att kartlägga huruvida läroböcker har en central plats även i den svenska 

gymnasieskolan. 

  

Kön 

Myers et al. (2014) beskriver begreppet kön, som såväl biologiska som sociala 

karaktärsdrag, vilka i sin tur definierar manligt och kvinnligt. Holt et al. (2015) beskriver 

i sin tur begreppet könsidentitet, som en känsla av kvinnlig- eller manlighet, vilken i sin 

tur är central för individens identitet. I denna uppsats avses biologiskt kön när begreppet 

används. 
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Könsroller 

Myers et al. (2014) definierar begreppet: könsroller, som en uppsättning av sociala 

förväntningar och stereotyper, för hur en individ förväntas agera/tänka/känna baserat på 

sin könstillhörighet. Även begreppet genus kan användas som beskrivning för denna 

företeelse, som syftar till samhällets kulturella konstruerande (både medvetet och 

omedvetet) av dessa sociala förväntningar och stereotyper (kan även benämnas som 

attribut, vilket behandlas mer under rubriken “Analys-teori”), som i sin tur bottnar i den 

traditionella biologiska uppdelningen av män och kvinnor, hanar och honor (Connell & 

Pearse, 2015). 

    

Läromedel 

Enligt Skolverket (2015) beskrivs läromedel som resurser för lärande. Tidigare var det 

främst textböcker som räknades till läromedel men idag ryms även andra former i 

begreppet, så som t.ex. film, teater, tv, tidningar, digitala spel och datorer. I beskrivningar 

av skrivna/tryckta läromedel brukar ofta så kallade pedagogiska texter avses. I denna 

uppsats avses textböcker när begreppet läromedel används. 

    

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga i hur stor utsträckning män respektive kvinnor 

representeras på bild i svenska läromedel för studier i psykologi på gymnasienivå, samt i 

vilka sammanhang som de representeras. 

 

Följande frågeställningar är till för att uppnå syftet: 

- Hur ser fördelningen av män respektive kvinnor, som bildmotiv, ut i läromedlen? 

- På vilket sätt framställs män i läromedlens bilder? 

- På vilket sätt framställs kvinnor i läromedlens bilder? 
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Metod 

Läromedelsurval 

Sedan den nya läroplanen (Gy11) trädde i kraft år 2011 har det totalt släppts 13 stycken 

läromedel från sex stycken olika förlag. Det material som används för denna studie är 

samtliga läromedel för ämnet psykologi på gymnasienivå, vilka finns tillgängliga på två 

gymnasieskolor, varav den ena i södra Sverige och den andra i mellersta delen av norra 

Sverige. Detta urval har skett genom ett bekvämlighetsurval och genererat sex stycken 

läromedel från fyra olika förlag. Inför studien övervägdes att använda samtliga 13 

läromedel men till följd av arbetets omfattning och då endast sex läromedel fanns 

representerade på de aktuella gymnasieskolorna ansågs detta bekvämlighetsurval vara 

tillräckligt för att kunna ge rättvisande bild. Dessutom täcker detta urval läromedel 

utgivna från år 2011 till 2017, vilket också ger en bra spridning tidsmässigt, även om alla 

läromedel inte behandlas. Att detta urval även täcker in fyra av sex stycken förlag anses 

därmed ge ett tillräckligt representativt urval att kunna dra vissa slutsatser från, trots att 

urvalet inte har skett slumpmässigt. Urvalet hade givetvis kunnat baserats på all den 

litteratur som används i de svenska gymnasieskolorna alternativt all den litteratur som 

används i vissa län eller kommuner, men till följd av arbetets omfattning valdes 

litteraturen på ovanstående grunder istället. 

 

Följande läromedel är därmed med i denna studie: 

- Almroth, M. & Svärd, L. (2017). Med nya ögon. Psykologi 1 & 2a. Stockholm: 

Natur och kultur. 

- Bernerson, G. & Cronlund, K. (2017) Mänskligt – psykologi 1 och 2a. Stockholm: 

Sanoma. 

- Cronlund, K (2013). Lev i tiden. Stockholm: Sanoma. 

- Levander, M. & Levander Sabelström, C (2012). Psykologi 1 + 2a. Stockholm: 

Natur och kultur. 

- Ljunggren, N. (2011). Psykologi för gymnasiet. Solna: Liber. 

- Phillips, T. (2014). Psykologi 1. Malmö: Gleerups. 

 

Dessa läromedel har valts ut för att ge en representativ bild av några av de läromedel 

som används i svensk gymnasieundervisning. Det finns givetvis skolor och 
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psykologilärare som fortfarande använder läromedel som givits ut innan den nya 

läroplanen togs i bruk men de är då inte anpassade till den undervisning som ska bedrivas 

på gymnasienivå från år 2011 och framåt. Det innebär att dessa medvetet har valts bort 

eftersom de inte är aktuella för denna studie. Det finns också skolor och psykologilärare 

som använder några av de andra läromedlen, från 2011 och framåt, som inte valts ut till 

just denna studie. Dock anser vi att genom behandlingen av sex stycken läromedel, av 

totalt 13 stycken, kan ge en bild av hur det kan se ut i svenska läromedel för undervisning 

i psykologi på gymnasienivå. 

   

Metod 

Den metod som har valts till denna studie är en kvalitativ bildanalys. Studiens syfte är att 

analysera de bilder som finns i svenska läromedel för gymnasiestudier i ämnet psykologi. 

För att uppnå detta krävs en noggrann genomgång och kartläggning av bilderna i 

läromedlen, vilket resulterar i den kvalitativa bildanalysen. Enligt Langemar (2008) så 

överensstämmer detta med det tolkande syfte som återfinns i kvalitativa metoder, det vill 

säga att uppnå förståelse om något (i detta fall hur män och kvinnor framställs i bilder 

som återfinns i läromedel). Att uppnå förståelse förklaras av Langemar (2008) som dels 

att undersökningen ska medföra att författarna förstår innebörden och meningen men 

framförallt avsikten med något – alltså varför män och kvinnor framställs på dessa 

eventuellt olika sätt i läromedlen. Denna förståelse uppnås, enligt Langemar (2008), 

genom tolkning av text där (i detta fall) läromedlens bilder givetvis är en del. 

Det är alltså läromedlens helhet som således blir det centrala att studera (Esaiasson 

et al., 2014). Vid bildanalys så kan de som genomför studien systematisera innehållet i 

de medverkande läromedlen eller, som i denna studie, kritiskt granska innehållet i 

läromedlen – där fokus för denna uppsats ligger på bilderna i läromedlen som visar 

män/manligt och/eller kvinnor/kvinnligt. 

 

Procedur 

En förstudie genomfördes för att säkerställa att läromedel är en central del i 

psykologilärares undervisning. Denna skulle i sin tur kunna bidra med en fingervisning, 

om huruvida Youngs forskning skulle kunna vara applicerbar även i Sverige.  

Vi tog kontakt med sex stycken undervisande gymnasielärare i psykologi, genom 

ett bekvämlighetsurval, då vi som författare av den här studien båda arbetar som 
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gymnasielärare. En mindre enkätstudie genomfördes på totalt två olika gymnasieskolor, 

i Kristianstads respektive Örnsköldsviks kommun. Lärarna fick svara på frågor om vilka 

källor de använder som kunskapsunderlag i sin undervisning, vilka källor de anser vara 

mest givande, samt vilka källor de anser vara mest lämpliga för eleverna för att inhämta 

kunskap. Följande svarsalternativ användes: läromedel, internet, samt annat. Denna 

förstudie skedde under vecka 46. 

Samtliga lärare som tillfrågades uppgav att läromedel är en central del av 

undervisningen. Utifrån detta ansåg vi att vi studien kunde genomföras som planerat. 

Resultatet av förstudien presenteras i bilaga I. 

Efter förstudien skedde en inventering av de läromedel som getts ut i Sverige 

sedan den nya läroplanen togs i bruk år 2011 (se även under rubriken “Läromedelsurval” 

ovan). Endast läromedel som behandlar psykologi 1, gymnasiets grundkurs, samt 

psykologi 2a, gymnasiets fortsättningskurs, valdes ut – då de är de vanligaste 

förekommande kurserna som gymnasieelever vilka studerar psykologi läser. Totalt valdes 

sex läromedel ut till denna undersökning genom ett bekvämlighetsurval. Denna 

inventering skedde under vecka 47. 

Därefter inleddes bildanalysen av varje enskilt läromedel med momenten 

innehåll, kontext samt bildspråk. För mer information om vad de olika delarna i analysen 

innefattar, se även under rubriken “Analys” nedan. Resultatet av denna analys fördes in i 

en tabell (se exempel på detta i Tabell 1). Avsikten med de olika stegen var att kartlägga 

och förstå syftet med de bilder som valts ut till dessa läromedel. Denna datainsamling 

skedde under vecka 48 och 49. Därefter gavs varje bild en specifik färgkod för att påvisa 

vilket kön huvudpersonen på bilden har. Röd kod angavs för en manlig huvudperson, 

grön för en kvinnlig, blå för en oklar/delad roll mellan man och kvinna, samt gul för små 

barn. I nästa steg applicerades de utvalda attribut för man och kvinna, som beskrivs mer 

under “Analys-teori”, på bildernas innehåll, samt vilket kön personen (som hör till 

attributet) har. Därefter skedde en kompletterande bildanalys, en så kallad polariserande 

bildanalys, för att identifiera eventuella likheter och skillnader i de attribut hos de bilder 

som gestaltar män respektive kvinnor. Denna analys skedde under vecka 50 och 51. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen för bildanalys av ett läromedel i tabellform. 

Författare Årtal Titel Förlag Sidnummer Innehåll Kontext Bildspråk Attribut 

Katri 

Cronlund. 

2013. Lev i 

tiden – 

Psykologi 

1. 

Sanoma 

Utbildning 

AB. 

s. 43 En tonårstjej 

håller om en 

sittande 

tonårspojke. 

Det psykodynamiska 

perspektivet, 

Utvecklingsteori, 

den genitala fasen 

(bildtext saknas). 

Ung kvinna 

söker närhet. 

Tillgivenhet: 

Kvinna 

 

 

 

 

 

 

 

s. 95 Ett äldre par 

håller om 

varandra i 

sömnen. 

Behov och känslor, 

Om du hindras att 

sova, (bildtext 

saknas) 

Män och 

kvinnor 

behöver 

närhet. 

Tillgivenhet: 

Kvinna, Man 

Mer om själva analysmetoden presenteras under rubriken analys. 

    

Analys 

Analysmetoden som har valts till denna undersökning, en kvalitativ bildanalys, utgår från 

kommunikationsprocessen där sändare, mottagare och representation är de delar som 

studeras enligt Petterssons (2008) beskrivning. I detta fall så är sändaren, 

läromedelsförlag, och mottagaren, gymnasieelever som läser psykologi 1, densamma för 

alla bilder. Vi tar oss an bildanalysen utifrån utgångspunkten som Gubrium och Holstein 

utarbetat, nämligen att bilder är en verklighet i sig och således bör studeras och diskuteras 

i den kontext som den befinner sig i, nämligen som del i ett läromedel. Vår 

uppmärksamhet riktas därigenom mot bildernas inneboende egenskaper och relation till 

andra liknande bilder. (Sverrisson, 2015). 

Vi kommer alltså, som Sverrisson (2015) uttrycker det, söka samhället i bilden 

och bildens roll i samhället. Därigenom kommer tyngdpunkten i denna bildanalys att utgå 

från olika moment, som Petterson (2008) beskriver ges olika tyngdpunkt i analysen 

beroende på vad undersökningen syftar till. Således kommer denna bildanalys att 

fokusera på tre moment: innehåll, kontext och bildspråk. Analysen inleds därigenom med 

att utgå från momentet innehåll, där vi kartlägger vad bilden föreställer och dess 

grundbetydelse. Därefter analyseras bilden utifrån momentet kontext, där vi kartlägger 

bildens inre kontext. Exempel på detta är i vilket kapitel bilden återfinns, vilken bildtext 

som hör till bilden samt vilka rubriker som finns i bildens direkta anslutning. Därefter 
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analyseras bilden utifrån momentet bildspråk, där vi kartlägger vilka koder och/eller 

normer som förmedlas på bilden och om det finns dolda budskap (här exemplifieras det 

av Pettersson, 2008, med könsroller – vilket passar denna uppsats syfte väl). 

Detta är viktigt då bilder ofta innehåller ett språk som inte är tillgängligt för 

betraktaren direkt, utan kräver eftertanke och reflektion (Eriksson, 2017). Detta innebär 

att bilder kan påverka betraktaren utan att betraktaren är medveten om det och på så vis 

vara passiv, samtidigt som den är aktiv i och med att det är svårt, enligt Eriksson (2017) 

att få det som betraktaren har sett i bilden osett – det självupplevda budskapet (oavsett 

ifall det var den verkliga intentionen eller inte) har fastnat. 

De tre momenten innehåll, kontext och bildspråk sker för att på ett systematiskt 

sätt identifiera och kartlägga vad bilderna föreställer och i vilka sammanhang de 

förekommer, för att sedan kategoriseras (vilket är något Sverrisson, 2015, 

rekommenderar) utifrån de attribut som presenteras under rubriken “Analys-teori” (se 

nedan). Därefter går vi vidare med analysen. 

Då tillkommer det även en polariserande bildanalys, som enligt Pettersson (2008) 

kännetecknas av att bilder i ett gemensamt tema, manligt/kvinnligt i läromedel, ställs mot 

varandra för en jämförande granskning. I en jämförande granskning noteras nämligen 

likheter och olikheter (vilket underlättas av den tidigare kategoriseringen), för att sedan 

tolkas. Pettersson (2008) beskriver huvuddelen i den polariserande bildanalysen som 

själva förtydligandet av de skillnader som eventuellt återfinns, och inte nödvändigtvis att 

det ger några konkreta svar. 

Det är alltså i den polariserande bildanalysen som bildernas innehåll jämförs och 

granskas utifrån de kriterier som har satts upp för att beteckna manligt och kvinnligt. Vi 

har valt en kombination av Holt et al. (2015) samt Magnussons (2009) definition av 

manliga respektive kvinnliga drag, egenskaper och attribut inom västerländska kulturer 

(inom vilken den svenska skolans värdegrund och verksamhet inryms). Se mer nedan 

under rubriken “Analys-teori”. 

 

Analys-teori 

För att kunna kategorisera bilderna i manligt och kvinnligt har vi utgått från Holt et als. 

(2015) beskrivning av män och kvinnor inom västerländska kulturer, samt Magnussons 

(2009) beskrivning av kvinno- respektive mansideal.  
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Holt et al. (2015)  talar om s.k. könsscheman, vilket innebär en mental, 

organiserad struktur, som inkluderar uppfattningar om egenskaper och beteende. Dessa 

är i sin tur lämpliga och förväntade av män respektive kvinnor. Inom en viss kultur 

avslöjar könsscheman hur den typiska mannen samt kvinnan borde vara. Holt et al. (2015) 

tar upp följande kännetecknande drag för män inom västerländska kulturer: 

målmedvetenhet samt emotionell och fysisk styrka. Kvinnor kännetecknas snarare med 

ord som: känslighet, vänlighet och hjälpsamhet (Holt et al. (2015). 

Även Magnusson (2009) tar upp att människans historia präglats av stereotypa 

föreställningar om kvinnligt respektive manligt. Det typiskt maskulina beskrivs med 

attributen: styrka (fysisk och psykisk), bestämdhet, aggressivitet, kraftfullhet, intelligens, 

djärvhet, okänslighet, dominans, kyla, ledarskap, målmedvetenhet samt självsäkerhet. I 

kontrast till dessa egenskaper beskrivs det kvinnliga med attribut som: känslighet, 

tillgivenhet, medlidande, värme, lugn, följsamhet, öppenhet, blyghet, sympati samt 

moderlighet i den bemärkelsen av någon som är mån om att trösta (Magnusson, 2009). 

Vi kommer därmed att utgå från dessa stereotypiska föreställningar om manligt 

och kvinnligt i den polariserande bildanalysen. 

 

Etiska överväganden 

Wilson och MacLean (2011) betonar vikten av att reflektera kring de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002), innan ett experiment eller en studie genomförs. 

Dessa ämnar att skydda, såväl forskare som deltagare, från både fysiska och psykiska 

besvär. En informant/deltagare får exempelvis inte utsättas för större risker i ett 

experiment, än i sin vardag. 

Forskaren bör även se till att varje deltagare informeras om studiens syfte, 

procedur, risker, etc. När deltagaren är väl informerad, kan han/hon därefter ta ställning 

till om han/hon vill delta i studien eller inte. Vidare, menar Wilson och MacLean (2001) 

är det viktigt att se till så att ingen känslig eller privat information kan läcka ut. Därför är 

det en viktig förutsättning att allt material hanteras på ett bra sätt. 

I övrigt, då den här studien har utgått från läromedel, så har de etiska aspekterna 

inte varit i fokus. Dock bör man ändå reflektera kring huruvida studiens resultat, i 

förlängningen, kan påverka förlag eller personer som kan knytas till det läromedel/de 

läromedel som granskats. Dessutom så utgår vår analys från oss själva, vilket kan medföra 
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en risk för subjektiv tolkning, som alltid när det kommer till kvalitativa studier. Detta 

kommer dock att behandlas i den metodologiska diskussionen. 

I förstudien fick några lärare besvara en enkät om vilken typ av material han/hon 

använder i sin undervisning, för att ta reda på om läromedel skulle vara aktuellt att 

granska. Inför vår förstudie informerade vi samtliga deltagare om studiens syfte, att de 

skulle vara helt anonyma och att all information skulle hanteras konfidentiellt, att 

deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta eller välja att inte svara när som helst 

under förstudien. Med deras samtycke inleddes därmed förstudien. Frågorna i den här 

enkäten bedöms dock, i det här fallet, inte som känsliga och ingen personlig information 

om deltagarna behandlas eller redovisas i uppsatsen. 

 

 

Resultat 

Syftet med denna studie var att kartlägga i hur stor utsträckning män respektive kvinnor 

representeras på bild i svenska läromedel för studier i psykologi på gymnasienivå, samt i 

vilka sammanhang som de representeras. 

  

Fördelning av män och kvinnor på bild i läromedlen 

Utifrån en genomgång av alla läromedel och dess bilder så bedömdes totalt 386 stycken 

bilder behandla människor i så pass stor utsträckning att de blev föremål för bildanalys 

(se även rubriken “Procedur” för mer information om hur bildanalysen gick till). Dessa 

kartlades i ett första steg utifrån innehåll, där syftet var att undersöka fördelningen av män 

och kvinnor på bild i läromedlen (se Tabell 2). 

 Det som kartläggningen visar tydligt är att andelen bilder i läromedlen ökar 

stadigt desto nyare läromedlen är, med undantag för läromedlet “Med nya ögon – 

Psykologi 1 och 2a” (från 2017), som endast innehöll 59 stycken relevanta bilder. I övrigt 

så innehöll läromedlet “Lev i tiden – Psykologi 1” (från 2013) 48 stycken relevanta bilder, 

“Psykologi för gymnasiet” (från 2011) 51 stycken, “Psykologi 1 + 2a” (från 2012) 61 

stycken, “Psykologi 1” (från 2013) 70 stycken samt “Mänskligt – Psykologi 1 + 2a” (från 

2017) 97 stycken relevanta bilder. Därigenom finns det en differens på 49 stycken bilder 

från det läromedel som har minst relevanta bilder mot det läromedel som har flest 

relevanta bilder (se Tabell 2). 
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 Det är dock viktigt att ha i åtanke att de läromedlen som innehåller 

information för båda kurserna, psykologi 1 och psykologi 2a, har ett mer omfattande 

innehåll. Dock har det inte inneburit att de, per automatik, innehåller mest bilder, även 

om det läromedel som innehåller mest relevanta bilder (“Mänskligt – Psykologi 1 och 

2a”) också innehåller material för båda kurserna. De övriga två läromedlen, som 

innehåller material för båda kurserna (“Psykologi 1 + 2a” samt “Med nya ögon – 

Psykologi 1 och 2a”), hamnar på tredje respektive fjärde plats då det kommer till mest, 

för ämnet, relevanta bilder (se Tabell 2). 

 Det andra intressanta resultatet är att andelen män och kvinnor som 

representeras på bild skiljer sig mycket åt beroende på vilket läromedel som används. 

Andelen manliga huvudpersoner på bild är någorlunda konstant från 31 % i “Psykologi 

för gymnasiet” till 39 % i “Psykologi 1”, alltså med en skillnad på endast 8 

procentenheter. Däremot varierar andelen kvinnliga huvudpersoner som representeras på 

bild kraftigt från 17 % i “Lev i tiden – Psykologi 1” till 47 % i “Psykologi 1 + 2a”, vilket 

innebär en skillnad på hela 30 procentenheter (se Tabell 2). 

  Skillnaden i representation mellan män och kvinnor inom samma läromedel 

varierar också kraftigt, från en differens på 18 procentenheter i “Lev i tiden – Psykologi 

1” (kvinnor 17 % och män 35 %) där männen alltså har dubbel representation jämfört 

med kvinnor, mot en differens på endast två procentenheter i “Mänskligt – Psykologi 1 

och 2a” (kvinnor 34 % och män 32 %). Värt att notera att det läromedel där differensen 

är minst är också det nyaste läromedlet (där även kvinnor representeras mer än män), 

jämfört mot det äldsta läromedlet där differensen är som störst (där män representeras 

mer än kvinnor). Se Tabell 2. 

 Här är det viktigt att ha i åtanke att differensen hos dessa läromedels 

procentsatser kan upplevas mer i de läromedel där det finns få bilder redan från början 

jämfört med de bilder där det finns fler bilder. Detta eftersom få bilders innehåll kan ge 

ett större genomslag hos läsaren då det finns ett mindre antal att förhålla sig till, jämfört 

med ett läromedel där det finns fler bilder att förhålla sig till. 

 När det kommer till en generell fördelning av män och kvinnor på bild hos 

de utvalda läromedlen så är skillnaderna däremot inte lika stora som när läromedlen 

analyseras var för sig. Den generella representationen av kvinnor som huvudperson på 

bild hos de utvalda läromedlen är på 35 %, jämfört med den manliga representationen på 

33 % (se Tabell 2). 
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  Detta gör att slutsatsen kan dras att kvinnor, generellt sett, representeras mer 

i de, för denna studie, utvalda svenska läromedlen för gymnasiestudier psykologi 1 och 

psykologi 2a än vad män gör. Dock är det värt att ha i åtanke de stora skillnaderna som 

finns mellan kvinnlig och manlig representation beroende på vilket läromedel som avses, 

samt förhållandet mellan kvinnlig och manlig representation inom ett och samma 

läromedel. Det är även viktigt att ha läromedelsurvalet i åtanke här, då vi i nuläget inte 

vet ifall samma slutsatser kan dras utifrån bilderna i de övriga läromedlen. Detta då 

skillnaderna är små vilket i sin tur innebär att det inte krävs mycket för att resultatet, och 

därmed den dragna slutsatsen, inte är generaliserbar på alla utgivna (sedan 2011) svenska 

läromedel i psykologi på gymnasienivå. 

  Andelen bilder med både manliga och kvinnliga huvudpersoner har också 

en stor differens, från 16 % i “Mänskligt – Psykologi 1 och 2a” till 30 % i “Psykologi 1”. 

Generellt sett så består de utvalda läromedlens bilder av 20 % där både män och kvinnor 

innehar huvudrollen i en och samma bild (se Tabell 2). Det intressanta med detta är att 

majoriteten av dessa bilder syftar till heterosexuella kärleksrelationer, vilket då motsvarar 

ungefär en femtedel av alla bilder som visas i läromedlen. Mer om detta i kommande 

resultatavsnitt. 

 Andelen bilder med små barn och/eller personer med oklar könsidentitet är 

inte av intresse att undersöka ytterligare efter att kartläggningen har skett (se Tabell 2), 

då de varken befäster eller reproducerar föreställningar om manligt och kvinnligt då 

könstillhörigheten inte kan fastställas. 

 

Tabell 2. Kartläggning av manlig respektive kvinnlig representation på bild i läromedlen. 

Läromedel Utgivningsår Andel manliga 

huvudpersoner 

Andel 

kvinnliga 

huvudpersoner 

Andel både 

manliga och 

kvinnliga 

huvudpersoner 

Andel små 

barn/personer 

med oklar 

könsidentitet 

Totalt 

Lev i tiden – 

Psykologi 1 

2013 17 (35 %) 8 (17 %) 8 (17 %) 15 (31 %) 48 

(100 %) 

Psykologi för 

gymnasiet 

2011 16 (31 %) 22 (43 %) 10 (20 %) 3 (6 %) 51 

(100 %) 

Psykologi 1 + 2a 2012 19 (31 %) 29 (47 %) 12 (20 %) 1 (2 %) 61 

(100 %) 

Psykologi 1 2013 27 (39 %) 19 (27 %) 21 (30 %) 3 (4 %) 70 

(100 %) 
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Med nya ögon – 

Psykologi 1 och 2a 

2017 18 (31 %) 23 (39 %) 10 (17 %) 8 (13 %) 59 

(100 %) 

Mänskligt – 

Psykologi 1 och 2a 

2017 31 (32 %) 33 (34 %) 16 (16 %) 17 (18 %) 97 

(100 %) 

Totalt    128 (33 %) 134 (35 %) 77 (20 %) 47 (12 %) 386 

(100 %) 

  

Hur män och kvinnor framställs på bild i läromedlen 

I ett andra och tredje steg gjordes en analys av bildernas kontext och bildspråk för att 

kartlägga normer och/eller dolda budskap, för att sedan matcha dessa mot de utvalda 

attributen för manligt respektive kvinnligt. Bilderna tilldelades även en kategori för om 

attributet på bilden tillhört en man eller kvinna (kategori manligt/kvinnligt). Av de totalt 

386 analyserade bilderna var det 66 stycken bilder (17 %), som avvek från dessa attribut 

(kunde alltså inte matchas med något attribut och/eller kön) och uteslöts därmed helt från 

analysen och är därför inte med i nedanstående kartläggning. Varje bild kan dock ha 

tilldelats mer än ett attribut och kan därmed återfinnas i mer än en kategori. 

 Tabell 3 visar resultatet av kartläggningen för respektive attribut, det vill 

säga hur många gånger som attributet har blivit matchat samt andelen huvudpersoner som 

tillhört kategorin man respektive kvinna. 

 Det som denna kartläggning visar tydligt är att de manliga attributen följde 

mönstret att män, i nästan samtliga fall, i högre grad än kvinnor representerades för dessa 

specifika attribut. Detta även om denna skillnad i vissa fall var försumbar. Det attribut 

som stack ut var bestämdhet, genom att det i högre grad representeras av kvinnor (se 

Tabell 3). 

 De attribut som var överrepresenterade bland män var således dominans, 

kraftfullhet, okänslighet samt psykisk styrka. För några attribut var skillnaden subtil, så 

som målmedvetenhet, fysisk styrka samt självsäkerhet (se Tabell 3). 

 De kvinnliga attributen följde mönstret, att kvinnor i högre grad än män 

representerades för dessa specifika attribut, i samtliga fall. Även här var dock denna 

skillnad, i vissa fall, försumbar i likhet med de manliga attributen (se Tabell 3). 

 De attribut som var överrepresenterade bland kvinnor var således 

hjälpsamhet och följsamhet. För några attribut var skillnaden subtil, så som moderlighet, 

tillgivenhet, värme och känslighet (se Tabell 3). 
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 Detta gör att slutsatsen kan dras att kvinnor fanns överrepresenterade vid 

något av de manliga attributen, medan män däremot inte fanns överrepresenterade vid 

något av de kvinnliga attributen. 

 Ett annat intressant resultat är också att attributet bestämdhet var något som 

var överrepresenterat av kvinnor, samt att attributet moderlighet (eller faderlighet, 

anpassat för män i liknande situationer) hade en väldigt jämlik representation. 

 Detta skulle kunna tolkas som ett försök till att jämställa, och neutralisera, 

uppfattningar om manligt och kvinnligt. Ifall detta är medvetet eller omedvetet kan 

diskuteras ytterligare. 

  

Tabell 3. Kartläggning av manliga respektive kvinnliga attribut. 

Attribut Total Andel män % Andel kvinnor % 

Intelligens 30 19 63 11 37 

Ledarskap 17 13 76 4 24 

Aggressivitet 19 14 74 5 26 

Dominans 9 9 100 0 0 

Djärvhet 15 10 67 5 33 

Kyla 7 5 71 2 29 

Målmedvetenhet 9 5 56 4 44 

Fysisk styrka 30 17 57 13 43 

Kraftfullhet 14 12 86 2 14 

Bestämdhet 7 3 43 4 57 

Psykisk styrka 1 1 100 0 0 

Självsäkerhet 17 9 53 8 47 

Okänslig 10 8 80 2 20 

Känslighet 71 29 41 42 59 
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Öppenhet 12 4 33 8 67 

Lugn 19 4 21 15 79 

Tillgivenhet 31 41 45 17 55 

Hjälpsamhet 9 1 11 8 89 

Moderlighet 

(faderlighet) 

66 31 47 35 53 

Medlidande 4 1 25 3 75 

Värme 12 5 42 7 58 

Följsamhet 10 1 10 9 90 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion och praktiska implikationer 

Resultaten visade att generellt sett så hade de nyare läromedlen större andel bilder i sig, 

där det kunde skilja cirka 50 % i andel relevanta bilder hos läromedlen, från 48 stycken 

till 97 stycken. I detta resultat har läromedlens omfattning, ifall de bara behandlar 

ämnesinnehåll för endast kursen psykologi 1 eller också ämnesinnehåll för kursen 

psykologi 2a, tagits i beaktande. Tydligt är att de läromedel som behandlar psykologi 1 

hamnar på andra, femte och sjätte plats när det kommer till andel relevanta bilder, medan 

läromedel som behandlar psykologi 1 + 2a hamnar på första, tredje och fjärde plats. Detta 

tyder på att läromedel som behandlar ett större ämnesinnehåll också tenderar att ha fler 

relevanta bilder, även om det inte är hela sanningen. Kombinationen av nyare läromedel 

samt att de har ett större ämnesinnehåll ger således ett tydligare resultat av fler relevanta 

bilder. 

 Tidigare forskning av bland annat Karlsson (2017) slår fast att individer lär 

in beteenden från modeller/förebilder (så kallad modellinlärning), vilket är något som 

forskning av Belsky (2013) även behandlar i exemplen på faktorer som kan påverka 

individer och deras beteende. Studierna visar således på betydelsen av modeller och 

förebilder när det kommer till hur vi människor känner och agerar. Här ryms även bilder 
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i läromedel som elever möter varje dag i sin undervisning, där resultatet även visar att det 

finns en stor differens i andelen bilder mellan de olika läromedlen, vilket därmed kan vara 

problematiskt beroende på vad dessa bilder innehåller och förmedlar. Läromedel som 

innehåller ett större antal bilder skulle därmed kunna ha lättare för att förmedla en mer 

nyanserad bild av exempelvis manligt och kvinnligt, medan de läromedel som innehåller 

ett mindre antal bilder också kan ha svårare för att ge en nyanserad bild. Andelen bilder 

är dock ingen garanti för bredd av innehållet, utan det skulle snarare kunna vara tvärtom 

– att de läromedel som har många bilder inte har tänkt igenom urvalet på samma sätt som 

de läromedel vilka har färre bilder. Det viktiga här är alltså primärt inte andelen bilder, 

utan vad de innehåller och vilket budskap de förmedlar till läsaren av läromedlet. 

 Det tydligaste resultatet är hur jämn fördelningen är av män generellt sett i 

de sex läromedlen, från 31 % i ett av läromedlen till 39 % i ett annat, och hur mycket mer 

ojämn fördelningen är av kvinnor generellt sett i läromedlen, från 17 % i ett av läromedlen 

till 47 % i ett annat. Differensen mellan manlig och kvinnlig representation i de olika 

läromedlen skiljer sig alltså endast med 8 % för män men med 30 % för kvinnor (mellan 

det läromedel med minst respektive mest andel). Detta tyder på att männen generellt sett 

ligger på en jämnare fördelning i de olika läromedlen och att det således inte spelar så 

stor roll vilket av de sex läromedlen som används, då differensen är så pass låg. För 

kvinnlig representation spelar det däremot en större roll vilket läromedel som används, 

då det kan skilja sig åt så mycket mellan de sex olika läromedlen. Den lägsta 

representationen för kvinnor ligger dessutom på 17 %, vilket är avsevärt mycket lägre än 

för män, som ligger på 31 %. Den högsta representationen däremot för kvinnor ligger på 

47 %, vilket är betydligt högre än männens 39 %. Dock anser inte vi att den betydligt 

högre “högsta-nivån” för kvinnor i ett av läromedlen (med en differens på 8 % till 

kvinnornas fördel) kompenserar kvinnornas avsevärt lägre “lägsta-nivå” i ett annat av 

läromedlen (med en differens på 14 % till kvinnornas nackdel). 

 Här handlar det helt och hållet om vilket läromedel som finns och används, 

ifall eleverna ska få ta del av en skev representation åt det ena eller åt det andra hållet. 

För även om man som lärare och/eller elev kan ha tur och få ett läromedel med endast 8 

% differens mellan mäns och kvinnors högsta representation, så kan man alltså lika gärna 

ha otur och få ett läromedel med nästan det dubbla, alltså 14 % differens. 

 Det andra tydliga resultatet är de avsevärda skillnader som finns mellan 

manlig och kvinnlig representation i ett och samma läromedel, från 18 % i ett av 

läromedlen (där männen har dubbel representation jämfört med kvinnorna) till endast 32 
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% i ett annat (där kvinnorna har två procentenheter högre representation än männen). 

Även här kan man som lärare och/eller elev ha tur och få ett läromedel med endast 2 % 

differens mellan män och kvinnor, eller otur och få ett läromedel med 18 % differens 

mellan män och kvinnor – vilken då ger en nästan tiodubbel skillnad jämfört med den 

förstnämnda (på 2 %)! Det riktigt intressanta här är att den stora differensen återfinns i 

det näst äldsta läromedlet, från 2013, medan den minsta differensen återfinns i det nyaste 

läromedlet, från 2017. Det kan tyda på att, för det första, de nyare läromedlen, i större 

utsträckning, har fokuserat på att få en jämnare representation vilket då, för det andra, 

också tyder på att det har blivit lättare då de har större andel relevanta bilder till att börja 

med än de äldre läromedlen som generellt sett har mindre andel relevanta bilder (likt det 

som diskuteras inledningsvis ovan, att nyare läromedel innehåller större andel relevanta 

bilder). 

 Detta innebär dock att den stora differensen i det näst äldsta läromedlet, som 

har betydligt färre bilder, kan upplevas som ännu större på grund av det mindre urvalet 

eftersom dessa bilder får större genomslagskraft eftersom det helt enkelt inte finns lika 

många bilder. Detta i enlighet med tidigare forskning av Andersson (2016) som hävdar 

att elever använder bilder som ett sätt att underlätta informationsinhämtning. Ett 

läromedel som har många bilder ger därmed fler möjligheter för eleverna att förstå vad 

ett kapitel handlar om, medan ett läromedel som har få bilder således ger färre möjligheter 

att underlätta för eleven. Därmed får dessa bilder, enskilt, en större betydelse. Detta 

innebär alltså att läromedel som både har färre andel bilder men också sämre 

representation, kan bidra till att befästa uppfattningar och manligt och kvinnligt ännu mer 

än de läromedel som har fler bilder samt bättre representation. Detta är en tråkig insikt i 

detta fall då det inte alltså inte bara handlar om manlig och kvinnlig representation, utan 

också om hur representationen står sig i förhållande till antalet bilder i läromedlen. 

 Hittills har vi alltså kartlagt att det finns en stor differens i kvinnors och 

mäns representation mellan de sex olika läromedlen (där män, generellt sett, har en 

jämnare och högre representation medan kvinnor, generellt sett, kan ha väldigt mycket 

lägre eller högre representation än männen – beroende på vilket läromedel som avses) 

men också att det finns en stor differens i manlig och kvinnlig representation inom de sex 

olika läromedlen (där differensen nästan kan vara tiodubbelt så hög till männens fördel 

inom ett och samma läromedel). 

 Detta är något som bekräftas i tidigare forskning av Young (2004) med sitt 

amerikanska perspektiv på läromedelstexter i psykologi och Pettersson (2008) med sitt 
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svenska perspektiv på bilder i läromedel i litteraturhistoria, matematik samt 

naturvetenskapliga ämnen. Trots deras olika geografiska och ämnesmässiga 

fokusområden så visade deras resultat att kvinnor, generellt sett, representerades i mindre 

utsträckning i de granskade läromedlen och att när de väl representerades var de oftare i 

en passiv och/eller underordnad roll gentemot männen. Båda kom dock fram till att 

representationen blev bättre desto nyare läromedlen var, samt att Pettersons (2008) studie 

initierade en granskning från Riksdagen om representativt urval i läromedel som kan ha 

lett till en tanke om bättre jämställdhet i svenska läromedel. Vår studie visar nämligen 

hittills på stora skillnader i läromedlen som går i linje med tidigare forskningsresultat men 

att representationen blir bättre i de nyare läromedlen. 

  Detta är av stor vikt att kartlägga eftersom tidigare forskning från Young 

(2004) och Hogan et. al. (1998), samt vår egen förstudie, visar att lärare arbetar väldigt 

nära sina läromedel. De blir således en trygg bas utifrån vilken läraren kan låta sin 

undervisning ta avstamp. Därigenom är det ännu viktigare för psykologilärare att ha 

kunskap om manlig och kvinnlig representation, samt hur de framställs, i läromedlen för 

att aktivt kunna arbeta för att inte befästa stereotypa könsroller – särskilt i ett ämne som 

psykologi vilken handlar om det mänskliga varandet och agerandet utifrån olika aspekter 

och perspektiv. 

 Exempelvis bekräftar forskning av Hamberg (2005) genus som en väldigt 

viktig del att ta hänsyn till när det kommer till utvecklande av människors personlighet 

och deras allmänna välmående samt forskning av Eskner Skoger (2015) som poängterar 

den kulturella och sociala betydelsen av kön (alltså inte bara den biologiska), som de båda 

anser saknas i tillräckligt stor utsträckning hos läromedel i psykologi. Därigenom 

bekräftas vikten av vår studies resultat med att identifiera dessa olikheter för att aktivt 

kunna arbeta med dessa frågor som ett sätt att undkomma marginaliserade av ett visst kön 

och/eller befästandet av traditionella könsroller där män syns mer än kvinnor. 

  Resultatet av fördelningen av kvinnors och mäns representation blir 

däremot inte lika iögonfallande då vi analyserar de sex läromedlen som helhet, istället för 

en och en. Detta då vi istället får ut ett snitt som jämnar ut differenserna. Kvinnliga 

huvudpersoner, på bild i de sex läromedlen, ligger två procentenheter högre än snittet för 

manliga huvudpersoner i läromedlen. 

  Detta visar att trots kvinnors ojämna representation på bild, mellan de olika 

läromedlen, samt trots den stora differens som finns mellan kvinnlig och manlig 

representation, inom de olika läromedlen, så representeras kvinnor mer på bild än män i 
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de svenska läromedlen för psykologi 1 och 2a på gymnasienivå i Sverige. Detta går då 

emot den tidigare forskning av Young (2004) och Pettersson (2008) som finns men 

resultatet svarar dock endast på den första frågeställningen, det vill säga hur fördelningen 

av män respektive kvinnor (som bildmotiv) ser ut i läromedlen. Det riktigt intressanta blir 

det som följer, det vill säga på vilket sätt män och kvinnor framställs på dessa sex utvalda 

läromedels bilder. Det är också här vi till fullo kan förstå vår studies bidrag till den 

forskning som Hamberg (2005) och Eskner Skoger (2015) lagt fram. 

  När det kommer till hur män respektive kvinnor framställs i läromedel 

utgick vi ifrån Holt et al. (2015) samt Magnussons (2009) beskrivning av vilka attribut 

som anses känneteckna manligt och kvinnligt. I samtliga fall, med ett undantag (attributet 

bestämdhet), visade studiens resultat att män och kvinnor var överrepresenterade i de 

attribut vilka hörde till sina respektive kön. Det är således väldigt intressant att den 

teoretiska utgångspunkten i stort stämmer överens med vårt resultat. 

  Män förekommer alltså i högre grad än kvinnor på bilder som visar på 

aggressivitet och dominans, genom till exempel brukande av vapen, våld och ilska. Ett 

annat exempel på hur män framställs är med attributet intelligens, vilket visar sig i att 

männen på bild ofta har roller/yrken som forskare, läkare, matematiker samt andra roller 

som också signalerar kunskap. Män framställs också ofta med attributet ledarskap i 

roller/yrken som chefer, politiker samt i olika undervisande roller. 

  Ett intressant resultat var till exempel attributet moderlighet, vilken 

beskrivits som ett kvinnligt attribut men som i själva verket visade sig vara i princip lika 

vanligt förekommande med manliga (47 %) respektive kvinnliga (53 %) personer på bild. 

Då just detta attribut visar på en så tydligt jämn fördelning drar vi därmed slutsatsen att 

detta gjorts medvetet. Detta visar alltså att tanken om kvinnan som huvudansvarig för 

omvårdnad av barn tycks vara på väg att suddas ut, vilket är i enlighet med samhällets 

rådande debatt. Detta är även i enighet med det som Fahlke och Johansson (2007) skriver, 

nämligen rådande föreställningar om att en person både kan ha manliga och kvinnliga 

egenskaper samtidigt. Vi har tidigare presenterat att Fahlke och Johansson (2007) 

hänvisar till resultat som återfanns av psykologer i början av 1900-talet, då man använde 

skattningsskalor för att få fram manliga respektive kvinnliga egenskaper. Attribut så som 

t.ex. styrka och självsäkerhet ansågs höra samman med det maskulina,  vilket i sin tur 

stämmer väl överens med resultatet i vår studie.  

 Kvinnor förekommer i sin tur alltså på bilder, och i sammanhang, som 

kännetecknas av attributen lugn, genom att ägna sig åt stillsamma aktiviteter. Andra 
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tydliga kvinnliga attribut var medlidande och hjälpsamhet, vilka kunde skönjas genom 

att kvinnor ofta ses trösta och vårda både barn och andra vuxna (inte sällan män). På 

bilderna syntes kvinnor ofta i roller som sjuksköterska och terapeut. Följsamhet är också 

ett attribut som stack ut som klart överrepresenterat bland kvinnor och syntes genom att 

kvinnor på bild ofta följde män i olika sammanhang. Vi kan alltså återigen se likheter 

med de tidigare studier som Fahle och Johansson (2007) hänvisat till, vilka konstaterade 

att egenskaper så som känslosam, godhjärtad och eftergiven är typiskt kvinnliga drag. 

Dessa kan nämligen liknas vid några av de attribut som tagits upp här, t.ex. följsamhet, 

moderlighet och hjälpsamhet.  

  Ett annat intressant resultat var att attributet bestämdhet tydligt 

överrepresenterades av kvinnor (med 57 %), samtidigt som attributet fysisk styrka hade 

en relativt jämn fördelning (57 % för män samt 43 % för kvinnor). Kvinnor kunde alltså 

i många fall också synas på bilder där de utförde fysiska aktiviteter, ofta i form av 

styrketräning och kampsporter, vilket traditionellt sett ses som manliga attribut. Även 

denna jämna fördelning tyder på någon form av medvetenhet kring normer och hur 

kvinnor och män traditionellt sett har uppfattats och att det finns en önskan om att 

korrigera detta till viss del. 

  Skillnaderna mellan hur män och kvinnor framställs i läromedlen utifrån de 

traditionellt könskodade attributen var i många fall små, vilket skulle kunna innebära att 

det finns en vilja från samhällets sida (eller i alla fall läromedelsutgivarna) att försöka 

jämna ut de rådande föreställningar, som finns om könsskillnader. 

  Tallberg Broman (2002) talade om vikten av att synliggöra det som elever 

möter i skolans tillämpade läromedel. Vi har med den här studien ämnat att belysa 

innehållet i läroböcker, för att påvisa hur män och kvinnor framställs idag. Skolverket 

(2017) menar att skolan har ett uppdrag, att aktivt motverka traditionella könsmönster. 

Med hjälp av denna kartläggning av läromedel kan psykologilärare bli hjälpta att se till 

så att undervisningen blir mer likvärdig ur ett jämställdhetsperspektiv. Vår studie visar 

att de läromedel som granskats har tagit viss hänsyn till jämställdhetsperspektivet, även 

om uppdraget inte riktigt är fulländat ännu, när det kommer till manlig och kvinnlig 

representation och framställning. 

  Studien visar på betydelsen av kunskap, kring manlig och kvinnlig 

representation samt på de sätt vilka män och kvinnor framställs i läromedel, för att kunna 

nå upp till skolans uppdrag om att aktivt motverka traditionella könsmönster. Kunskap 

om vikten av att aktivt motverka traditionella könsmönster, då de kan påverka våra 
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ungdomar i en negativ riktning, samt insikt i hur läromedlen ställer sig till dessa frågor 

och ämnen kan ge praktiska implikationer, som kan bidra till att, som psykologilärare, 

förstå vikten av att vara medveten konsument av läromedel. Att vara medveten i sin 

användning och inte lita blint på att läromedlen automatiskt är bra och innehåller 

representativt material bara för att de är läromedel. Dessa insikter kan leda till givande 

pedagogiska diskussioner om hur man som psykologilärare kan arbeta med dessa 

läromedels styrkor såväl som svagheter (när det kommer till kön/genus/könsroller med 

tillhörande förväntningar utifrån ett personlighets– och identitetsperspektiv) i 

klassrumssituationer. Den kanske viktigaste implikationen är att inte låta bilders budskap 

fästa sig obemärkt utan att aktivt arbeta med dessa och därigenom göra det till en 

lärandesituation. Dock finns det ett implikationsproblem med skolor som använder sig av 

äldre läromedel då resurserna till att köpa in nya läromedel är knappa eller prioriteras till 

andra ämnen. Vi kan tänka oss att psykologi kanske inte är ett av ämnena som, dessvärre, 

prioriteras särskilt högt. Detta till trots så går dessa insikter att applicera på alla läromedel, 

i alla ämnen, för elevernas välmåendes skull – men också för att låta eleverna lära för 

livet, oavsett förutsättningar. 

  

Metodologisk diskussion 

Studien använde ett icke slumpmässigt urval i form av bekvämlighetsurval. Detta visade 

sig tydligt i att endast de läromedel som fanns tillgängliga på de aktuella 

gymnasieskolorna användes. Resultatet av denna studie kan därför inte generaliseras till 

att omfatta alla läromedel för studier i psykologi på gymnasienivå i hela Sverige. 

  Gällande datainsamlingsmetoden utgör det faktum att kvalitativa analyser 

av insamlat material tenderar att bli subjektiva. Vi är själva både kvinnor och 

yrkesverksamma lärare, vilket kan ha påverkat vår tolkning av bilderna. Detta kan ses 

som en risk och bör därmed beaktas, då subjektiv tolkning påverkar reliabiliteten negativt, 

eftersom resultatet baseras på de som gjort undersökningen, analysen och tolkningen. 

  Attributen som har valts ut med hjälp av Holt et al. (2015) samt Magnusson 

(2002) är beskrivningar av västerländska stereotyper och kan därför inte appliceras på 

andra delar av världen. Dock appliceras dessa på svenska läromedel om nyligt givits ut, 

vilket legitimerar användningen av dessa beskrivningar. 
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  En styrka i denna studie är att den inleddes med en förstudie, som påvisade 

att läromedel används som huvudsaklig källa i undervisning. Detta ger en god validitet, 

då aktuella läromedels innehåll är vad vi avsåg studera. 

  Studien täcker även en stor del av de aktuella läromedel och förlag som 

fanns att tillgå enligt läroplanen och skulle därmed kunna generaliseras även för de övriga 

läromedlen. Då de läromedel som fanns tillgängliga på en gymnasieskola i södra 

respektive norra Sverige är vad som studerats, anser vi dessa representativa för flertalet 

skolor i övriga delar av landet. 

  Datainsamlingen har genomförts på ett tydligt och systematiskt sätt, utifrån 

en mall (med rubriker som innehåll, kontext, bildspråk och attribut), samt även 

presenterats på ett sådant sätt vilket främjar den objektiva tolkningen av dess innehåll. 

  

Avslutande reflektioner och framtida forskning 

Synen på manligt och kvinnligt är ett relativt känsligt ämnesområde, vilket gör att studier 

av detta slag är viktiga att bedriva. Dessvärre upplever vi det som om dessa frågor 

prioriteras ner för andra, “viktigare” områden. Vi anser däremot att det är viktigt, då det 

berör de mest fundamentala delarna av hur vi identifierar oss själva och andra. Arbetar 

man dessutom i skolans värld står det klart och tydligt i vårt uppdrag att dessa saker ska 

beaktas men hur kan man beakta dessa ifall man inte vet hur det ser ut? Detta har vi nu 

tagit reda på. 

  Utifrån vårt resultat vore det intressant med fortsatta studier för att 

undersöka bilderna i samtliga läromedel som givits ut sedan den nya läroplanen kom 

2011, samt undersöka läromedlens skrivna innehåll för att kartlägga den kvinnliga och 

manliga representationen (och omfattningen av densamma) även i text likt de studier som 

gjorts av bland annat Young (2004) och Pettersson (2008). 

  Ett annat förslag är att genomföra intervjuer med gymnasielärare kring hur 

de ser på sina läromedel och den bild om exempelvis manligt och kvinnligt som 

presenteras. Vissa psykologilärare kanske tänker på, och arbetar aktivt med detta, medan 

andra kanske inte alls har reflekterat och därmed inte arbetar med dessa frågor på ett 

systematiskt sätt – trots uppdraget. 

 Framtida studier skulle med fördel kunna kompletteras genom att även göra 

observationer i klassrumssituationer, för att kartlägga användandet av läromedel samt 

hur/på vilket sätt de används och tas emot av eleverna rent praktiskt i klassrummen. 
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  Slutligen skulle man kunna genomföra intervjuer med elever som läser 

psykologi på gymnasienivå kring hur de upplever sina läromedel utifrån ett 

genusperspektiv och hur de ser på kön och identitet. Lärarens uppdrag och arbetsuppgifter 

utgår nämligen från eleverna, vilket gör dem till vår viktigaste källa när det kommer till 

kunskap om hur skolans värld ska kunna förbättras och bli mer inkluderande. 
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