
”Snacka om att döda hennes 
kvinnlighet!”
En kvalitativ studie om elevers bildtolkning utifrån 
könsroller i mediabilder

Julia Nilsson

Julia Nilsson
Vt 2013
Examensarbete 30 hp
Lärarprogrammet, ingångsämne bild, 300 hp



Sammanfattning
Syftet med arbetet är att få ökad förståelse för hur elever på gymnasiet tolkar och påverkas av 

könsrollsstereotypa och könsrollsavvikande bilder hämtade i massmedia, samt att utreda hur 

man kan använda sig av dessa tolkningsmönster för att arbeta med bildanalys i skolan. 

Forskningsfrågorna som besvaras är hur elever uppfattar att män och kvinnor gestaltas i 

media, hur elever tolkar könsrollsavvikande och könsrollsstereotypa bilder samt vad deras 

bildtolkning betyder för skolans undervisning i bild och för elevers lärande. Kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer genomfördes med elva elever som studerar vid det estetiska 

programmet med inriktningen bild. Bildanalys användes också som metod vid analyserandet 

av de könsrollsavvikande och könsrollsstereotypa bilderna. Resultatet visar att eleverna först 

tolkar det som avviker från normen i en bild och då ofta i negativ bemärkelse och särskilt 

gällande den bild som gestaltar berörda elevers egen könstillhörighet. Gällande bilderna som 

inte avviker var eleverna mest kritiska mot gestaltningen av den stereotypa kvinnan, medan 

den stereotypa mannen inte mötte kritik. Slutsatserna är att eleverna behöver en välutvecklad 

begreppsapparat att använda för ett kritiskt tänkande och analyserande av bilder som gestaltar 

könsroller, samt att eleverna kan mer än de först ger uttryck för och därför behöver följdfrågor 

och interaktion för ett situerat lärande. 

Sökord: bildanalys, media, maskulinitet, femininitet, genus.
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… min mamma Berit, som fått ta mina samtal i tid och otid när jag kört fast och behövt en 
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när det behövdes!) och som varit min feministiska mentor i stunder av tvivel och trots.

… min handledare Tommy, som från det allra första utkastet har trott på min idé och hjälpt 

mig att genomföra den.
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Inledning
Under en period av verksamhetsförlagd utbildning i bild på gymnasiet deltog jag på en lektion 

i konsthistoria och började snart fundera kring diabilderna i kursen. Bild efter bild passerade 

med manliga konstnärer. Var är kvinnorna, frågade jag mig, och snart fick jag svar: de är 

modeller.  Kvinnorna  som  verkade  som  motiv  på  diabilderna  gestaltades  som  yppiga, 

lättklädda damer med händerna i håret, eller som närande mödrar till väluppfostrade barn – 

något som inte bara präglar bilderna i undervisningen; också konsthistoriska verk på museum 

domineras av nakna kvinnokroppar målade av manliga konstnärer (Skåréus, 2009:94). Som 

om inte det var nog inleddes snart en kurs i digital bild där eleverna fick utgå från fotografier i 

tidningar, för att sedan tolka dem i egen produktion. I tidningarna porträtterades kvinnorna 

ännu oftare,  men i  utmanande och till  synes  ganska obekväma poseringar,  också här ofta 

lättklädda och sittande. Till och med en kvinna i ett reportage om matlagning fotades sittande 

på köksbänken, bredvid en rykande, kalorisnål gryta. De män som porträtterades i tidningarna 

var bredbenta och allvarliga, eller fotades i en aktiv situation där de fick visa sig på styva 

linan.

Dessa  två  lektionstillfällen  väckte  många  tankar  hos  mig.  Om  både  konsthistorian  och 

massmedias bilder gestaltar män och kvinnor på stereotypa vis, där könsrollerna är fixerade 

och inte problematiseras, vilka förutsättningar har då eleverna att analysera och tolka dessa?

I ämnesplanen Bild 100 poäng på gymnasiet står det att undervisningens centrala innehåll ska 

behandla betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella 

framställningar i anslutning till eget arbete. Undervisningen ska också behandla begrepp för 

bildsamtal ur olika perspektiv, till exempel genus (Skolverket, 2011a). Om vi dessutom ser till 

ämnets syfte står där att undervisningen ska syfta till att utveckla elevers kunskaper om hur 

betydelser skapas i bilder, samt att utveckla elevers färdigheter i att tolka och analysera bilder 

– både egna och andras (Skolverket, 2011b). Med detta i åtanke ställer jag mig frågande till 

hur det kan uppfyllas i undervisningssituationer där så könsrollsstereotypa bilder presenteras. 

Ges eleverna tillräcklig möjlighet  att  ha bildsamtal  utifrån ett genusperspektiv med sådant 

smalt bildutbud? Utan verktyg för att se problematiken bakom bilderna som ska analyseras, 

oavsett om det gäller problematiken att vi matas med könsrollsstereotypa bilder från alla håll 

eller  andra  perspektiv,  så  finns  en  risk  att  samhällets  och  skolans  normer  reproduceras  i 

analysen av bilden. En djupare förståelse kan gå förlorad.  
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I den här uppsatsen kommer jag fokusera på reklamfotografier ur massmedia, gestaltade med 

stereotypa och icke-stereotypa könsroller. Jag vill undersöka vad utvalda foton visar för bild 

av man och kvinna, hur eleverna tolkar dessa och vad det kan komma att innebära för fortsatt 

arbete med bildanalys i skolan.

Syfte
Syftet  med  uppsatsen  är  att  få  ökad  förståelse  för  hur  elever  på  gymnasiet  tolkar 

könsrollsstereotypa  och  könsrollsavvikande  bilder  hämtade  ur  media.  Vidare  är  syftet  att 

utreda hur man kan använda sig av dessa tolkningsmönster för att arbeta med bildanalys i 

skolan. 

Frågeställningar
• Hur uppfattar eleverna att män, respektive kvinnor gestaltas i media?

• Hur tolkar eleverna ett urval könsrollsavvikande bilder?

• Hur tolkar eleverna ett urval könsrollsstereotypa bilder? 

• Vad betyder elevers bildtolkning i förhållande till könsroller för skolans undervisning i 

bild? 

De  tre  första  frågeställningarna  kommer  att  besvaras  i  resultatredovisningen  med 

utgångspunkt  i  insamlad  empiri.  Den  fjärde  frågeställningen  kommer  att  besvaras  i 

diskussionsdelen genom att relatera resultatet till reflektiv skoldidaktisk teori.

Bakgrund
I  följande  kapitel  presenteras  en  litteraturgenomgång  som  är  relevant  för  studien. 

Inledningsvis  beskrivs  styrdokument  för  skolan  som  rör  jämställdhet,  demokrati  och 

bildämnet. Därefter förevisas tidigare forskning som rör problemområdet könsroller i media 

för att få förförståelse kring vari studiens relevans ligger och vilken bakgrund som finns. Den 

forskning som presenteras kommer sedan användas i diskussionen. Därefter visas på vilka 

teoretiska ramverk jag har använt  mig av i studien och vad dessa innebär.  Resultatet  och 

diskussionen analyseras utifrån dessa.

Styrdokument
I Lgy 11 (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011) 

presenteras  under  ”Skolans  värdegrund  och  uppgifter”  att  utbildningen  ska  gestalta  och 
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förmedla bland annat alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män 

(Skolverket,  2011c:5).  Skolan  ska  aktivt  och  medvetet  främja  kvinnor  och  mäns  lika 

rättigheter och möjligheter. Utveckling av elevers intressen ska uppmuntras utan fördomar om 

vad som är manligt och kvinnligt (Skolverket, 2011c:6). 

Detta är värden som skolan enligt läroplanen inte bara ska förmedla kunskap om, utan ska 

genomsyra hela skolans agerande och verksamhet. Det är skolans uppdrag att överföra dessa 

värden  till  eleverna  så  att  de  tillägnar  sig  kunskaper  om  demokratiska  värderingar  och 

mänskliga rättigheter (Skolverket, 2011c:6–7). All intolerans mot andra människor – oavsett 

om  det  gäller  könstillhörighet  eller  något  annat  –  måste  bemötas  med  kunskap,  öppen 

diskussion och aktiva  insatser  (Skolverket,  2011:5).  Skolan ska också stimulera  elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, samt främja deras vilja att pröva och omsätta nya 

idéer i handling och lösa problem (Skolverket, 2011c:7–8).

Ett av skolans övergripande mål är att elevernas kunskap ska kunna användas som redskap för 

att analysera och pröva antaganden, lösa problem, kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden.  Det  kan  vara  sådana  som  eleven  ser,  hör  eller  läser.  Eleverna  ska  kunna 

diskutera  och  ta  ställning  i  olika  livsfrågor  och  värderingsfrågor  genom  sin  kunskap 

(Skolverket,  2011c:9).  Ett  annat  övergripande  mål  är  att  eleverna  ska  respektera  andra 

människors egenvärde och integritet,  ta avstånd från att människor utsätts för kränkningar, 

medverkar till att hjälpa folk och har deras bästa för ögonen. De ska respektera olikheter och 

kunna leva sig in i anda människors situation och livsvillkor (Skolverket, 2011c:11).

Sammantaget  kan  man  säga  att  det  som läroplanen  förmedlar  är  att  man  ska  arbeta  för 

jämställdhet, och inte bara försöka: det hör till skolans uppdrag! Elever och lärare och andra 

verkande på skolan ska inte under några villkor få se ner på eller kränka någon annan på 

grund av kön, läggning, tro etc. Det är inte ämnesknutet, utan det är hela skolan och all dess 

verksamhet  som  ska  förmedla,  befästa  och  praktisera  dessa  grundläggande  värden.  Att 

omsätta nya idéer i handling visar dels på skolans uppdrag att väcka lust att lära, men också 

att elever ska inta ett kritiskt förhållningssätt. Det är en grundläggande uppgift i skolan som är 

av relevans för föreliggande studie i och med att empirin insamlades genom att eleverna fick 

tillfälle  att  just  tänka  kritiskt.  De  fick  genomföra  tolkningar  av  könsrollsstereotypa  och 

könsrollsavvikande bilder.
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Detta leder till styrdokumentet gällande examensmål för det estetiska programmet. Studiens 

empiri är insamlad från informanter som samtliga går estetiska programmet med inriktningen 

bild. Därför har tolkningen gjorts utifrån det estetiska mediet bilder. I examensmålen står det 

att  eleverna  efter  avslutat  program  ska  ha  utvecklat  sin  förmåga  att  uttrycka  sig  och 

kommunicera visuellt.  Examensmålet är också att de ska ha upplevt, tolkat och reflekterat 

över olika visuella uttryck ur olika perspektiv. Det står också att de ska få kunskap om den 

breda  visuella  kultur  där  givetvis  också  mediabilder  ingår.  Gemensamt  för  alla  estetiska 

program,  oavsett  inriktning,  är  att  eleverna  ska  ges  möjlighet  att  utveckla  sin  analytiska 

förmåga. Centrala innehåll  för utbildningen är bland annat kreativitet,  kommunikation och 

nyfikenhet, men utbildningen ska också utgöras av hantering och värdering av stora mängder 

information (där innefattas också information som visuella bilder ger) samt att hantera medier 

och kunna belysa frågor ur olika perspektiv (Skolverket, 2011c:43). Examensmål för estetiska 

programmet med inriktningen bild innebär alltså att för att få ta studenten ska eleverna kunna 

analysera bilder utifrån olika perspektiv. Att kommunikation och en bred visuell kultur tagits 

med i examensmålet innebär att detta gäller såväl konst som reklam och massmedia. 

I ämnesplanen för  Bild 100 poäng, en kurs som ges i alla bildestetiska gymnasiebrogram, 

befästs det centrala innehållet om bildanalys ytterligare. Där står att betraktande, analys och 

tolkning av visuella  framställningar  ska vara centralt,  samt  begrepp för  bildsamtal  utifrån 

bland annat genus. Diskussioner omkring eget och andras arbete med bilder ska också vara 

centralt.  Dessa tre första centrala innehåll  innebär att  eleverna ska under kursens gång ha 

analyserat, tolkat och betraktat bilder, men också att de ska kunna samtala om och diskutera 

dessa bilder utifrån begreppet genus. Andra centrala innehåll  är att  de ska kunna redovisa 

bildarbeten,  samt  kunna  avläsa  skillnader  mellan  olika  bilder  och  deras  konstruktion, 

framträdande, sammanhang och kommunikativa inslag (Skolverket, 2011a). Det innebär att de 

ska  kunna  värdera  och  kritiskt  granska  bland  annat  reklamens  säljande  avsikt  och  hur 

bildspråket gör att man förstår bilder på olika sätt, något som informanterna i min studie fick 

göra vid insamlandet av empiri.

Tidigare forskning
Styrdokumenten som presenterades i föregående avsnitt beskriver delar av vad Skolverket har 

publicerat  för  ramverk  för  jämställdhet,  tolerans  och  analys  i  skolan.  Forskning  om just 

jämställdhet i skolan faller utanför uppsatsens område, vars utgångspunkt det faktum att det 

ska vara jämställt, medmänskligt och demokratiskt i skolan. Forskningen som presenteras rör 
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istället  könsroller  i  media  och  samhället.  Först  lyfts  forskning  rörande  kvinnlighet  och 

uppfattningar om kvinnlighet i media, sedan forskning om manlighet och uppfattningar om 

manlighet i media och avslutningsvis kommer ett avsnitt om könsrollsbundna aktiviteter och 

attribut så som de uppfattas och gestaltas i samhället.

Femininitet i media.
Femininitet i media har bland andra Anja Hirdman resonerat kring, där hon med kritiskt öga 

granskat bilder ur  VeckoRevyn och  Fib aktuellt  – två tidningar. Hennes forskning visar att 

kvinnor  ofta  gestaltas  vända  mot  kameran  och  inbjuder  mottagaren  till  engagemang  och 

involvering. Också deras blickar är, till  skillnad från männens, oftare riktade mot kameran 

(Hirdman,  2001:260–261).  Kvinnorna  i  VeckoRevyn är  också  ofta  leende  och  passiva  – 

Hirdman  har  upptäckt  under  sin  studie  att  kvinnorna  endast  gör någonting  i 

skönhetsproduktsreklamer, som till exempel rakar sina ben eller sminkar sina ögon (Hirdman, 

2001:262). Femininiteten i media har visat sig vara förmedlade till publiken genom gester, 

poser och ansiktsuttryck som ska illustrera kvinnlighet.

Traditionellt  sett  har kvinnor  porträtterats  av manliga  konstnärer  och riktade mot manliga 

betraktare – således har kvinnor, enligt Hirdmans studie,  lärt sig att de betraktas. Bilderna 

som idag riktar sig mot kvinnor ses som representationer av subjektet själv betraktad av någon 

annan. Patricia Simmons refererar till  Giovanni Boccaccio som uttryckte samma företeelse 

såhär:  ”Att  vara  kvinna  i  denna värld  var/är  att  vara  objekt  för  den  manliga  blicken:  att  

’uppträda offentligt’ är att bli betraktad” (Simmons, 2000:58). Bilden har alltså blivit ett sätt 

för kvinnor  att  se på sig själva genom en annans blick (Hirdman,  2001:264).  Kvinnornas 

femininitet gestaltas också i media genom uppvisande av specifika kroppsdelar som objekt, 

där  för  att  granskas  och  undersökas  –  kvinnlighet  i  media  är  ”en  fixerad  illustration  av 

skönhet” och ”en bild som alltid är i behov av betraktarens reaktion för att komplettera sin 

betydelse”  (Hirdman,  2001:264–265).  Om  detsamma  gäller  bilder  av  män  framgår  inte. 

Hirdman  avslutar  kapitlet  om  kvinnor  i  tryck  genom  att  konstatera:  ”Att  den  visuella 

representationen av kvinnorna har följts åt i tidningarna är därmed ett  resultat  av att båda 

tidningarna inkarnerar idén om att kvinnor är sex, att deras kroppar betyder sex” (Hirdman, 

2001:266).

Gripsrud (2002) resonerar på liknande sätt, men tillägger att kvinnans blick i kameran inte 

längre bara symboliserar en ögonkontakt med en underförstådd manlig betraktare, utan är ett 
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uttryck för självmedvetenhet och styrka (Gripsrud, 2002:233). Hon menar att uppfattningar 

om manligt och kvinnligt är djupt rotade genom ideologi och norm, något som hon menar att 

mediernas makt också bidrar till. Media reproducerar de rådande samhällsförhållandena, men 

betraktarna är inte passiva mottagare. Även om vi matas med stereotypa framställningar av 

kvinnor  och  kvinnlighet  kan  betraktaren  se  och  tolka  bilden  utifrån  andra  perspektiv  på 

samhälle, och uppfattningar om män och kvinnor (Gripsrud, 2002:63–64).

Maskulinitet i media.
Beynon (2001) menar att media är skapare och medskapare till dagens olika maskuliniteter 

och uppfattningarna om dem. Mediabilden av mannen omformas och omvärderas,  men är 

ständigt exponerad via olika medier, så till den grad att männen närmast tvingas leva upp till 

den manliga myten (Beynon, 2001:56–58). Den manliga myten, menar Beynon, är ett hopkok 

av två tidigare maskulinitetsuppfattningar: mannen som försörjare och mannen som narcissist 

(Beynon, 2001:11). Hopkoket leder till en ny manlig myt, den nya mannen, vilken innefattar 

snarast alla bilder av vad maskuliniteter är:

…many men  are  now upholders  of  a  hybridized  masculinity that  is  experienced and 
displayed  differently  at  different  times  in  different  situations.  Perhaps  what  we  are  
currently  witnessing  at  the  start  of  the  twenty-first  century  is  nothing  less  than  the 
emergence of a more fluid, bricolage masculinity, the result of ‘channel-hopping’ across 
versions of ‘the masculine’. Narrow stereotypes, based upon biological differences, have 
finally been laid to rest (Beynon, 2001:6).

Samtidigt menar han att media oftare tillhandahåller en annan, enligt honom förlegad, bild av 

mannen. Den bilden visar en man som är stark,  mäktig,  heterosexuell,  uthållig,  barbarisk, 

våldsam,  stilig,  ytligt  sett  felfri,  självkontrollerad,  sluten  och  i  avsaknad  av  kvinnlighet 

(Beynon, 2001:64–68). Han menar därmed att det spelar föga roll att den nya manliga myten 

består av ett mångfacetterat spektra av egenskaper och attribut, i och med att mediabilden står 

fast vid en gammal syn av mannen. Han beskriver faran med maskulinitetsgestaltning i media 

såhär:

These representations often have a more powerful impact than the flesh-and-blood men 
around the young and with whom they are in daily contact. Screen images are likely to be 
far  more  exciting  and  seductive  than  fathers,  teachers  and  older  brothers  (Beynon, 
2001:64).

Om bilderna vi möter visar på en paketerad och stereotyp mansroll och maskulinitet påverkar 

de alltså barn och unga mer än männen vi möter i den verkliga världen. En annan forskare 

delar resonemanget och menar att mediabilden av mannen är så perfektionistisk, statisk och 

avlägsen att det är en konstruktion omöjlig att nå upp till (Whitehead, 2002:16, 182). 
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Könsroller och jämställdhet media och samhälle
Det  finns  många  forskare  som  behandlar  genuskonstruktioner  i  samhället.  Teorier  och 

diskussioner  om  könsroller,  maskulinitet  och  femininitet  ingår  ofta  i  forskningen  inom 

området. Många forskare talar om genus som den sociala och kulturella konstruktionen av 

kön och vad som förväntas av män, respektive kvinnor (se Hirdman, Y, 2004; Hirdman, A, 

2001; Butler, J, 1999 m.fl.). Helena Josefson har skrivit om hur genus påverkar människors 

liv  och  världssyn,  samt  hur  genus  ger  samhälleliga  konsekvenser.  Genom  att  lista  vilka 

egenskaper och handlingar som anses vara typiskt kvinnliga och typiskt manliga ger hon en 

överblick på människans vilja att sortera och kategorisera sin verklighet:

Manligt Kvinnligt
Egenskaper Logisk, bra lokalsinne, teknisk, 

principfast, auktoritär, krigare, 
hävdar sin rätt, tuff, självsäker, 
praktisk, gilla spänning, 
självständig, aggressiv, tar initiativ, 
tar för sig, påhittig, bestämmande, 
aktiv, har makt och status.

Intuition, osäker, inkännande, mjuk, 
omhändertagande, vara varm, vara rar, 
söt, barnkär, omtänksam, visa känslor, 
tvivla på sig själv, sentimental, visa 
omsorg, empatisk.

Aktiviteter Dejta och betala, köra snabbt, slåss, 
boxas, ha slips, bygga muskler, ha 
sex med många, tävla, bära kniv, 
bygga saker, spotta, rapa, vara en 
hjälte.

Använda mascara, krav på att vara 
snygg, pluta med läpparna, prata 
problem, ha en bästis, ha nagellack, gå i 
högklackat, banta, duka vackert, gilla 
blommor, fnittra, noppa ögonbrynen, 
laga mat, ha kjol, krama sin kompis, 
gråta, trösta. 

Figur  1.  Kategorier  av  manliga  och  kvinnliga  egenskaper  och  aktiviteter. Hämtad  från 

Josefson (2005:8)

Bilden visar alltså vad man, med individuella åsiktsskiljaktigheter, uppfattar gällande manlig 

och  kvinnlig  könsroll.  Josefson  skriver  också  om  vilket  inflytande  dessa 

könsrollsuppfattningar har för samhället. Den hierarkiska könsmaktsordningen leder till att de 

egenskaper  och aktiviteter  som kopplas samman med manlig  könsroll  är  högre värderade 

(Josefson, 2005:10). Studien visar också hur denna patriarkala ordning följer med i media, där 

kvinnor får en tredjedel av utrymmet och männen resten, samt att det som exponeras ofta är 

stereotypa könsbudskap och schablonbilder, ofta i enlighet med figur 1 (Josefson, 2005:50–

51).  Josefson refererar  vidare till  statistik  från  Folkrörelsens  Medieforum (1995) och Tim 

O’Sullivans Studying the media (1998) där statistik visar på ojämställdhet i reklam vad gäller 

exempelvis ålder: kvinnorna var mellan 21 och 30 år, men av de män som porträtterades var 
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bara en tredjedel i samma ålder – övriga var antingen yngre eller äldre. Det framgår också att 

kvinnor är dubbelt så vanliga i reklam som anspelar på sexuell attraktion och att 64 % av 

kvinnorna  uppfattades  som attraktiva,  jämfört  med  22 % av männen  (Josefson,  2005:52). 

Forskningen har alltså visat, aningen hårddraget, att könsroller i samhället finner sin väg till 

könsroller i media, där de porträtteras stereotypiskt och hierarkiskt enligt Josefson (2005). 

Teoretiskt ramverk
Uppsatsen är inriktad på tre områden: könsroller i media, elevers tolkning av dem och hur 

dessa  tolkningar  kan  tillvaratas  i  arbete  med  bildanalys.  Även  tre  teorier  användas  vid 

genomförandet av den. Uppsatsen syftar till att få ökad förståelse för hur elevers tolkning av 

könsrollsstereotypa och könsrollsavvikande bilder kan användas vid bildanalys i skolan, men 

genom  forskningsfrågorna  täcker  uppsatsen  också  hur  män  och  kvinnor  gestaltas  i 

massmedias bilder på ett mer generellt plan. Därmed innefattar uppsatsens teoretiska ramverk 

genusteori, bildanalysteori och didaktisk teori.

Genusteori
Genusteori handlar om kön och könsmaktsordning, men fokuserar på det sociala och kulturellt 

skapade könet och inte det biologiska. Yvonne Hirdman (2004) skriver att ”genus sätter namn 

på den alltmer komplicerade kunskap vi har om ’manligt’ och ’kvinnligt’” (2004:116). Detta 

kan man säga är grunden för hur uppsatsen kommer använda sig av genusteori och begreppet 

genus. Dessa kvinnliga och manliga genus inordnas i en genusordning eller genussystem – 

ordningen mellan könen har alltså en systematisk karaktär och visar sig i olika aspekter av 

samhällslivet  (Gemzöe,  2002:79–80).  Ordningen  kommer  ur  det  nätverk  av  processer, 

föreställningar  och förväntningar  gällande  kön som i relation  till  varandra ger upphov till 

regelbundenheter och mönstereffekter (Hirdman, 2004:116).

Genussystemet består huvudsakligen av två logiker eller principer: isärhållandets logik eller 

dikotomin, där manligt och kvinnligt ställs i motsatser till varandra och inte bör blandas, och 

den hierarkiska logiken, där mannen utgör normen för det normala och naturliga (Hirdman, 

2004:117–118).  Denna  hierarkiska  logik  leder  således  till  en  struktur  där  kvinnan  är  det 

avvikande,  det  onormala  och  onaturliga  och  det  är  genom  isärhållandets  logik  som den 

hierarkiska  logiken  legitimeras  (Hirdman,  2004:118).  Det  vill  säga,  genussystemets  två 

logiker  står  i  interrelation  till  varandra  –  ju  mindre  isärhållandets  logiker  och  praktiker 

fungerar,  desto mer  ifrågasätts  den manliga  normen och tvärtom:  ju starkare isärhållande, 

desto mer legitim blir den rådande hierarkin (Hirdman, 2004:125–127).
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Isärhållandets logik beskrivs av Gemzöe (2002) med hjälp av olika motsatsord som visar på 

hur  vår  tankevärld  ordnas  i  förhållande  till  kön:  man/kvinna,  subjekt/objekt, 

oberoende/beroende, förnuft/känsla, intellekt/kropp och aktiv/passiv är några av de exempel 

hon tar upp (Gemzöe, 2002:83). Fler exempel på motsatsord och genussorteringar kan ses i 

figur 1 där Josefson (2005) har gjort liknande uppdelningar. Dessa föreställningar om vad 

som är manligt och kvinnligt underbygger hierarkin mellan könen och Gemzöe menar vidare 

att  genus  är  en  relationell  kategori  där  kvinnligt  alltid  måste  stå  i  relation  till  manligt 

(Gemzöe, 2002:81–83).

Denna  ordningsstruktur  av  kön  är  en  grundläggande  social  ordning,  vilka  andra  sociala 

ordningar  i  mångt  och  mycket  utgår  från  (Hirdman,  2004:116).  Ordningsstrukturen  och 

genussystemet med både den isärhållande och hierarkiska logiken kommer användas i studien 

främst vid analysen av empirin, men också i diskussionen vid resonerande kring bilder och 

media. 

Bildanalys
I studien utgår jag från Anders Marners teori om bildanalys, vilken tar sin början i antagandet  

att en bild tolkas utifrån vad en person känner till om världen den lever i. Man använder sig av 

mönster och uppfattningar ur livsvärlden för att tolka bilder och kan därmed snabbt uppfatta 

vad en bild föreställer. De kunskaper och upplevelser vi har präglar hur djupt eller ytligt vi 

tolkar en bild (Marner, 2009:12).

För att  göra en djupare bildanalys  krävs en precisering av bilden,  både vad gäller  bildens 

innehåll  (det  piktorala skiktet),  men också vad gäller  färg,  form och textur  (det plastiska 

skiktet). Färger och former kan inge vissa stämningar och därmed tilldela en bild nyanseringar 

som inte nödvändigtvis har med det egentliga motivet att göra. Marner tar som exempel att  

element  som geometriska former kan leda till  att  bilder,  oavsett  motiv kan uppfattas  som 

maskulina  eller  feminina  (Marner,  2009:13–14).  I  uppsatsen  kommer  teorin  kopplas  till 

elevernas uppfattning om de könsrollsstereotypa och könsrollsavvikande bilder som de tolkar 

i  undersökningen,  för  att  se  om  de  bilder  som  uppfattats  som  maskulina  är  exempelvis 

kantigare, och vice versa.
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Marners teori inbegriper också det avbildade rummet och bortom. Det avbildade rummet är då 

det  utsnitt  som finns  med i  bild,  men  den förutsätter  en  fortsättning:  betraktaren  får  inte 

verkligheten serverad, utan bara en del av något större som måste antas finnas och fantiseras 

fram. I  bilden är det inte  bara rumslighet  i  den betydelse av vad som borde finnas i  och 

utanför ramen, utan också  tidsrumslighet; när utspelar sig bilden och i vilken situation, vad 

har hänt innan, vad kommer hända efter? (Marner, 2009:16).

Andra element som bör beaktas vid bildanalys är förstås allt annat som utelämnas och inte kan 

ses med blotta ögat: lukter, känselintryck, stämningar och ljud – detta är en del av det som 

kallas det referentiella rummet. I det referentiella rummet kan man inkludera sändaren – alltså 

skaparen av bilden,  eller  inkludera ett  så kallat  bildjag. Det är  det tänkta jaget som finns 

någonstans  utanför  bild  vilken  betraktar  den  avbildade.  Man  kan  alltså  kort  sagt  i  det 

referentiella  rummet  tolka  en  bild  utifrån  sändarens  perspektiv  (i  den  här  studien  alltså 

fotografens  perspektiv)  eller  betraktarens  perspektiv  (bildjagets  perspektiv)  (Marner, 

2009:16–19). Teorin kommer användas vid insamlande av empiri, genom att utgå från den vid 

genomförande  av  fokusgruppsintervjuerna  då  eleverna  gör  egna  bildtolkningar  utifrån  det 

avbildade- och referentiella rummet. 

Marners  teori  om  bildanalys  behandlar  också  begreppet  bildretorik,  vilket  är  ett  grepp 

konstnären kan använda för att leda betraktaren bort från de referenser som är naturliga att dra 

(Marner, 2009:26–27). Marner beskriver det såhär:

Genom att  det finns en förväntad norm om hur saker ska se ut i livsvärlden eller hur  
bilder ska se ut kan man genom att laborera med urvalet av element i en bild eller genom 
kombinationer  av  bilder  uppnå  retoriska  effekter  och  därigenom  styra  mottagarens 
uppmärksamhet.  Genom  att  placera  oväntade  saker  tillsammans  kan  man  skapa 
värdeöverföringssituationer, där den ena delen av bilden överför värden till den andra. 
Det betyder att ny mening kan uppstå i bilden utöver det avbildade elementet (Marner, 
2009:26). 

Bilderna  som används  i  min  studie  kommer  vara  delvis  förväntade  och  normenliga,  där 

bildretorik  används  för  att  förstärka  värden  som redan  är  nåbara,  men  också  bilder  som 

använder  bildretorik  för  att  leda  mottagaren  på  nya  vägar  och  nya  tolkningsmöjligheter. 

Därför är teorin om bildretorik viktig vid den här studien för att se om den fungerar och vilka 

element i bilderna som leder in eleverna, mottagarna, på oväntade spår.
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Vid analys  av bilder i skolan menar Marner att livsvärldstolkningar,  tolkningar av bildens 

innehåll  utifrån  elevernas  kultur,  normer  och  samhälleliga  uppfattning,  är  brukligt  för  en 

ganska ytlig tolkning av en bild. Han menar också att kritisk granskning krävs för djupare 

förståelse.  Detta  kan  göras  genom  att  tolka  utifrån  nya  perspektiv,  exempelvis  av 

mediespecifik karaktär, ur ett kulturperspektiv eller konstvärldsperspektiv (Marner, 2009:53–

56).  Teorin kommer mest användas vid studiens diskussionsdel. Elevernas tolkningsarbete är 

främst  gjorda  från  det  avbildade  och  referentiella  rummet  till  analyser  utifrån  elevernas 

livsvärld.

Didaktisk teori
Uppsatsen utgår till viss del till reflektiv skoldidaktisk teori. Den reflektiva skoldidaktikens 

uppgift  är  att  skapa  ett  begreppssystem,  vilket  ska  kunna  hjälpa  att  hantera  skolans 

verksamhet och fostran. Den pedagogiska verksamheten ses i ett spänningsfält mellan å ena 

sidan elevers enskilda behov och intressen och å andra sidan kollektivets (klassen, skolan, 

kommunen etc.) intressen för deltagarna i denna utbildning (Uljens, 1997:187).

För att kunna uppfylla dessa uppgifter krävs först att vi vet vad didaktikens objekt är, vilket 

Michael Uljens förklarat enligt följande formulering:

I  praktiskt-pedagogisk verksamhet  är  det  alltid  någon (vem?)  som någon gång (när?) 
någonstans (var?)  och av någon anledning (varför?) undervisar  någon (vem?)  i  något 
(vad?) på något sätt (hur?) mot något mål (vilket?), för att denne genom någon typ av 
verksamhet  (vilken?)  skulle  nå  någon  form  av  kompetens  (vilken?)  för  att  kunna 
förverkliga sina intressen nu och i framtiden (Uljens, 1997:168).

Detta  är  didaktikens,  även  allmändidaktikens,  objekt.  En  skoldidaktisk  teori  har 

utgångspunkten i de pedagogiskt sett avsiktligt handlande subjektens (lärarens och elevens) 

gemensamma verksamhet och deras erfarenheter inom skolan. Utifrån dessa subjekt ställs och 

besvaras de didaktiska frågorna som presenterats i citatet ovan. Att det görs utifrån lärare och 

elever  är  för  att  skapa  förståelse  kring  vad  som i  pedagogiskt  hänseende  sker  inom den 

institutionaliserade  skolans  ramar,  oavsett  om  undervisningen  anordnas  i  eller  utanför 

klassrummet (Uljens, 1997:168). I föreliggande studie kommer jag utgå från de didaktiska 

frågorna för att utreda hur jag kan relatera dem till undervisning i bildanalys utifrån elevers 

tolkning av könsroller i bilder. De frågor jag främst kommer förhålla mig till och besvara är 

alla  utom  vem  som  undervisar,  när  den  undervisar,  var  den  undervisar  och  vem  den 

undervisar.  Detta  urval  gjordes  på grund av att  jag har  utgått  från att  det  är  läraren  som 
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undervisar elever, i samtid, i ett klassrum. Detta på grund av att det är min uppfattning att den 

praktiskt-pedagogiska  verksamheten  ofta  är  upplagd  på  det  viset.  Jag  vill  analysera  och 

diskutera hur man kan tillvarata kunskap och lust att lära utifrån förutsättningar som känns 

igen i dagens skola.

Den modell som gjorts för att illustrera den skoldidaktiska teorins huvuddrag presenteras i 

figur 2 nedan vilken ska tolkas enligt följande: den vänstra vingen motsvarar den pedagogiska 

processens planering, cirkeln motsvarar processens förverkligande och alltså det omedelbara 

handlandet i exempelvis ett klassrum och den högra vingen motsvarar processens evaluering 

(Uljens, 1997:174).

Figur 2. Modell för reflektiv skoldidaktik. Hämtad från Uljens (1997:176).

Innan handlandet i klassrummet sker har dels en kollektiv planering gjorts (P1) i form av 

exempelvis  läroplanen,  vilken  läraren  sedan utgår  från för  att  göra sin  planering.  Läraren 
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relaterar då mål till personliga syften med undervisningen och väljer därigenom ut innehåll 

med relevans (P2). Planeringen fortsätter sedan in på handlandet – mötet mellan lärare och 

elev.  Detta är den planering som görs i själva undervisningssituationen,  där läraren måste 

planera på plats för att se till att målen uppnås (Uljens, 1997:177–179).

Det  pedagogiska  mötet,  eller  det  omedelbara  handlandet  i  klassrummet,  innefattar  både 

läraren  och  eleven.  I  en  pedagogisk  situation  har  läraren  olika  upplevelser  och  specifika 

avsikter av och med sitt handlande. Genom att jämföra upplevelser med tidigare erfarenhet 

försöker läraren handla så att denne förverkligar sina intentioner. Eleverna upplever lärarens 

aktiviteter  och handlar i sin tur i  relation till  dessa på basen av  sin förförståelse och  sina 

avsikter. Läraren upplever dessa handlingar och utvärderar dem i relation till dennes förståelse 

av situationen och avsikter (Uljens, 1997:180). Det nätverk av information som stycket ger 

innebär  i  korthet  att  både läraren och eleverna gör aktiva val av handlingar  och har egna 

intentioner med närvaron i skolan. Det är alltså både läraren som lär eleverna, men också 

tvärtom eleverna som lär läraren genom sitt aktiva handlande – genom att en elev exempelvis 

spelar på sin mobiltelefon istället för att göra vad-den-nu-ska-göra lär eleven läraren att det är 

något på tok. Lärarens uppgift blir att utvärdera handlingarna och sätta in åtgärder: är eleven 

uttråkad  eller  har  den  inte  förstått?  Är  det  innehållet  som  gör  den  uttråkad  eller 

undervisningsformen (Uljens, 1997:191)?

Cirkelns yttersta skikt består av kontexter, vilket både innefattar elevens livsvärld och skolans 

kontext, där eleven har möjligheter och begränsningar som skiljer sig från lärarens. I och med 

att  läraren  lyder  under  rådande  styrdokument  samt  har  en  maktposition  och  på  så  vis 

konstituerar en skolvärld för både dem själva och eleverna, ter sig denna skolvärld på olika 

sätt (Uljens, 1997:182-184).

Slutligen ska enligt skoldidaktikens modell evalueringen äga rum. Vi har redan kommit in på 

den, då viss evaluering sker under tiden som undervisningen pågår. Både lärare och elever 

utvärderar under pågående lektioner och moment. Efter dessa kontinuerliga evalueringar gör 

läraren  en  summerande  utvärderingsaktivitet,  dessa  efter  lektion,  moment  eller  termin  är 

avslutad och sist görs en kollektiv utvärdering genom exempelvis utvärderingar på uppdrag av 

olika myndigheter (Uljens, 1997:181).
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Modellen  kommer  användas  i  studien  genom  att  försöka  utforma  en  planering  för 

undervisning  i  bildanalys.  I  det  hypotetiska  planeringsstadiet  (modellens  vänstra  vinge) 

används  såväl  styrdokument  som  empirin  från  studien  för  den  pedagogiska  processen. 

Genomförandet  och  interaktionen  (modellens  inre  cirkel)  kommer  också  att  kopplas  till 

kontexterna  (modellens  yttersta  cirkel)  och  evalueringen  (modellens  högra  vinge).  Det 

kommer  inte  resultera  i  en  lektions-  eller  momentplanering,  utan  göra  grunden  för  en 

resonerande diskussion om hur man skulle kunna tillvarata kunskap, öka lusten att lära och 

såklart också hur man kan uppfylla den skoldidaktiska teorins uppgift att hantera den berörda 

skolans förverkligande av undervisning och fostran (Uljens, 1997:187).

Metod
Metoderna  som  beskrivs  nedan  användes  vid  studien.  Fokusgruppsintervju  är  den 

huvudsakliga datainsamlingsmetoden,  medan bildanalys  som metod användes vid valet  av 

bilder samt som metod att utföra tolkningsarbetet under intervjuerna.

Halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer valdes för att samla in empiri om elevernas tolkning 

av  bilder  med  könsrollsstereotypisk  gestaltning  och  könsrollsavvikande  gestaltning. 

Fokusgruppsintervjuer  är  intervjuer  som  inbegriper  fler  än  en  intervjuperson  och  har  ett 

specifikt  ämne  eller  tema  som  intervjun  täcker  (Bryman,  2002:324).  Temat  ska  vara 

förhållandevis  avgränsat  där  urvalet  intervjupersoner  väljs  utifrån  personers  särskilda 

erfarenheter och förförståelser (Bryman, 2002:325). Deltagarna i fokusgruppsintervjun (kallas 

också fokuserad intervju) agerar i egenskap av gruppmedlemmar och har därför utrymme att 

argumentera  för  och  förhandla  fram  åsikter  av  olika  slag  med  varandra,  medan 

fokusgruppsledaren får ta ett steg tillbaka och låta de uppfattningar som intervjupersonerna 

tycker  är  betydelsefulla  ta  plats  (Bryman,  2002:326–327).  Anledningen  till  att  fokuserad 

intervju valdes till förmån för vanlig gruppintervju eller individuell intervju är att temat som 

ska täckas är avgränsat och med utgångspunkt i fysiska foton som deltagarna får se, prata om 

och resonera kring. På det viset uppfyller informanterna den fokuserade intervjuns krav på att 

ha en viss förförståelse och erfarenhet. Dessutom valdes metoden för att jag som intervjuare, i 

fokusgrupper  även  kallad  ”moderator”  (Hylander,  2001:9–10),  vill  veta  vad  eleverna 

verkligen ser och funderar kring och inte riskera att min egen förförståelse speglar av sig i 

deras svar. Jag ser hellre att de verkar tillsammans för att lyfta fram sina åsikter, slåss för sina  

åsikter och för all del kanske också omvärderar sina åsikter, men då utan inflytande från mig. 

Min uppgift som intervjuare blir i sammanhanget istället att leda dem tillbaka till huvudtemat, 
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att hjälpa dem att stanna upp vid funderingar som är särskilt intressanta och som riskerar att  

förloras  vid  ett  alltför  avslappnat  intervjuklimat  och  att,  om  nödvändigt,  ingripa  med 

följdfrågor, om diskussionerna i fokusgruppen kör fast eller stannar av (Bryman, 2002:330–

332).

Genomförandet av fokusgruppsintervjuerna strukturerades genom att utgå från reella bilder ur 

samtida massmedia (se bilaga 1), vilka samtliga intervjupersoner fick ta del av och ha framför 

sig under samtalet. Därtill användes ett intervjuschema eller en slags ”minnesguide” (se bilaga 

2) där de  teman fokusintervjun skulle ha stod med i form av öppningsfråga, frågeställningar 

kring teman som ska undersökas samt några ”akutfrågor” ifall diskussionen skulle stanna av 

eller ta en oväntad - och i sammanhanget oönskad - riktning. Dessa akutfrågor utformades vid 

en pilotintervju, där ovan beskrivna problematik inträffade. Varje intervju var runt 60 minuter 

långa.

En  annan  metod  som  användes  vid  uppsatsens  genomförande  är  bildanalys.  Den 

bildanalytiska metod som använts har sin utgångspunkt i min och elevernas livsvärldar. När 

jag valde vilka bilder som skulle presenteras för fokusgrupperna tolkade jag dem först själv 

enligt det tolkningsschema Marner presenterar i Tilde, tema: bildanalys (2009:51–53). För att 

se tolkningsschemat i sin helhet,  se bilaga 3. Tolkningsschemat ställer  frågor gällande tid, 

plats, vad bilden visar, när den äger rum och olika sinnen. Marner kallar detta ”Bildtolkning 

utifrån egna erfarenheter”. När jag själv prövat bildtolkning på olika foton och bilder fann jag 

fyra stycken som fungerade att använda sig av för att kunna besvara mina frågeställningar. 

Totalt användes alltså fyra olika bilder, varav två valdes för att de stämde överens med den 

presenterade  tidigare  forskningen  gällande  maskulinitet  och  femininitet  i  media,  och  två 

valdes för att de misstämde med forskningen och alltså avvek från könsrollsnormen. Bilderna 

valdes också på grund av att de diskuterats häftigt i genusdebatter på internet i både bloggar 

och nätbaserade tidningar. Dessutom var de samtida. Jag prövade att analysera bilderna under 

pilotintervjun och fann att de fungerade för att komma åt de teman jag ville att grupperna 

skulle diskutera. Eftersom bildurvalet styrdes av mig kan det tänkas spegla informanternas 

analys av representerade könsroller. Detta gör att studiens generaliserbarhet minskas, vilket 

diskuteras mer i kapitlet Studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

Jag använde därefter samma tolkningsschema med eleverna i fokusgrupperna. De fick först 

titta på två foton, vilka båda är könsrollsavvikande. Det ena fotot är en bild ur tidningen Café 
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och den andra är en bild av konstfotografen Rion Sabean som fått stora rubriker i nätbaserade 

tidningar  (se  bl.a.  Gray,  2011 & Berman,  2011).  Därefter  lät  jag eleverna  diskutera  med 

varandra i fokusgruppen. När de diskuterat de avvikande bilderna i ungefär en halvtimme lade 

jag  fram  två  könsrollsstereotypa  bilder,  hämtade  ur  H&M:s  julkampanj  från  2012  och 

behandlade dem på samma sätt under kommande halvtimme. Frågorna som tas upp i Marners 

tolkningsschema  (Marner,  2009:51–53)  användes  vid  fokusgruppsintervjuerna  muntligt 

ställda av mig, men i och med att tolkningen av dem skedde i fokuserad intervju och inte 

enskilt eller skriftligt behövde jag sällan ställa frågorna själv, då de inbegreps i deltagarnas 

samtalade med varandra.

Metoden bildanalys användes således innan genomförandet av fokusgruppsintervjuerna, men 

också parallellt med dem. Metoderna implicerades i varandra.

Urval

Empirin till  föreliggande uppsats är  insamlad från informanter  i  två olika skolklasser från 

samma gymnasieskola. Kriterier för urvalet var att de skulle vara över 16 år och läsa eller ha 

läst  Bild 100 poäng på gymnasiet.  Inledningsvis var ett  tredje kriterium att  informanterna 

skulle ha jämn könsfördelning, vilket tyvärr fick strykas då klasserna som kontaktats varit 

kvinnodominerade.

Den ena fokusgruppen består därmed av tre elever – två flickor och en pojke – i år 2 på 

gymnasiet, den andra fokusgruppen utgörs av fyra elever – två pojkar och två flickor – i år 2 

på gymnasiet och den tredje fokusgruppen består av fyra elever – en pojke och tre flickor – i  

år  3  på  gymnasiet.  Samtliga  informanter  går  ett  estetiskt  program  på  en  kommunal 

gymnasieskola där motsvarande har läst Bild 100 poäng. Deltagarnas ålder varierade från 16 

till 17 år.

Etiska överväganden

De  forskningsetiska  principerna  (Vetenskapsrådet,  2002:6–14)  har  tagits  i  beaktning  vid 

genomförandet  av  uppsatsen.  Innan  fokusgruppsintervjuerna  genomfördes  informerades 

elever och lärare via mail om uppsatsen övergripande syfte, datainsamlingsmetoder och att 

den skulle resultera i ett examensarbete. De fick också information om att intervjuerna skulle 

spelas  in  och  transkriberas  och  att  deras  medverkan  endast  skulle  användas  för  den  här 

uppsatsen.  De  delgavs  att  det  inspelade  materialet  skulle  förstöras  efter  genomförd 
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undersökning och elevernas identitet skulle inte kunna röjas för någon annan än mig. Eleverna 

tillfrågades om de ville delta i fokusgruppsintervjuerna och meddelades samtidigt att de fick 

avbryta sin medverkan när som helst utan att behöva ange skäl och utan att det skulle få någon 

negativ konsekvens. Detta upprepades också muntligt innan intervjuerna ägde rum.

Studiens tillförlitlighet och trovärdighet
Johansson  och  Svedner  (2007)  beskriver  att  en  latent  fara  med  kvalitativa  studier  är  att 

intervjuaren påverkar respondenternas svar genom att visa sina förväntningar och värderingar 

(2007:47). Studiens tillförlitlighet har därför försökt säkerställas genom att enkom redogöra 

för den empiri som uppskattas vara giltig. För att gallra giltig från ogiltig empiri har svar på 

ledande frågor som jag ställt  strukits  ur uppsatsen.  Ledande frågor måste  antas visa mina 

förväntningar och funderingar och riskerar därför påverka elevernas svar. För att kunna visa 

på och utgå från tillförlitlig empiri  användes bara svar på öppna frågor, samt diskussioner 

mellan eleverna i studien.

Vid datainsamling spelades intervjuerna in och kunde därmed bevara nyanseringar som ironi, 

tonläge, taltakt och andra mätbara ljud. Ljuden kan förstärka eller förklara uttryckta åsikter, 

nyanseringar som går förlorade vid nedskriven intervju. Transkriberingen av intervjuerna har 

genomförts ordagrant, ord för ord och ljud för ljud, för att inte riskera att min förförståelse 

och förväntningar ska påverka. När citat och dialoger integrerats i texten har transkriberingen 

gjorts  skriftspråklig  för  att  läsare  lättare  ska  följa  med  i  texten.  Detta  ska  inte  påverka 

tillförlitligheten  då  inget  har  gjorts  om  i  betydelse  utan  endast  i  form  från  talspråk  till 

skriftspråk.

Bilderna som valdes att använda med eleverna under intervjuerna kan i sig sägas spegla en 

syn på kön och könsroll, i och med att urvalet styrdes av mig. För att minska risken att min 

förförståelse ska påverka eleverna stod bilderna förhållandevis för sig själva och ingen verbal 

värdering lades vid dem. Om man vid en omprövning av undersökningen använde fyra andra 

bilder hade resultatet varierat, vilket bidrar till mindre generaliserbarhet av studien. Bilderna 

bör däremot inte påverka studiens tillförlitlighet eller trovärdighet, i och med att tolkningarna 

som resultatet bygger på gjordes utifrån elevernas livsvärldar och inte min.

Slutligen  har  åtgärder  gjorts  för  att  motverka  eventuella  faror  med  metoden  fokuserad 

intervju.  Att  eleverna  kände  varandra  sedan  innan  medförde  en  risk  i  att  redan  rådande 
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gruppdynamik kan påverka svaren,  exempelvis  kanske någon i  gruppen har  en ledarroll  i 

gruppen och därför får övriga respondenter på sin sida (Bryman, 2002:333). Trots detta valde 

jag att använda mig av elever ur samma skolklass på grund av den strama möjligheten att 

endast  träffa  varje  grupp en gång och ville  få  ut  så mycket  av varje  intervju,  något  som 

underlättas om gruppen redan känner till varandra (Bryman, 2002:333).

En sista metodkritik är att kvalitativ metod kräver vana intervjuare. När jag inledde den första 

fokusgruppsintervjun förstod inte informanterna vad de skulle göra eller prata om. De frågade 

mycket om bilderna och verkade ovilliga att själva tolka dem. Det kan bero på bristfälliga 

instruktioner  från  min  sida,  särskilt  angående  vad  en  fokuserad  intervju  är.  De  ville  ha 

konkreta frågor och även konkreta svar på frågor de själva ställde. Ett tag verkade de ganska 

frustrerade över att jag inte hade svar att ge dem. Jag fick således gå igenom bildernas tänkta 

funktion i fokusgruppsintervjun igen. Efter att jag kunde förklara att bilderna var ett underlag 

att utgå från och inte ett prov på vem som är bäst på att analysera blev viljan att prata bättre  

och resultat kunde uppnås. Att förståelsen för fokusgruppsintervju var bristfällig till en början 

ledde till  att eleverna pratade om saker jag inte kunde förutse eller hade planerat för, som 

exempelvis  sociala  medier.  Detta  berikade  i  slutändan  studien  och  påverkar  inte  dess 

tillförlitlighet.

Resultatredovisning
Resultatet  presenteras  genom  att  de  sammantagna  mönster  och  slutsatser  funna  i  de  tre 

fokusgruppsintervjuerna presenteras utifrån uppsatsens frågeställningar, men där presenteras 

också enskilda avvikningar. För att elevernas identitet ska behandlas konfidentiellt används 

fingerade namn. 

Hur eleverna uppfattar att män och kvinnor gestaltas i media
Hur män och kvinnor  gestaltas  i  media  är en svår  fråga,  i  och med att  media idag är så 

allomfattande. Det finns kanske lika många svar som det finns producenter, fotografer och 

redaktörer. Resultatet visar däremot en översiktlig uppfattning hos eleverna gällande frågan. 

Ordet ”vana” förekommer i  alla tre intervjuerna,  gällande hur eleverna uppfattar  män och 

kvinnors gestaltning i massmedia. Däremot har de lite olika inställning till vad denna ”vana” 

egentligen är och hur man ska förhålla sig till den. En annan infallsvinkel på gestaltning av 

män och kvinnor i media var sociala medier, och då främst Instagram och hashtags. Eftersom 

dessa medier skiljer sig från varandra på det sättet att massmedia ofta innehåller producerade 

bilder och sociala medier ofta är privatpersoners egen dokumentering är resultatredovisningen 
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uppdelad i två underrubriker: massmedia och sociala medier. Där kommer också begreppen 

Instagram och hashtags förklaras.

Massmedia
I en av fokusgrupperna resonerade eleverna kring kvinnors objektifiering. De tre eleverna som 

samtalade, två flickor och en pojke, ansåg alla att det förekommer objektifiering av kvinnor i 

media. Gruppen lade här vikt vid att det handlade om vana. En berättar att till följd av att man 

är van att se kvinnor på ett visst sätt så tillåts det också att fortsätta till en själv. De andra två 

instämde jakande. På samma sätt tyckte gruppen att denna vana att objektifiera kvinnor är 

problematisk på det sättet  att det leder till  att  de själva införlivar objektifieringen utan att 

tänka på det själva. När gruppen använde begreppet objektifiering i media resonerade de i 

förhållande  till  olika specifika  bilder.  De pratade mycket  om TV-programmet  Top Model  

Sverige, som går ut på att unga tjejer tävlar om att bli Sveriges nästa stora modell. Gruppen 

berättade, särskilt aktiv var de två kvinnliga informanterna som själva följde programmet, om 

att tjejerna är ”modellsmala”, men att den stora objektifieringen märks på sättet de poserar 

och  ombeds  att  posera.  En  av  eleverna  berättade  hur  en  typisk  fotosession  kan  se  ut  i 

programmet:  ”De ska se sexiga ut,  men inte porriga,  var vacker,  var oskyldig,  du har en 

hemlighet, le med ögonen! Man blir ju snurrig av att själv se på det!” (Intervju 1, 2013-02-

28). Modellerna får också posera bland vilda djur och inte sällan lättklädda och ordentligt 

sminkade. En elev förklarade vidare företeelsen att ”de (modellerna, min parentes) ska nästan 

vara väsen snarare än människor, och då är det ju inte så konstigt att man ser dem som objekt, 

fast man inte vill”. Sammanfattningsvis kan man säga att fokusgruppen resonerade kritiskt 

kring kvinnors framställning i  media  och de upplever  en kvinnlig objektifiering.  Gruppen 

problematiserade inte manlig objektifiering eller mäns gestaltning i TV och tidningar.

Den andra fokusgruppen resonerade kring vanan att se män och kvinnor på ett visst sätt som 

något viktigt och bra. De menade att kvinnor framställs som väldigt feminina för att de  är, 

eller borde vara, det. Män framställs i sin tur som väldigt maskulina av samma anledning. 

Flickorna  i  gruppen lyfte  fram att  vanan  att  se  kvinnor  i  typiskt  kvinnliga  situationer  är 

positivt för att det riktar sig till andra kvinnor. En av flickorna uttryckte följande: 

Det är som samma sak med bantning och att fixa håret; man gör det inte för killarnas  
skull, man gör det mer för tjejernas för de är de enda som märker det. Då är det inte så 
konstigt att tjejerna i reklamen är så himla snygga och perfekta, för de vill ju rikta sig till  
andra kvinnor som ska se och vilja vara som dem. Då är det ju tur att de är perfekta och  
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inte ser ut som troll (intervju 2, 2013-03-12). 

De andra deltagarna instämde med sin klasskamrat och menade att riktad reklam bör vara så 

perfekt som möjligt, eftersom det inte är nödvändigt att sträva efter något mindre. Killarna i 

gruppen lyfte på liknande sätt att det är bra att media och reklam är uppdelat i manligt och 

kvinnligt för att hålla isär könen. De ville veta klart och tydligt vem reklamen riktade sig till 

och inte att det ska vara könsneutralt: ”Tjejer och killar är ju olika i den verkliga världen, då 

måste det ju få vara så i media också” (Intervju 2, 2013-03-12). I den här gruppen är alltså den 

övergripande  diskussionen  i  utgångspunkten  att  media  gör  skillnad  på  män  och  kvinnors 

gestaltning, där män är väldigt maskulina och kvinnor väldigt feminina. Gruppen tycker inte 

att det är problematiskt med uppdelningen utan ser det som en spegling av samhället och som 

ett sätt att lyfta fram personer i media att se upp till för båda könsrollerna.

Den sista fokusgruppen består av elever ur år 3. De pratade om ovana snarare än vana. En av 

flickorna sade till och med att det är ”en skitvana” att kvinnor porträtteras på ett visst sätt. 

Hon drog här paralleller  till  en Kellogsreklam där tjejer och kvinnor på en offentlig  plats 

ombeds  väga sig inför kameran.  Vågen säger,  istället  för siffror,  olika upplyftande ord – 

vacker, energisk och så vidare. Trots att eleven sade att tanken var god, att det förmodligen är 

tänkt att man ska sluta oroa sig över vikt och tänka på hur bra man är, så berättar hon att det är 

just det kvinnorna gör. Eleven ställde sedan den retoriska frågan: ”Och varför är det bara 

tjejer som står där och nojar på vågen? Jo, för att det är tjejer som ska banta, inte män!” 

(intervju 3, 2013-03-13). Fokusgruppen tycker på liknande sätt att män i media lyfts fram på 

ett lika stereotypt sätt: där kvinnor gestaltas som smala och slanka gestaltas män som starka 

och muskulösa, vilket kan visas på genom följande citat: ”Det är ju inte lätt att vara kille i en 

mediavärld  heller,  om jag  skulle  se  ut  som de  i  whey80  (reklam för  proteinpulver,  min 

parentes) så skulle jag få bo på gymet och äta kvarg hela dagarna” (intervju 3, 2013-03-13). 

Den tredje fokusgruppen beskriver alltså samma könsrollsuppdelning vad gäller gestaltningen 

av  män  och kvinnor  i  media  som de  båda  andra  grupperna.  Till  skillnad  från  den första 

gruppen tar  de  fasta  på  också mäns  gestaltning  i  media,  och till  skillnad  från den andra 

gruppen har de ett mer kritiskt hållningssätt kring en tydlig könsuppdelning.

Sammantaget visar föregående resonemang på att samtliga fokusgrupper anser att män och 

kvinnors porträttering i media är uppdelad i manligt och kvinnligt. Samtliga talar också om en 

vanemässighet från både sig själva och från massmedia att upprätthålla skillnaden. Det skiljer 
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sig ganska kraftigt grupperna emellan huruvida de tycker att det är bra eller dåligt att det finns 

och upprätthålls ett isärhållande av könen. Resultatet visar också att eleverna gärna pratar om 

porträtteringar av sin egen biologiska könstillhörighet, det vill säga flickorna resonerar ofta 

kring kvinnornas gestaltning i media och pojkarna resonerar ofta kring männens. 

Sociala medier
En del i  diskussionerna angående män och kvinnors gestaltning i media rörde det sociala 

mediet  Instagram. Instagram är en applikation på mobiltelefoner  där privatpersoner lägger 

upp bilder som de själva fotar. Under bilderna kan man lägga in något som kallas hashtags. 

Hashtags är nyckelord som man sätter en fyrkant (#) före. Man kan lägga till vilka nyckelord 

man vill och hur många man önskar per bild. Fyrkanten gör att nyckelordet är sökbart; om 

man på Instagram skriver #universitet i sökrutan så kommer alla bilder som har lagts upp med 

det  nyckelordet  fram.  Ibland  är  det  vissa  hashtags  som  ”trendar”,  vilket  innebär  att 

nyckelorden blir modeord för många användare vid uppläggning av bilder som rör en speciell 

företeelse. Nyckelorden skrivs ofta på engelska för att de ska nå så många användare som 

möjligt.

I diskussionen gällande sociala medier var fokusgrupperna mer kritiskt inställda till kvinnor 

och mäns porträttering och gestaltning än i massmedia. Flera av eleverna beskrev det som att 

alla  ville  lyfta  fram sig  själv  från  sin  bästa  sida.  Enligt  elevernas  uppfattning  är  bilder  i 

samband  med  personers  träning,  personers  ätande  och  personers  festande  vanligast 

förekommande på Instagram. Hashtags som #eathealthy och #weightloss är vanliga och läggs 

upp i samband med en bild på nyttig mat eller en smal midja. Alla elever i fokusgrupperna 

nämnde minst en hashtag av liknande art, pojkarna och flickorna var förhållandevis jämna i 

antal uttalanden av Instagrams bildframställning. Däremot var det övervägande flickor som 

uttryckte irritation och provokation gällande bilderna. Detta gäller även de flickor som inte 

provocerades av bildframställning i massmedia. 

I en av fokusgrupperna berättade pojkarna att de hade kommit på motstrategier för att värja 

sig mot Instagrams hälsotrend:

Erik – Jag brukar använda den (#eathealthy, min parentes) när jag lägger upp bilder på  
typ ett skrovmål.
Fanny – Jag med, eller typ ett skrovmål med extra dressing!
Erik – Det blir lite ”in your face” till de som håller på och hetsar salladsblad.
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(Intervju 3, 2013-03-13)

Dialogen visar att berörda elever också lägger upp bilder på sin mat, men att det snarare är 

bilder på traditionellt sett ohälsosam mat, som de sedan lägger till en ironisk hashtag på.

Företeelsen att lägga upp bilder på sin kropp och sin mat tycker övervägande del av eleverna 

är lika populär bland manliga Instagramanvändare som kvinnliga. De elever som invänder på 

jämvikten påpekar att exempelvis hashtagen #weightloss är mer vanlig bland tjejers bilder och 

att tjejer är mer angelägna att lägga upp bilder på sin kropp. De som hävdar jämvikten menar 

att mäns formkurva också är flitigt dokumenterad även om det inte är under samma hashtag.

Det framgår inte av intervjuerna om eleverna själva bidrar till kroppsbilderna på Instagram, 

men det framkommer däremot en övervägande irritation – främst hos flickorna. En av dem 

beskriver det som att: ”det blir inte trovärdigt, för ingen kan ha det sådär bra jämt och då blir  

man bara less” (intervju 3, 2013-03-13). En av pojkarna säger: ”Man vet att han bara dagar 

innan har supit sig full på öl och sedan kommer en #cleaneating eller spännisbild och man ba 

’sluta ljug!’” (intervju 1, 2013-02-28).

Elevers tolkning av bilder på Instagram är alltså att de gestaltar en perfekt verklighet präglad 

av nyttig mat, smala (i flickorna och kvinnornas fall) eller muskulösa (i pojkarna och männens 

fall)  kroppar  samt  ett  gediget  festande.  Den  irritation  som  uppstår  i  alla  fokusgrupper 

inbegriper  bildernas  trovärdighet  och  det  övervägande  perfektionistiska  gestaltandet  av 

personernas liv, bortsett från festandet som snarare kan ses som lite antiperfektionistiskt men 

ändå objekt för irritation för eleverna.

Hur elever tolkar könsrollsavvikande bilder
Eleverna började med att  diskutera bild 1 (se bilaga 1), vilket är en man som porträtteras 

könsrollsavvikande.  Genom att  informanterna  blev ombedda att  beskriva vad de såg kom 

övervägande del av eleverna snabbt in på en tolkning om den avbildade mannens egenskaper 

och personlighet. Samtliga elever inledde dessutom med att besvara tolkningsschemats ”vad-

fråga” med att beskriva mannens position och posering i bilden, snarare än externa attribut 

som exempelvis kläder eller accessoarer.

Mannens posering i  bilden beskrevs bland annat  som ”löjlig”,  ”komisk”  och under en av 

intervjuerna  kom  ordet  ”bögjävel”  upp.  Vidare  visade  efterföljande  diskussioner 
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fokusgruppen emellan att frågan gällande vad bilden visade hade lett till en föreställning om 

mannens sexuella läggning:

Lina – Jag ser en kille som putar med rumpan och…
Peter – En bögjävel!
Lina – … har ett typ påkommet ansiktsuttryck.
Jessica – Ah, men, skärp dig!
Peter – Men vaddå, det är ju en bögjävel!
Jessica – Aha, och hur vet du det då, har han sagt det eller?
Peter – Meh, det behövs ju inte, det syns ju!
Jag – På vilket sätt menar du att det syns?
Peter – Dels har han ju putat ut med rumpan och så har han dragit upp skjortan sådär.
Lina – Och så har han ju det där ansiktsuttrycket  (…) det ser typ  ut  som att  han ba  
”woops, där är du” typ.
Jessica – Lite sådär överraskad typ.
(Intervju 1, 2013-02-28)

På samma sätt som i dialogen ovan inledde samtliga fokusgrupper med att berätta hur mannen 

stod och vilket ansiktsuttryck han hade. När de beskrev mer ytligt vad de kunde se på det 

piktorala skiktet, alltså det avbildade rummet, breddades bildanalysens vad-fråga ytterligare. 

När eleverna utvecklade vad de såg fick deras föreställning om mannen på bilden omvärderas 

eller  åtminstone tanken om att  hans eventuella  sexuella  läggning syns  på hans utsida och 

tanken om att han skulle vara löjlig och komisk. De beskrev hans kläder och utsida, vilket 

övervägande del av eleverna beskrev som vanliga och manliga. De kom då tillbaka till stället 

där intervjun inleddes och de tog ännu en gång fasta på hur den avbildade mannen stod. De 

satte även in bilden i ett perspektiv som innefattade en skapare av bilden. 

Sara – Ja, men varför skulle fotografen vilja göra narr av en person sådära?
Fanny – Kanske för att vara okonventionell.
Erik – Hur  kul  hade det  varit  med bara  en bild  på en kille  och ett  fiskespö liksom?
(Intervju 3, 2013-03-13)

Bilden på kvinnan i  en  manlig  position  (bilaga  1,  bild  2)  reagerades  på  med motstridiga 

budskap både inom fokusgrupperna och fokusgrupperna emellan. Alla hade väldigt mycket 

åsikter om kvinnans porträttering och gjorde en kritisk tolkning av den, men av helt olika 

anledningar. Den största andelen elever var kritiska till hur hon satt, hur hennes kropp var 

byggd och vad hon hade på sig. Här framkom att eleverna tolkade bilden som manlig – hon 

satt för bredbent, hon hade för mycket muskler och för manliga kläder, till och med kalsonger. 

De var i huvudsak avigt inställda till modellens val av position och fotografens val av bild. 

Det drogs inga paralleller till kvinnans sexuella läggning, som fallet med bilden av mannen. 

Istället  tyckte  de  att  det  var  mer  övergripande  opassande  att  framställa  en  kvinna  på  ett 
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manligt  sätt.  Några tyckte att  hon såg för arg och befallande ut.  Andra tyckte att  det var 

opassande att fotografen tagit en stereotyp mansbild och ersatt mannen med en kvinna. Någon 

kallade det ”smaklöst”.

Modellens utpräglade magmuskler avvisas också i några av elevernas tolkning av bilden. ”Det 

är  verkligen en smaklös  bild  av kvinnan,  att  placera henne bredbent  och förbannad och i 

kalsonger. Snacka om att döda hennes kvinnlighet” (intervju 3, 2013-03-13). Vid följdfrågan 

hur man kunnat göra istället svarade eleven att om man ska anspela på stereotyper så kan man 

minsann hålla sig till rådande stereotyper, istället för att kasta om könsrollerna. 

Det har alltså visat sig under fokusgruppsintervjuerna att eleverna är väldigt medvetna om 

könsroller och stereotyper i män och kvinnors gestaltning i media, men att det är olika om 

eleverna  tycker  att  det  är  problematiskt  eller  inte.  En  del  tycker  att  stereotyperna  ska 

bibehållas. De som inte höll med om bibehållandet av stereotyper var vid diskussionerna av 

de könsrollsavvikande bilderna en minoritet. Också de reagerade dessutom kritiskt på bilderna 

och tyckte att de var fåniga porträtt,  men de tolkade det som ett allmänt ifrågasättande av 

könsmaktsordning med bilden som medium. Deras kritik var att valda bilder var för utpräglat 

ifrågasättande och ville att såväl fotograf som modeller skulle vara mer subtil i sitt uttryck,  

kanske genom att framställa modellerna könsneutrala istället för omkastade.

Sammanfattningsvis  är  elevernas  tolkning  av  könsrollsavvikande  porträtt  mycket  kritisk. 

Pojkarna var mer kritiska till bilden av mannen, medan flickorna var mer förstående. I en av 

grupperna ändrade sig dock flickorna under intervjuns gång och gick från att tycka att bilden 

var ett bra ställningstagande till att hålla med killen i fokusgruppen och avskriva bilden som 

smaklös och omanlig. I de andra grupperna började man med en väldigt kritisk syn på mannen 

och kallade den för skämt och parodi men ändrade sig senare till  att  tycka att  bilden var 

ganska  vettig  och  medveten  och  ett  väl  fungerande  exempel  på  hur  präglad  man  är  av 

könsroller. Första tolkningen av en bild kan alltså förändras kraftigt inom loppet av en timme, 

vid diskussion utifrån bildanalysens  frågor.  Genom olika belägg och argument,  men även 

diskussion och intervjufrågor, ändrades tolkningen av mannen, men inte av kvinnan. Eleverna 

kom in på samhälleliga diskussioner om könsroller men tyckte ändå i stort sett samma sak om 

kvinnan i slutet av intervjun som vid första anblick.
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Resultatet visar också att eleverna tolkar könsrollsavvikande bilder genom att först ta fasta på 

det som faktiskt avviker, men även att eleverna provoceras mest av bilden som gestaltar sitt 

eget kön i en annan könsroll: killarna provoceras mest av bilden på mannen och tjejerna mest 

av bilden på kvinnan, även om också killarna var snabba att fördöma den senare.

Hur eleverna tolkar könsrollsstereotypa bilder
De två könsrollsstereotypa bilderna kommer från H&M:s julkampanj 2012. Den enda har en 

manlig modell och den andra en kvinnlig. Alla elever tolkade bilden av mannen (bilaga 1, bild 

3) som normal och vanlig i förhållande till vilken reklam de försökte förmedla. De ansåg att 

bilden  var  riktad  till  män  och  att  målgruppen  var  tydlig.  Både  flickorna  och  pojkarna  i 

fokusgrupperna tolkade  bilden  som typisk  och väntad,  men  ändå passande.  Detta  var  vid 

inledande uppvisande av fotografiet.

Vid besvarande bildanalysens vad-fråga, alltså vad bilden föreställde,  lät allas beskrivning 

ganska lik varandras, men det var också här en reaktion och diskussion uppstod. De började 

med att beskriva att de såg en man klädd i kavaj (övriga kläder nämndes överhuvudtaget inte 

av någon elev),  några nämnde att  han hade sin hand i  fickan och inte  tittade  i  kameran. 

Därefter beskrev de rekvisitan, det vill säga fordonet i bakgrunden. En hel fokusgrupp satt och 

skrattade i samband med genomförd tolkning: ”Nu ser man ju hur konstigt det blir – en man 

ska göra reklam för vinterkläder och så är det ingen vinter där, bara en ’manlig’ helikopter” 

sade en elev och gjorde citationstecken med fingrarna vid ordet ”manlig” (intervju 2, 2013-

03-12). Reaktionen att skratta skedde bara i den fokusgruppen, men reaktionen på rekvisitan 

var omedelbar för alla när de beskrev vad de såg.

Flickorna  i  två  av  fokusgrupperna  gjorde  intertextuella  tolkningar,  där  en  grupp  drog 

kopplingar till  James Bond och Batman och en annan till  Transformers. Vid utvecklande av 

dessa kopplingar  förklarade  första  gruppen att  parallellen  till  James  Bond enligt  dem var 

uppenbar – de menar att män och fordon hör ihop och att det därför inte var förvånande att 

helikoptern var med i bild. Det kan illustreras med följande dialog:

Jessica – James Bond är ju den manligaste av män och han har alltid coola bilar som han 
glider in på.
Peter – Det enda som fattas är en Bondbrud och en pistol.
Lina – Det skulle lika gärna kunna vara Batman och batmobile också, det hör som ihop.
Jessica – Exakt, det här kan lika gärna vara en affisch för en actionrulle som för kläder.
(Intervju 1, 2013-02-28).
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De menar alltså att bilden av mannen är så stereotyp att den skulle kunna återanvändas i olika 

sammanhang och då med helt nya intentioner.

Flickan  som  drog  parallellen  till  Transformers fick  motreaktioner  från  de  andra 

gruppdeltagarna som hävdade att Transformers handlar om robotar och inte om fordon. De sa 

också att huvudpersonen var ”nördig” och inte hade ett fordon för att vara cool, vilket de 

ansåg att helikoptern i reklambilden hade för funktion. Eleven förklarade då att hon hade tagit 

Transformers som ett exempel och att poängen var att bilar och maskiner är en symbol för 

manlighet.  Gruppen  instämde  om  symboliken.  Den  grupp  som  inte  drog  intertextuella 

kopplingar jämförde bilden med den könsrollsavvikande bild av en man som de hade tolkat 

halvtimmen innan (bilaga 1, bild 1). De jämförde medias säljande funktion och att H&M:s 

annons  hade  en  tydlig  målgrupp  men  att  det  var  otydligt  vad  de  ville  sälja  åt  den  här 

målgruppen. Vidare kopplade de ihop helikoptern med försäljningen, en uppfattning som kan 

gestaltas  med en åsikt  som uppkom:  ”Man ser  så  himla  tydligt  nu hur  de vill  poängtera 

målgruppen genom hur de fotar. Den förra (bild 1, min anmärkning) ville inte sälja fiskespön, 

och den här vill ju inte sälja kavajer, den vill bara sälja ett manligt koncept” (Intervju 3, 2013-

03-12).

Eleverna i alla fokusgrupper har således ännu en gång bakat in bildanalysens vad-fråga med 

en varför-fråga. Vad de ser – mannen med kavaj och helikopter – ledde till diskussionen om 

varför  helikoptern  var  med  i  bild.  Alla  grupper  och elever  var  rungande överens  om att 

helikoptern medvetet var placerad där. Åsikterna om varför kan sammanfattas i att det är en 

symbol för manlighet och att det var för att rikta reklamen till målgruppen män. Samtidigt var 

också alla fokusgrupper inne på tolkningen att reklamen är typisk och bra i förhållande till 

kampanjen om vinterkläder, här med undantag av den person som reagerade på det ironiska i 

att  ha en vinterkampanj  där  själva vintern är  utesluten  ur bildutsnittet.  Ingen av eleverna 

diskuterade  mannens  ansiktsuttryck  eller  vad  hans  hållning  och  pose  kunde  bidra  till  i 

tolkningen.

Detta  är totalt  tvärtom jämfört  med när de tolkade bilden på kvinnan ur samma kampanj 

(bilaga 1, bild 4). Bilden väckte inledande irritation bland eleverna. Vid vad-frågan beskrevs 

kvinnan med ord som ”porrig”, ”horig” och ”utsatt”. Ganska snabbt högg en elev ifrån: ”Det 

här är ju så jävla löjligt, reklam för vinterkläder och så har hon knappt några kläder på sig 

alls” (intervju 1, 2013-02-28). Representanter ur varje fokusgrupp poängterar vid vad-frågan 
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det faktum att kvinnan är barbent. De beskriver hur hon sitter på ett staket med en alptopp i 

bakgrunden och kommer snabbt in på att bilden anspelar på sex. Grupperna drar sexparalleller 

till  följd av att hon inte har byxor på sig, andra på grund av blicken och kvinnans särade 

läppar och ytterligare andra gör långa utläggningar om händernas position, vilka de tycker 

anspelar på onani.

Att  kvinnan  framställs  som  sexualiserad  är  alltså  alla  överens  om,  liksom  de  tidigare 

diskuterade kvinnors generella objektifiering i media. Majoriteten av eleverna är också av den 

mening att det är problematiskt. De problematiserar både fotografens val av bild och ser alltså 

skaparen som boven i dramat, men också modellen.  Positionen, avsaknaden av kläder och 

ansiktsuttryck problematiseras genom att en majoritet tycker att bilden blir opassande. 

Jag gjorde en matris (se figur 3) där jag sorterade in utlåtanden, både positiva och negativa, 

gjorda av de manliga och kvinnliga eleverna angående mannens och kvinnans porträttering i 

kampanjen. Matrisen visar att kvinnan kritiseras mycket mer än mannen, både av de kvinnliga 

och manliga  eleverna.  Gestaltningen  av  mannen  är  mer  tolererad,  där  den  enda uttryckta 

kritiken riktas mot bakgrunden – bilden som sådan beskrevs som passande, i sammahanget 

bra och med en tydlig målgrupp. Gestaltningen av kvinnan tolkas med kritiska ögon. Förutom 

att majoriteten av eleverna kritiserar fotografens val av bild och val av att positionera kvinnan 

i  en så exponerad pose, kritiserar  de också modellen.  De menar att  hon är för porrig och 

utmanande i posering och ansiktsuttryck. De ifrågasätter också vem reklamen riktar sig mot i 

och med tolkningen att modellen ska förföra någon – eleverna undrar och diskuterar om det 

verkligen är tjejer som kommer dras till bilden, eller om den i själva verket också riktas till  

män. Tolkningen undantages två personer som menar att modellen är framställd på ett sexigt 

sätt för att de kvinnor som bläddrar i katalogen ska kunna se henne som sin förebild, vilja 

likna henne och således också bära hennes kläder. De menar att det är passande medel att 

anspela på kvinnans sexualisering i en reklam riktad till kvinnor, eftersom reklam enligt dessa 

elever är till för att väcka avund. De vill därför se mer bilder på modeller av den här typen 

eftersom det väcker lust till eftersträvan.
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Pojkar Flickor
Manlig man Cool, passande, ingen vinter, 

manlig, bra, dålig, riktad, kavaj, 

helikopter, händerna i fickorna.

Vanlig, kavaj, helikopter, James 

Bond, manlig, passande till 

målgrupp, Transformers, Batman, 

typisk.
Kvinnlig kvinna Vinter, porrig, sexig, onani, horig, 

löjlig, typisk, snygg, barbent.

Porrig, sexig, kåt blick, särade 

läppar, särade ben, förebild, naken, 

ingen tydlig målgrupp, väcker 

avundsjuka, passande, opassande, 

utmanande, barbent.

Figur 3. Elevers yttranden om könsrollsstereotypa fotografier.

Sammanfattningsvis görs tolkningar av könsrollsstereotypa bilder på olika sätt, där manliga 

modeller  tolereras  mer  och kvinnliga  mindre.  Resultatet  visar  också att  tolkning gällande 

posering, position och ansiktsuttryck rörande gestaltningen av mannen uteblev, medan detta 

var det som diskuterades mest vid tolkning av kvinnans gestaltning. Om detta beror på bildval 

eller  det  faktum  att  en  är  man  och  en  är  kvinna  framgår  inte,  men  skillnaden  i 

tolkningsmönster  framgår  tydligt.  Resultatet  visar  också  att  modellernas  kläder  är  väldigt 

uteslutna  ur  bildtolkningen  och  nämns  bara  i  förbifarten.  Däremot  tolkas  den  kvinnliga 

modellens avsaknad av byxor som sexualiserat – det faktum att hon har tröja på sig nämns 

överhuvudtaget  inte.  De tolkar  in  manlighet  i  bilden av mannen och sexighet  i  bilden av 

kvinnan. Kvinnlighet nämns inte.

Diskussion och analys
I den här delen av studien kommer jag både analysera och diskutera resultatet  utifrån det 

teoretiska ramverket och egna tankar och reflektioner. I första delen diskuterar jag resultatet 

på de första tre forskningsfrågorna, alltså bilder och könsroller i media och elevers tolkning av 
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dem. I andra delen besvarar frågan gällande hur lärare kan använda sig av kunskapen kring 

elevers bildtolkning för att arbeta med bildanalys i skolan.

Elevers tolkning av könsrollsporträtteringar i media
Det som först  slog mig vid resultatanalysen var hur tydligt värderande eleverna var,  både 

gällande  bilder  publicerade  på  Instagram,  bilder  och  reklamfilmer  i  massmedia, 

könsrollsavvikande bilder och könsrollsstereotypa bilder. De tycktes uttrycka åsikter i poler 

där bilderna kunde värderas linjärt – antingen i negativ eller i positiv bemärkelse. Det var 

ingen elev som inte tyckte någonting, utan alla uttryckte livliga åsikter och argumenterade för 

sin  hållpunkt.  Däremot  var  hållpunkterna  ofta  skilda  från  varandra.  Det  här  polariserade 

tänket  visar  på  att  eleverna  har  funderat  på  innehåll  i  det  övergripande  teman  som 

fokusgruppsintervjuerna  innefattade  och  därmed  bildat  sig  en  uppfattning  om  könsroller, 

media och bildanalys.

Det som också var intressant att se var att eleverna ibland, trots att de började i en pol, under  

intervjuns gång började förflytta sig längs den linjära skala åsikter. De som inledningsvis hade 

en  uppfattning  om  att  något  var  mycket  negativt  kunde  under  den  rågade  timmen  som 

intervjun pågick ändra sig och börja vandra mot den positiva polen, och tvärtom. Ett exempel 

är gruppen som tolkade in en sexuell läggning i bilden av den könsrollsavvikande mannen. En 

av deltagarna uttryckte i negativ bemärkelse att det var en porträttering av en homosexuell 

man. Han var alltså i en negativ pol och uppfattade bilden på ett provocerande sätt. Först fick 

han  inget  medhåll  från  de  två  andra  deltagarna,  vilka  ifrågasatte  hur  han  kunde  veta  att 

mannen var homosexuell bara av att se på bilden. De uttryckte tidigare att bilden var ett bra 

ställningstagande om att man ska få vara som man vill och var alltså i en positiv pol. Senare 

flyttade de sig längs den linjära skalan åsikter och började hålla med den andra deltagarens 

resonemang om sexuell läggning. Även om de fortfarande var mer förstående gällande bildens 

funktion så övertalades de av den tredje deltagaren att bilden var ”homosexuellt gestaltad” 

och att det var fånigt. Att flickorna närmade sig pojkens resonemang kan ha att göra med 

Yvonne Hirdmans genusteori. Först tillämpas isärhållandets logik – med kvinna och man som 

motsatsord  som inte  bör  blandas.  Pojkens  tolkning  av  den  här  blandningen  ledde  till  en 

uppfattning  om att  den gestaltade  måste  vara homosexuell,  kanske för  att  han  levt  i  vårt 

samhälle  där  isärhållande  tillämpas.  En  uppblandning  mellan  könen  där  en  person  som 

biologiskt sett är man men som porträtteras med kvinnlig könsroll, eller kvinnligt genus, ledde 

till ett sorteringsbehov. Istället för att tolka det han såg objektivt placerade han mannen i en 
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sexuell läggning som innebär att den porträtterade är man, men att hans könsrollsavvikning 

visar på ett normbrott. Eftersom vårt samhälle är heteronormativt, alltså att heterosexualitet 

uppfattas som det normala och att därmed en annan sexualitet är konstigt (Östlund, 2006:63), 

är det inte förvånansvärt att normbrottet i bilden kopplades samman med homosexualitet.

Här kommer vi även in på Marners teori om bildtolkning utifrån sin egen livsvärld. Pojken 

har förmodligen i sin livsvärld en föreställning om att homosexuella män ser ut eller agerar 

som den avbildade mannen. Kanske är föreställningen framtagen ur ett möte i verkliga livet, 

kanske ur en referens från Pride-festivalen och kanske ur film och media. Media framställer ju 

enligt både Beynon (2002) och Hirdman (2001) män och kvinnor på ett stereotypt sätt, men 

min upplevelse är att också homosexualitet framställs stereotypt. Homosexuella män i serien 

Sex and the City är exempelvis män som pratar med tillgjort ljusa röster som älskar glitter och 

glamour medan de homosexuella kvinnorna skyr glittret  som pesten och gärna har en stor 

snus under osminkade läppar. Oavsett om jag lade värdering i gestaltningarna eller inte så har 

de påverkat mitt sätt att tänka ihop beteende och utseende med sexuell läggning. Det är därför 

möjligt att anta att pojken som tyckte att den avbildade mannen måste vara bög också har 

liknande  referenser  i  sin  livsvärld.  Tolkningen  görs  utifrån  elevens  kultur,  normer  och 

samhälleliga uppfattning och för att gå djupare måste man tolka bilden utifrån nya perspektiv 

än de man är van vid (Marner, 2009:55). I det här fallet tolkades bilden enkom ur elevens 

livsvärlds perspektiv och parallellen kunde dras.

Faktumet att de andra två eleverna ångrade sig från att tycka att bilden var bra till att tycka att 

bilden  var  löjlig  skulle  kunna  förklaras  i  Hirdmans  teori  om  den  hierarkiska  logiken. 

Hierarkin innebär i  det här fallet  att  mannen värderas  högst och kvinnor lägre (Hirdman, 

2004:117–118). Det kan också bero på att killar oftare får större talutrymme än tjejer och 

därför  har  större  möjlighet  att  övertala  tjejerna  att  byta  till  deras  åsikter  (Nilsson  & 

Waldemarsson, 2007:120–121). Som alltid när man diskuterar könskillnader skiljer det sig 

mellan individuellt och generellt, men detta är en möjlig förklaring på ett generellt plan.

Att elever ännu idag omnämner homosexualitet i negativa ordalag är oroväckande, men också 

intressant att diskutera, i och med att det visar att skolans värdegrund gällande noll-tolerans 

mot diskriminering till följd av läggning åtminstone i bildframställning inte följs. I LGY 11 

står att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering till följd av sexuell läggning (Skolverket, 

2011:5).  En homofobisk  hållning,  vilket  vi  kanske inte  kan avgöra genom uttryck  om en 
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enskild bild, strider helt enkelt mot principen om alla människors lika värde och rättigheter 

(Östlund, 2006:37). Mannen som gestaltades i bilden är förvisso varken elev eller anställd vid 

skolan, men att den negativa attityden framkom i fokusgruppen kan spegla att samma åsikt 

gäller vid verkliga personer. Detsamma gäller tolkningen av samtliga bilder, samt elevernas 

kritik av Instagramanvändare och media som helhet – det kritiska tänket resulterade ofta i att 

eleverna tyckte att de gestaltade personerna på olika sätt framträdde på ”fel” sätt. Detta visar 

på att eleverna har en klar uppfattning om hur man ska och inte ska vara och se ut, och att de 

inte främjar olikheter. Eftersom den här studien handlar om elevers uppfattning och tolkning 

av  könsroller  i  media  styrdes  intervjuerna  in  på  det,  men  för  framtida  studier  är  elevers 

attityder  till  olikheter  intressant  att  kartlägga.  Hur  kan  skolan  arbeta  och  agera  för  att 

människans  okränkbarhet,  ett  av  skolans  grundläggande  värden  (Skolverket,  2011:5),  ska 

kunna  garanteras?  Det  är  en  intressant  och  relevant  fråga  för  alla  som  jobbar  inom 

utbildningsväsendet, men tyvärr besvarar inte uppsatsen den helt. Men som sagt, för vidare 

forskning är det möjligt att undersöka frågan och svaret mer ingående.

Med denna tanke leds vi tillbaka till diskussionen om bilderna som var objekt för elevernas 

tolkning. Resultatet visade att det första som lyftes fram i tolkningen av könsrollsavvikande 

bilder var det som faktiskt avvek. I bilden av mannen som gestaltades feminint var det hans 

posering och ansiktsuttryck, i bilden av kvinnan var det hennes muskler och kalsonger. Det 

kritiserades till en början just på grund av att det avvek från hur vi är vana att se könsroller i  

media. Majoriteten tyckte att det var omanligt och okvinnligt att framställa personer på det 

visat, och det är ju sant: mannen gestaltades inte stereotypt manligt utan tvärtom stereotypt 

kvinnligt. Men den springande punkten är att det var här kritiken låg: det var på olika vis fel  

att göra en man omanlig och en kvinna okvinnlig. Detta tror jag visar på att dikotomin mellan 

manlighet och kvinnlighet, den isärhållande logiken, gör sig gällande i elevers bildtolkning. I 

ämnesplanen för Bild 100 poäng står att eleverna ska bildtolka och bildanalysera utifrån också 

andra  infallsvinklar  än  kön,  men  i  och  med  att  könsordning  är  en  grundläggande  social 

ordning i vårt samhälle (Skolverket, 2011) är det definitivt problematiskt att eleverna visar 

tendenser  att  inte problematisera  diskussionen  kring  kön  utifrån  annat  än  rådande 

könsmaktsordning och stereotypa könsroller. Bengt Olvång (1977) skriver att människor som 

läser bilder får falska föreställningar som förstärker fördomsfulla uppfattningar. Han menar 

att  dessa  ”fällor”  mest  lurar  vid  massmediala  bilder,  där  ideologiska  förvrängningar  av 

verkligheten satts i system (Olvång, 1977:11). Resultatet i den här studien visar att han har 

rätt: ideoligiska förvrängningar om man och kvinna har spillt över i de utvalda bilderna så till 
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den grad att ingen av de totalt 11 intervjuade eleverna kunde identifieras sig med dem, varken 

de stereotypa förvrängningarna eller de avvikande. En minoritet såg dem som förebilder – 

ordet  ”perfekta”  uppkom många  gånger  mellan  dem – medan  de  övriga  provocerades  av 

ouppnåeligheten. Hur kan man då få eleverna att genomskåda detta? Jag menar inte med den 

här studien att få eleverna att vilja störta könsmaktsordningen, men jag vill att de ska ha alla 

medel nödvändiga att själva tolka hela sin omgivning och  alla bilder de kommer i kontakt 

med. Att ”gå på” reklambildens säljande funktion är att införliva och oproblematiskt svälja 

samhällets rådande ordning. Eleverna behöver kunna problematisera genom olika perspektiv 

för att  kunna analysera en bild på djupet. Olvång menar att bilder är så beskaffade att  de 

måste bearbetas för att  förstås (Olvång, 1977:11),  och Marner menar  att  de förstås först i 

förhållande  till  betraktarens  livsvärld  (Marner,  2009:12).  Olvång  menar  vidare  att  den 

omedvetna  bildpåverkan  innebär  att  man  mottar  bildens  avsiktliga  syfte,  men  också  att 

bilderna lagras som fragment som kan dyka upp igen i olika sammanhang och utlösa nya 

föreställningar (Olvång, 1977:14). Marners bildanalysteoris motsvarighet till  detta är något 

mer djupgående och han menar att de flesta förväntas passera beaktandet av referentialiteten 

och neutraliteten i en bild för att istället erövra förståelse för skillnaden mellan bild och motiv, 

sändarens avsikter och mottagarens tolkning (Marner, 2009:66). Anledningen till att jag tagit 

med Olvång i diskussionen är för att visa på att teorin om bildanalys och bildtolkning som jag 

använder inte är ny, utan har förfinats och utretts under åren. Både Olvång och Marner menar 

nämligen att bilder måste bearbetas för att förstås, och Marner specificerar det till att en bild 

förstås först genom livsvärld och därefter genom ytterligare analys utifrån andra perspektiv. 

Om vi antar att detta är sant innebär det alltså att elevernas omedelbara avskrivning av de 

könsrollsavvikande  bilderna  är  ett  resultat  av  den  omedvetna  påverkan  bilder  har  på 

människor. De upplever bilderna oproblematiserat och i förhållande till vad de redan vet om 

män, kvinnor och bilder. För att  förstå bilden krävs bearbetning, och det handlar alltså både 

om att bearbeta bilden och att bearbeta sig själv och sina tolkningar, befästa dessa tolkningar i 

sin och andras livsvärld. 

Jag tror att det är viktigt att förse eleverna med redskap och perspektiv för analys så att de kan 

uttrycka sina tolkningar och värderingar med belägg. Om en elev tycker att bilden av mannen 

i pinup-pose är löjlig så måste genusperspektivet finnas som redskap för eleven. Frågan om 

hur det kommer sig att bilden uppfattas som löjlig av eleven kan inte få besvaras med ett 

rungande ”därför!”. Begrepp och redskap måste finnas: därför att den påminner mig om en 
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annan löjlig person (begreppet livsvärld), därför att samhället har befäst stereotyper och ett 

avvikande från dessa är svåra att tolka rättvist (begreppet genus) och så vidare. 

Mest önskvärt hade det varit om media i sig kunde se till sitt samhälleliga ansvar. De skulle 

kunna göra mer reklam som gestaltar en representativ mänsklighet: feminina män, maskulina 

kvinnor,  feminina  kvinnor  och  maskulina  män  –  som  exemplen  i  studien  –  men  också 

könsneutralitet, tjocka, smala, mitt emellan, långt hår, kort hår, inget hår och så vidare. Det 

tydliga isärhållandet av kvinnor och män, kvinnligt och manligt, i media är vad vi matas med, 

och i ett växande mediasamhälle matas vi med det i högre grad än någonsin. Det färgar inte 

bara av sig på våra uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt, OK och inte OK. Det 

färgar också av sig på vår identitet. I studiens resultat framgår att några elever identifierar sig 

med  reklambilder  i  egenskap  av  förebilder.  Men  där  framgår  också  frustration,  en  pojke 

jämförde sig med en man i reklam för proteinpulver och menade att han aldrig skulle kunna se 

ut så – bilden av mannen i reklamen, vilken jag inte försåg honom med utan som han själv tog 

upp som exempel, var inte representativ. Jag tror att det är huvudet på spiken: självklart ska vi 

inte fördöma varken muskulösa eller smala modeller, för det finns personer som identifierar 

sig med dem, men spannet måste bli större. Att förändra reklambilders utbud av modeller är 

förstås en helt annan fråga, men tål att tas upp. Frågan blir i den här studien däremot hur vi 

som  lärare  och  bildlärare  kan  ge  eleverna  redskapen  att  navigera  sig  i  mediavärld  av 

stereotyper. 

Att  eleverna  använde sig  av intervjuerna  och de  diskussioner  som i  dem uppstod för  att 

omvärdera eller befästa uttryckta åsikter visar att social interaktion är viktig vid lärande inom 

bildtolkning  och  bildanalys.  Inte  bara  det,  de  använde  sig  av  social  interaktion  för  att 

omvärdera och befästa sig själva. Social interaktion har därför visat sig vara ett medel för att 

placera sig i samhället. Via interaktionen har eleverna möjlighet att göra sig hörda och slåss 

för sina åsikter, något jag tror kan leda till ökad självkänsla och ökat självförtroende. Skolan 

är en plats där läraren oavsett grad av auktoritet är i en maktposition, vilket leder till att det är 

svårt att se läraren som en jämlik. Därför tror jag att det är viktigt att elever får uttrycka sig 

med andra elever – jämlikar – och att läraren sedan värderar det uttryckta som giltigt. Om 

eleverna kan föra sin egen talan och få respons på den så tror jag att chanserna är större att de 

känner  sig  mer  som de  ovärderliga  aktörer  (eller  subjekt  om vi  använder  termen  ur  den 

reflektiva skoldidaktiken) som de faktiskt är. Med en erfarenhetspedagogisk ämneskonception 

står syftet med all undervisning i relation till elevernas kontext, både den i skolan och den i 
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livet utanför. Vi ska alltså utgå från elevens erfarenhet, livsvärld och föreställningar för att 

skapa en undervisningssituation och ett innehåll som kan utveckla nya kunskaper.

För att kunna konstatera ett utvecklande krävs kontinuerlig utvärdering gjord av både lärare 

och elever – hur ska man annars veta om såväl specifika som generella mål uppnås? Det krävs 

att lärare slutar ånga fram som lokomotiv och istället hinner bromsa i tid för att släppa på nya 

passagerare eller byta spår. Eller för att inte skriva i liknelser: lärare måste hindra sig från att 

bara bocka av centrala innehåll ur ämnesplanen, utreda vad som faktiskt har lärt samt släppa 

in elevernas synpunkter och inflytande, och därefter eventuellt omforma undervisningen så att 

målen kan nås. Utifrån den här studien skulle det innebära att lärare inte kan slänga in ett gäng 

bilder, låta eleverna analysera dem och sedan tycka att man är klar med det innehållet. Eleven 

i ständigt centrum kanske är en utopi om man ska hinna med allt som ämnesplanen innehåller 

under en termin, men utopiskt eller ej: det ska göras. Skolan är inte till för att lärare ska curla 

elever och betala sina räkningar – om man ser sitt yrke som sådant borde man säga upp sig. 

Istället måste det syfta till högsta möjliga utveckling och lärande för alla elever och utifrån 

alla elever.  

Hedlin skriver angående genusmedvetenhet och jämställdhetsarbete i skolan att ”Alla måste 

börja mig sig själva – där de själva befinner sig!” (Hedlin, 2004:20). Jag menar att lärare 

måste  börja  där eleverna  befinner  sig.  Troligtvis  har  lärare kommit  längre i  kunskap och 

tolerans än elever, i och med att vi undervisar under förordningar som förutsätter att vi har 

högre  kunskap och toleransnivå  mot  olikheter.  Därför  blir  det  vårt  uppdrag  att  utgå  från 

elevernas kontext och livsvärld när vi vill etablera ett jämställdhetstänk och en hög tolerans 

mot alla olikheter som finns eller skulle kunna finnas representerade, samt en  noll-tolerans 

mot diskriminering, kränkning och andra negativa behandlingar. Att särskilja kön och kön, 

läggning och läggning borde vara en icke-fråga – det borde inte få göras. Men i och med 

rådande genussystem och könsmaktsordninjg är det inte en icke-fråga, och det är därför bättre 

att  lyfta  dess  frågor  i  klassrummet  än  att  de  bollas  med  på  skolgården  där  färre,  eller 

åtminstone  andra,  perspektiv  finns  och att  vissa perspektiv  inte  vågas  uttryckas.  Att  säga 

bögjävel och hora ”på skoj” finns inte, det är helt enkelt inte skoj, även när elever inte menar 

att såra någon.

Att börja med bilder ur tidningar är ett steg i att förändra sin syn på människor. Här måste 

man också veta att det är okej att inte tolerera att uttrycken tas i mun – det finns säkert elever 
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som identifierar sig med både den ena och den andra bilden. Likt Östlund uttryckte det: ”även 

om inga åsikter ska censureras ska inte heller  alla åsikter och uttryck tolereras” (Östlund, 

2006:63). Det blir än viktigare att eleverna har perspektiv och redskap till sitt tänkande och 

agerande att ta till, så att en förståelse för alla olikheter och en tolerans av dessa föds och 

etableras.  Man ska inte  ha  möjlighet  att  ”råka”  kränka någon,  genom att  använda sig av 

nedvärderade uttryck ”på skoj”. Som lärare – alla lärare – måste man fostra till att det inte får  

ske alls!

I följande avsnitt kommer därför detta diskuteras. Avsnittet kommer behandla hur man kan 

planera, genomföra och utvärdera ett moment i bildanalys utifrån genusperspektiv så att man 

når alla elever med hjälp av reflektiv skoldidaktisk teori. Där kommer också begreppen om 

elevernas kontext och lärande genom social interaktion utredas.

Bildanalys i skolan
De nyfunna kunskaperna om elevers bildtolkning utifrån kön och könsroller kan med fördel 

tillvaratas vid arbete med bildanalys. Bildanalys är ett obligatoriskt moment och centralt 

innehåll i Bild 100 poäng på gymnasiet:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
• Betraktande,  analys  och  tolkning  av,  och  även  samtal  om,  olika  typer  av  visuella 

framställningar i anslutning till eget bildarbete.
• Begrepp för bildsamtal ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass,  

etnicitet och ålder.
 (Skolverket, 2011a).

Hur man kan tillvarata informationen om elevers tolkning av könsroller i bilder vid bildanalys 

i skolan är en fråga med många svar. Först måste jag som blivande lärare fråga mig varför 

ämnet  hör hemma i  bildundervisningen.  Med stöd i  läroplan,  examensmål  och ämnesplan 

finner  jag  att  bildanalys  utifrån  ett  genusperspektiv  ska  genomföras,  men  också  att  ett 

jämställt klimat ska genomsyra hela undervisningen. Om vi utgår från modellen om reflektiv 

skoldidaktik (se figur 2) har vi här det kollektiva planeringsstadiet: styrdokumenten säger att 

verksamheten ska behandla genus och bildanalys. Vid andra planeringsstadiet beaktas lärarens 

syften  med  undervisningen  och  hur  dennes  syften  och  avsikter  kan  sammanfalla  med 

styrdokumenten.  Mitt  syfte  är  inte,  och  det  tror  jag  gäller  de  flesta  lärare  idag,  att  göra 

eleverna till nickedockor som rakt av ska köpa mina värderingar och ta dem för sanna. Jag 

tror inte på behavioristernas teori om tabula rasa – att elever kommer till skolan som ett tomt 

blad redo att fyllas (Karlsson, 2012:15). Men jag vill inte heller att eleverna endast ska vila på 
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sina tidigare erfarenheter och aktuella förståelser. Om så vore fallet skulle ingen utveckling 

ske  överhuvudtaget.  Jag  begär  inte  att  den  majoritet  av  elever  som  tolkade  den 

könsrollsavvikande gestaltningen av mannen som löjlig ska byta åsikt. Det jag begär, det jag 

måste begära, är att eleverna kan använda analytiska redskap och fler perspektiv för att riktigt 

gräva i bilden. Om de sedan omvärderar sin åsikt eller använder sig av analysen för att befästa 

sin redan existerande åsikt eller visar på andras möjliga åsikter gör inte lika mycket. Vad som 

däremot gör något är det faktum att eleverna avskrev alla bilder utom den könsrollsstereotypa 

gestaltningen  av  mannen  inom  loppet  av  några  minuter.  Många  vidhöll  dessutom denna 

avskrivning till slutet av tolkningsarbetet. Då vill jag ställa frågan om de gör så i den verkliga 

världen också? Säg att en klasskamrat eller lärare eller annan person är en maskulin kvinna – 

skulle de tycka att det var lika fel som bilden av kvinnan med muskler som de använde i sin 

bildtolkning? Eller bilden av mannen i stereotypt kvinnlig posering, skulle han kallas bögjävel 

om han var en aktör i skolan? Och kvinnan från H&M:s katalog, barbent med särade läppar, 

skulle hon kallas hora? Det är stora frågor som min studie inte kan ge svar på, men i de bilder  

som användes var eleverna snabba med att fälla sin dom. Om den domen är överförbar till 

levande människor  går det starkt emot skolans grundläggande värden och uppgifter,  vilka 

säger  att  skolan  ska  vara  jämställd,  fri  från  kränkande  behandling  och  mån  om  alla 

människors lika värde.

Syftet  i  planeringsstadiet  är  alltså  att  eleverna  ska,  efter  avslutat  moment,  ha  en 

begreppsapparat och förståelse som gör att de kan analysera utifrån ett genusperspektiv, så att 

de kan förklara varför de drar de slutsatser de drar. 

Detta gäller givetvis också de elever som inte tycker att bilden av mannen i feminin posering 

var löjlig, de som tyckte att det istället var ett bra ställningstagande i en samhällelig fråga, de 

ska också ha begrepp att förklara varför de kommit till dessa slutsatser och hur de gått tillväga 

för att göra det, vilka faktorer de har tagit med i beräkningen. Som skrivet innan har jag inte 

som mål att alla elever ska tycka exakt som varandra eller som jag. Men jag har som mål att 

de ska problematisera och förklara vad som föranlett åsikten. Jag tror att det kommer leda till 

ett minskat fördömande |av olikheter, både i media och i livet.

Innehållet i undervisningen planeras och väljs alltså sedan utifrån den kollektiva planeringen 

och  lärarens  personliga  syften.  Eftersom  jag  menar  att  syftet  med  bildanalys  utifrån  ett 

genusperspektiv måste utgå från elevernas erfarenheter, samt måste syfta till att eleverna ska 
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utveckla  kunskap  om redskap  att  använda  vid  analys  blir  innehållet  tudelat.  Först  inleds 

rimligen en lektion med en förmedlande metod i form av föreläsning eller genomgång med 

bildexempel.  Här  kan  det  vara  vettigt  att  använda  sig  av  bilder  som  innehåller  tydliga 

bildretoriska element för att förklara hur vi läser och luras av bilder. Bildretorik är alltså som 

tidigare nämnt innehåll i en bild eller sammanställningar av bilder som inte är förväntade, och 

som finns där för att styra betraktarens uppmärksamhet åt olika håll (Marner, 2009:26–27). Ju 

mer lärare i samtal med elever använder sig av begreppen, desto snabbare går det för eleverna 

att appropriera dem och ha dem inkluderade i sin tankevärld. Vid den förmedlande delen av 

lektionen bör  bilderna visa både könsrollsstereotyper  och könsrollsavvikande bilder  så  att 

eleverna har kommit i kontakt med båda sorters retorik – både den som används för att leda 

mottagaren  till  ett  normativt  tolkningsområde  (feminina  kvinnor  och  maskulina  män  är 

normativt enligt både forskning om maskulinitet i media [Beynon, 2002], femininitet i media 

[Hirdman,  2001]  och  män  och  kvinnor  i  samhällets  generella  synsätt  [Josefson,  2005]). 

Dahlén skriver att normativitet är ett maktsystem som utfärdar normer som människor måste 

förhålla sig till (Dahlén, 2006:22). I och med att det är en normativitet bakom traditionella 

könsrollsstereotyper märks först ”problemet” bakom det maktsystemet när man avviker från 

det.  Därför  bör  också  eleverna  komma  i  kontakt  med  bildretoriska  inslag  som  leder 

mottagaren till en ny tolkning som är avvikande från normativiteten, för att så att säga vara 

beredd  på  hur  man  ska  avläsa  sändarens  avsikter.  Begreppen  könsroll,  metafor, 

avbildningsrum och referentiellt  rum är  också  viktiga  begrepp  att  utreda.  Eleverna  i  min 

studie stannade ofta i avbildningsrummet tills jag som intervjuare frågade dem om vad som 

kan  ha  skett  eller  funnits  i  det  referentiella  rummet.  Att  utreda  könsrollsbegreppet  är 

naturligtvis viktigt för att inte undervisningen ska få motsatt effekt – om man inte vet vad 

könsroll  är  eller  i  just  rådande  undervisning  ska  förklaras  som,  finns  risken  att  det 

könsrollsavvikande  betraktas  som avvikande  i  negativ  innebörd.  Det  är  viktigt  att  förstå 

könsroll i förhållande till samhälleligt snäva ramar och inte som något som är rätt och fel. 

Den förmedlande delen av undervisningen bör också gå igenom tolkningsschemat och vad 

den uppställningen innebär, vad eleverna förväntas göra.

Därefter bör eleverna själva välja bilder som gestaltar normativ och avvikande könsroll, två 

eller flera. Detta underlättar ramfaktorn tid för läraren – visserligen måste lektionstid avsättas 

att leta efter bilder, men samtidigt tar det mindre tid i planeringsstadiet i och med att läraren 

måste söka olika bilder till varje elev. Men framför allt bör detta göras för att elevinflytandet 

genom planering av mål och innehåll i övrigt är så styrt av läraren och kollektivet. Skulle 
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läraren välja bilder åt eleven blir det genast så att läraren i princip säger åt eleverna vad de 

borde se i en bild. Får de själva välja så förutsätter det att de funderar över vad normativ och 

icke-normativ könsroll är, samt varför de valt som de valt. Jag litar oerhört på eleverna och 

menar att man genom att utmana dem och ställa krav kommer de att genomföra uppgifterna 

med galans, det är när man curlar sina elever och inte ger dem något att bita i som de slutar 

kämpa, för det behövs helt enkelt ingen kunskapsutveckling om man sätter kraven lite bakom 

den kompetensnivå de redan har uppnått. Därmed inte sagt att jag följer en undervisningsplan 

där E-gränsen är högre än den ska vara,  utan snarare att  vägen till  E och högre ska vara 

utmanande för de elever som behöver utmanas.

Eleverna  väljer  alltså  egna bilder  och  gör  ett  individuellt  tolkningsarbete  utifrån  Marners 

tolkningsschema. Mina fokusgruppsintervjuer har visat att denna första tolkning inte behöver 

ta mer än en halvtimme, då det är en första ytlig tolkning vi söker här. Detta görs skriftligen 

och är introduktionen till den djupare analysen. 

När eleverna har gjort sina första tolkningar, vilken förmodligen redan har ägt rum till viss del 

vid valet av bilder, skall eleverna få chans att diskutera i grupp. Att göra gruppindelningar på 

bästa möjliga vis är förstås en hel vetenskap, vilken min uppsats inte kommer rymma. Till 

mångt  och  mycket  handlar  det  om att  utgå  från  den klass  man  har  inför  sig  och vilken 

gruppdynamik som därigenom kan uppnås. Gruppindelning för att få bästa möjliga klimat och 

mesta tänkbara lärande är något varje lärare får ta ställning till. Huvudsaken med att dela in 

eleverna i grupper om minst tre är på grund av det mitt resultat visat: att eleverna lär sig av 

varandra genom att dela med sig av sin kunskap, bolla idéer, funderingar och argument – även 

när  den  formen  av  lärande  är  undermedveten  har  resultatet  visat  att  de  genom  att  dela 

funderingar har befäst eller omformat sin tolkning. Tanken med gruppdiskussionerna är att 

eleverna ska gå igenom hur de tolkat sina egna bilder, hitta mönster mellan varandras valda 

bilder och därefter göra en generell tolkning och analys av könsrollsgestaltning i bilder. Mina 

intervjuer har visat att eleverna hade svårt att nå ”varför-frågan” utan hjälp av moderator, 

varför en av gruppmedlemmarna kan utses till sådan, eller att uppgiftsformuleringen trycker 

särskilt  mycket  på den.  Ett  aktivt  deltagande av läraren med extra  uppmärksamhet  på att 

eleverna tänker kritiskt  och problematiserat  kring varför man gjort vissa nedslag är också 

brukligt.
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Sista  lektionens  innehåll  bör  ägnas  åt  redovisning  av  gruppdiskussionerna  och  analysens 

slutsatser, så att hela klassen kan ta del av varandras bilder och bildanalyser. Ett sätt är att  

redovisa genom en powerpointpresentation  eller  blogg,  så  att  man kan ha bilder  och text 

integrerade. Ett gammalt hederligt collage fungerar givetvis också. Fördelen med att använda 

IKT är  förstås  att  redovisningarna  lätt  kan  läggas  upp  på  klassens  plattform  på  webben 

och/eller,  om sådan  saknas,  mailas  ut  till  eleverna  för  att  ha  till  användning  vid  senare 

bildanalysarbeten.  Redovisningarna  innebär  att  eleverna  visar  sina  presentationer  och 

samtidigt muntligen berättar vad de har hittat genom sin analys. Lärarens uppdrag blir här att 

agera moderator: lyssna noga och skriv frågor som får eleverna att tänka till. Om eleverna inte 

har tänkt så som läraren trott eller haft för avsikt att de ska tänka måste man beakta elevens 

egna intentioner med undervisningen. Har de kanske egna avsikter som resulterar i bestämda 

handlingsmönster? För att fånga varje enskild individs möjliga lärande måste läraren se till 

deras enskilda handlingar i skolsituationen (Uljens, 1997:180–181). Utvärdera och ge respons 

på om eleverna har tagit  till  sig begreppen – om inte tagit orden i sin mun så åtminstone 

brukat dess innebörd, och om de har gått på djupet med kritiskt granskande och analys. 

Här kommer vi således in på utvärderingsdelen av verksamheten, vilket inom skoldidaktisk 

teori  benämns  som  evaluering.  Evalueringen  börjar  alltså  under genomförandet  av 

undervisningen.  Troligen  gör  många  lärare  det  här  undermedvetet,  men  måste  göras  mer 

aktivt för att uppmärksamma om det kollektiva syftet med undervisningen (alltså läroplan och 

ämnesplan  t.ex.),  lärarens  syften  (alltså  den  mening  och  det  innehåll  som  läraren  valt  i 

förhållande  till  föregående)  och  elevens  syften  (alltså  de  aktiva  handlingar  som  eleven 

utagerar  och  uttrycker  i  skolkontexten)  har  gått  att  sammanfoga.  Utvärderingen  som görs 

under tiden visar alltså om målen har nåtts och i så fall hur detta gjordes, och om inte: var i 

skoldidaktikens  modell  det  brast:  planeringsfas,  genomförandefas  eller  med  grund  i 

kontexterna. Om man kan svälja sin stolthet och hitta brister likaväl som styrkor i sin egen del 

av verksamheten så kan man också förändra den.

Den slutliga  evalueringen  som står  på  lärarens  ansvar  är  att  summera  efter  genomgånget 

moment, lektion eller termin – här studerar läraren det slutgiltiga lärandet i förhållande till alla 

dessa olika mål som undervisningen förhöll sig till, för att se svart på vitt vad intentionen med 

verksamheten var och om dessa intentioner har uppfattats, godkänts och efterlevts. Man kan 

säga att läraren går igenom en detaljplanering av sin lektion eller sitt moment noggrant för att 

se  hur  den  har  omformats  under  aktivitetens  gång.  Genom  att  både  planeringsfas  och 
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utvärderingsfas löper in i genomförandet och mottas och reageras på av eleverna är det inte 

omöjligt att den första detaljplaneringen har frångåtts och att innehållet och genomförandet 

har varierat ganska kraftigt. Det man måste utvärdera och summera då är vilka syften, mål och 

genomförd undervisning som faktiskt har skett och vilken ny kunskap som har tillfogats.

Den sista evalueringen förs av andra instanser än läraren och är alltså utom lärarens kontroll. 

Upp till bevis alltså!

Studien  avslutas  här  med  en  sista  personlig  anekdot  från  när  jag  själv  gick  det  estetiska 

programmet  med  inriktningen  bild  på  gymnasiet.  Min  lärare  visade  verket  Solrosor  av 

Vincent van Gogh. Hon sade att man ju ser hur lidande van Gogh var och vilken oerhörd 

smärta som dolde sig i varje färgdutt och penseldrag. Jag satt som ett frågetecken. För mig var 

det bara tomma ord. Solrosorna var orange och stod ledigt placerade i en kruka. Det var fint 

och rent och nästan intetsägande. Ett stilleben med solrosor som vilket annat stilleben som 

helst. Någon smärta kunde jag inte se hur mycket jag än försökte. Det var först i tvåan på 

gymnasiet som jag hade lärt mig om expressionisternas (vilket van Gogh efter sin död kom att 

abrupt kategoriseras som) utmärkande drag och karaktär, samt van Goghs liv, misslyckande i 

karriären, psykiska tillstånd och död som jag kunde se på solrosorna med nya ögon. Plötsligt 

såg också jag något smärtfyllt och helt klart uttryckande expressivt verk. Det var inte längre 

intetsägande, långt ifrån. Jag såg det min lärare sa att man ju kunde se, jag såg lidandet i blotta 

färgen. Min lärare såg det redan då, hon hade redan de referensramar, kunnande och kontext 

som präglade verket, medan jag behövde anskaffa dem för att kunna utläsa bilden på ett  mer 

problematiserat sätt.

Detta har lärt mig att det bästa en lärare kan göra är att hålla sig från att berätta vad eleverna 

ser eller borde se i en bild, utan att förse dem med kunskap om perspektiv, kontext och ett 

kritiskt tänkande som hjälper dem att själva se bilden. En bild är bara ett ikoniskt tecken tills 

man lägger mening till den. Och det är det läraren måste hjälpa eleverna att göra. Själva.
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Figurförteckning
Figur 1. Kategorier av manliga och kvinnliga egenskaper och aktiviteter.
Figur 2. Modell för reflektiv skoldidaktik.
Figur 3. Elevers yttranden om könsrollsstereotypa fotografier
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Bilaga 1

Bild 1. Ur bildserien Men-ups. 2011. Fotograf: Rion Sabeam.
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Bild 2. Ur tidningen Café. 2012. Fotograf: Fredrik Skogkvist.
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Bild 3. Ur H&M:s julkampanj. 2012. Fotograf: Mikael Jansson.

Bild 4. Ur H&M:s julkampanj. 2012. Fotograf: Daria Werbowy. 
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Bilaga 2

Öppningsfråga:
Vad ser ni på bilden?

Frågeområden:

Bildtolkning
Hur tolkar ni vad ni ser? Vad leder det visuella till? Vad säger det er om personen? Var tror ni 
bilden utspelar sig? Vad tror ni har hänt innan? Vad ska hända efter? Vad spelar miljön in för 
roll? Lukt? Känsel? Vem har tagit bilden (sändare)? Vem är betraktaren?

Könsroller
Är det skillnad mellan porträttet av mannen och kvinnan? Vilka egenskaper skulle ni tillskriva 
de gestaltade personerna? Varför tror ni att ni tolkar på det viset? Varför drar ni just den 
slutsatsen?

Media
Vad tycker ni om att bilderna varit med i massmedia? Varför? Vilka bilder har ni 
uppmärksammat ur massmedia? Varför just dessa? Vilka bilder vill ni se mer av i massmedia? 
Vilka vill ni se mindre av?

Akutfrågor:
Vad tycker ni om hens kläder?
Vad har bilden använts till?
Vem riktar sig bilden till?
Vad är skaparens intentioner?
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Bilaga 3

Bildtolkningsschema  av  Marner,  hämtat  ur  Upplevelse,  tolkning,  analys  och  samtal  – 
bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktande, sida 52-53. I  TILDE. Tema: 
bildanalys. Marner, Anders & Skåreus, Eva. Umeå: Univ., Institutionen för estetiska ämnen. 

TID: Vad händer? Vad har hänt? Vad kommer att hända? I vilket tidsmässigt sammanhang 
ingår bilden: före, under och efter bilden? Placera bilden i din berättelse.

VAR?: I vilken miljö? Stämning? Är det ute eller inomhus? Hemma eller i en främmande 
miljö? I stan eller på landsbygden? Gator, hus, skogar, sjöar, berg. I luften eller under havet 
eller jorden?

VAD?: Vad föreställer bilden? Är det människor, djur, saker mm. vi ser i bilden? Är det stort 
eller litet? Vilka färger finns? Vad finns utanför bilden, på de ställen som ligger utanför 
bildens ram. Vad finns dolt bakom dörren, bortom bergen, utanför rummet, bakom hörnet 
osv.?

NÄR?: När är det? Vilken tid på året och dygnet? Århundrade eller år?

KÄNSEL: Hur känns det? Vilken väderlek och temperatur är det? Fryser du eller svettas? 
Blåser det? Är det varmt, ljummet, svalt eller kallt? Ansträngande eller bekvämt? Ytans 
beskaffenhet: Är det halt, skrovligt, glatt, taggigt, mjukt?

LUKT OCH SMAK: Vilka lukter och smaker kan du föreställa dej här?

HÖRSEL: Vilka ljud kan du höra? Vad säger människorna till varandra?
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