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Sammanfattning 

I denna studie analyseras gymnasiekatalogers bilder som beskriver tre 
gymnasieprogram (Barn- och fritidsprogrammet, Byggprogrammet och 
Naturvetenskapsprogrammet) ur ett genusperspektiv. Syftet är att 
undersöka huruvida bilderna ger uttryck för den könsuppdelade 
gymnasieskolan genom att visa det kön som är i majoritet på programmet.  

Resultaten visar att representationen av det kön som är i minoritet är högre 
på bilderna än den faktiska representationen på programmen i stort. Dock 
syns en tydlig skillnad i hur tjejer respektive killar porträtteras och i vilken 
miljö de befinner sig. Budskapet katalogerna sänder ut är att tjejer och 
killar bör välja, om inte olika program så olika inriktningar. Ett exempel 
som visar detta är Barn- och fritidsprogrammet där det nästan uteslutande 
är tjejer som visas med barn medan killar oftare befinner sig i utemiljöer 
där sport och friskvård är inblandat. 
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Abstract 

In this study pictures published in catalogues that describe different high 
school programs are analysed with a gender perspective. The Swedish high 
school is gender-divided and the aim of the study is to investigate if the 
pictures give expression to the gender division by showing the dominating 
gender on the chosen programs. 

The results show that the pictures have a lower representation of the 
dominating gender than the actual representation on the programs. There is 
however a difference in how girls and boys respectively are pictured and in 
what kind of environment they are in. The message the catalogues give off 
to young people is that girls and boys ought to choose, if not different 
programs then different subjects.  
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Sverige framställs ofta som ett av världens mest jämställda länder vilket man kan ställa sig 
kritisk till (se bl.a. Johansson 2001, Cox 2005, SOU 2004:43). Det är viktigt att inte luta sig 
tillbaka och vara nöjd med det, utan vi måste aktivt arbeta med att främja jämställdheten och 
öppna upp för möjligheten att inte behöva välja utifrån stereotypa bilder om hur en kvinna 
respektive man ska leva sitt liv.  

Skolan har ett stort ansvar i förmedlandet av ett genusmedvetet tankesätt och i formandet av 
beteendemönster och kan genom utbildning bidra till att förändra de traditionella könsmönster 
som finns. Trots att Sverige är ett jämställt land när vi ställer oss i jämförelse med andra länder 
är arbetsmarknaden och utbildningssystemet starkt könssegregerat (Johansson 2001, Cox 2005, 
SOU 2004:43). 

I de läroplaner som grundskolan och gymnasieskolan följer (Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94 & Läroplan för de frivilliga 
skolformerna - Lpf 94) står det tydligt att skolan har ett ansvar att motverka traditionella 
könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 
sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo 94:4).  

Alla som arbetar i skolan skall även:  

• bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar 
sig på kön eller social eller kulturell bakgrund (Lpo 94:15). 

• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och 
yrkesverksamhet och därvid motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på 
kön och på social eller kulturell bakgrund (Lpf 94:15). 

Dessa riktlinjer ligger till grund för studie- och yrkesvägledarens arbete och är något som 
självklart ska synas i varje möte och vid varje information. Ett viktigt hjälpmedel eller 
arbetsverktyg som vägledare använder sig av vid information är diverse kataloger, 
reklambroschyrer och webbplatser. Vi har genom en första sökning via Internet sett att de bilder 
som används i informationsmaterialen inte alltid stämmer överens med jämställdhetsarbetet som 
skolan ska ägna sig åt och de riktlinjer som styrdokumenten ger. Vi ser ett behov av att vidare 
undersöka dessa kataloger och medvetandegöra det problematiska i att säga en sak men visa en 
annan.  

En rapport som Rädda Barnen tagit fram talar om vikten av att arbeta aktivt med jämställdhet i 
skolan och både planera undervisningen samt få eleverna delaktiga i att förändra. Detta kan 
göras genom att till exempel uppmuntra elever att våga söka program som traditionellt sett inte 
är för ”dem”, skriva en jämställdhetsplan och tillsammans med eleverna granska vad läromedel i 
de olika ämnena ger för bild av kvinnligt respektive manligt (Florin & Lindberg 2005:27). 
Gymnasiekataloger kan sägas vara ett läromedel för studie- och yrkesorienteringen och ger 
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vägledare, läraren och eleven ett ypperligt tillfälle att kombinera informationsinhämtande med 
en kritisk granskning av bilderna som sänder ut ett budskap. 

Den förra regeringen arbetade aktivt för att arbetsmarknaden ska bli mer jämställd och hade ett 
uttryckt budskap att minska traditionella könsbundna val (SOU 2004:43). Detta är något som 
även den nuvarande regeringen arbetar vidare med. De ungdomar som gör sina utbildningsval 
idag kommer, om några år, bege sig ut på arbetsmarknaden och deras val idag kommer att ligga 
till grund för hur framtidens arbetsmarknad ser ut. Ungdomars val idag skall därför tas som en 
signal på var på arbetsmarknaden de kommer att befinna sig, eller i alla fall vill befinna sig, när 
de är klara med sina studier. För att den svenska arbetsmarknaden ska kunna bli mer jämställd 
och öppen för att en individ ska våga och ha möjlighet att välja yrke, oberoende av vad som 
förväntas av denne på grund av hennes/hans kön, måste förändringen ske tidigare och börja 
redan i skolan. 

Vår syn på studie- och yrkesvägledare är att de är medvetna om det problematiska i att elever 
gör könsstereotypa val, dvs. väljer gymnasieprogram utifrån föreställningar kring vad som är 
”tjej- respektive killprogram”1. Vi tror och hoppas att studie- och yrkesvägledare i information 
och samtal uppmuntrar ”brytare”2 och arbetar för att eleverna inte ska göra val utifrån sitt kön. 
Vi tror dock inte att vägledarna har reflekterat särskilt mycket kring bilderna i 
informationsmaterialet de använder sig av. Faktum är att könssegregationen är tydlig på 
gymnasieprogrammen och en betydligt större andel killar finns på program med många tjejer, än 
tvärtom (Sandell, 2007).  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att analysera bilder, som används för att presentera program i 
gymnasiekataloger3, ur ett genusperspektiv. 

1.3 Frågeställningar 
• Finns det en skillnad i hur personen framställs på bilderna beroende på dennes kön? 
• Vilka associationer ger bilderna? 
• Är antalet tjejer respektive killar på bilderna överensstämmande med den faktiska 

könsrepresentationen på programmen? 

                                                      
1 Med tjejprogram menas ett gymnasieprogram där tjejer, både nu och historiskt, är i majoritet och 

vice versa.  

2 Brytare kallas de elever som går mot normen och väljer ett program där det andra könet är 

överrepresenterat. 

3 Benämningen på detta material kan skilja sig åt kommuner emellan (t.ex. programväljare, 

programguide, gymnasieguide) och vi har valt att använda namnet gymnasiekatalog för alla. 

 2



1.4 Avgränsningar 
Vi är medvetna om att ojämlikhet existerar inom flera olika kategorier och med olika variabler 
(ålder, etnicitet, social klass etcetera). Det är viktigt att inte särskilja dem när man ser på 
samhället i stort. Man bör vara medveten om att de samverkar, samspelar och påverkar varandra 
men de måste också kunna särskiljas för att göra en hanterbar undersökning. I denna studie 
kommer dock enbart genusperspektivet att belysas.  

Information om de olika gymnasieprogrammen som elever i årskurs 9 får ta del av är 
omfattande och kan bestå av t.ex. muntlig information, studiebesök, reklamkataloger från 
enskilda gymnasieskolor, webbplatser eller kommunens egen gymnasiekatalog. Inom tidsramen 
för denna studie finner vi det genomförbart att avgränsa undersökningen till att gälla 
kommunernas egna reklamfria gymnasiekataloger som beskriver de olika 
gymnasieprogrammen, dess inriktningar och som inte är skolspecifika.  

De kommuner vars material vi ämnar analysera är åtta till antalet och vad det gäller 
gymnasieprogram begränsar vi oss till tre stycken: Barn- och fritidsprogrammet (BF), 
Byggprogrammet (BP) och Naturvetenskapsprogrammet (NV). Se mer under rubriken Urval. 

1.5 Hypotes 
Vår hypotes är att bilderna i gymnasiekatalogerna kommer att vara könsstereotypa och befästa 
den traditionella uppdelning som finns inom gymnasieskolan genom att visa det kön som är i 
majoritet på programmet. 

2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Genusbegreppet 
Man föds inte till kvinna utan man blir det är ett klassiskt uttryck myntat av Simone de Beauvoir 
och detta kan sägas vara inledningen till hela genusdiskussionen (de Beauvoir 2002). Ordet 
genus kommer ifrån engelskans (urspr. latin) ”gender” som direkt översatt betyder ”socialt 
skapat kön”.  Att använda termen genus innebär att man inte definierar det manliga och det 
kvinnliga som bundet till det biologiska könet utan att det skapas genom sociala processer. 
Omgivningen har vissa förväntningar på en person beroende å ena sidan av dennes biologiska 
kön men i större grad utifrån det socialt skapade könet (Ljung 2000). De flesta feminister anser 
att skillnaderna mellan könen är socialt och kulturellt konstruerat, i motsats till en essentialistisk 
uppfattning som menar att skillnader mellan könen beror på inneboende egenskaper (ibid.).  

I Sverige har genusbegreppet lyfts fram och används bland annat av feministen och historikern 
Yvonne Hirdman och mycket av hennes tankar ligger till grund för det feministiska perspektivet 
i denna uppsats (Hirdman 2001). Hon menar att ”kvinna” och ”man” är sociala kännetecken i ett 
socialt system. I detta system finns principer för hur plikter, rättigheter och uppgifter ska 
fördelas mellan män och kvinnor vilket medför att omgivningen har vissa förväntningar på en 
person beroende av dennes kön. Hirdman poängterar att även sysslor och föremål hela tiden 
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laddas med genus beroende på om de genom tiderna förknippats och bundits samman med män 
eller kvinnor. Genus är något som hela tiden görs och är inte bundet till en fysisk kropp. I och 
med detta kan saker och företeelser skifta från att vara maskulina till att vara feminina eller tvärt 
om, relationen mellan könen har byggts upp och reproducerats genom historien.  

Det Hirdman kallar genussystemet, även kallat genusordning eller könsmaktsordning, bygger på 
samma princip som patriarkatet, mannens överordning och kvinnans underordning. Det handlar 
alltså om en strukturell maktrelation mellan män och kvinnor som omfattar hela 
samhällsstrukturen och producerar och upprätthåller en ordning där kvinnan systematiskt 
underordnas mannen. Grundpelarna i genussystemet är hierarki och dikotomi (isärhållande) och 
innebörden av detta framgår tydligt genom historien (Hirdman 2001, Gemzöe 2002). I hierarkin 
befinner sig mannen ständigt över kvinnan, hon har jämförts med honom och framstått som en 
ofullständig man, eller inte ens en människa. Mannen är normen, prototypen. För att behålla sin 
position som människa och överlägsen kvinnan måste mannen enligt denna teori särskiljas från 
henne. Sysslor som genom åren utförts av kvinnor har laddats med feminint genus och är därför 
inte lika mycket värda. Genom att som man utföra ett arbete som anses vara kvinnligt, eller 
utföra typiska kvinnosysslor, förloras den överlägsna statusen och han uppfattas inte som en 
”riktig karl”. En kvinna kan dock tjäna på att liknas vid mannen då hon utför ett arbete, det kan 
uppfattas som att hon gör det ordentligt. Genusordningen, hierarkin och dikotomin, är djupt 
rotad i kulturen och uppfattas ofta som något självklart och naturligt och den är accepterad i 
samhället och därför svår att bryta. Kvinnor har genom åren accepterat sin underordnade 
position och hela systemet uppfattas som något självklart och naturligt (Hirdman 2001). 

Genus och kön är praktiker som formas socialt, historiskt och kulturellt genom olika processer. 
Det är praktiker i den meningen att de hela tiden refererar till kroppar och det kroppar gör. 
Genus och kön blir därmed en kroppslig erfarenhet, något som uttrycks i handlingar och skrivs 
in i kroppar (Lundgren & Sörensdotter 2004). 

2.2 Genussystemet 
Genussystemet handlar om samhällets uppbyggnad. Det innebär ett samhällssystem vars 
grundstenar utgörs av det faktum att kvinnor underordnas och män överordnas. Det kan man se i 
arbetslivet där män som grupp har högre positioner och löner än kvinnor. Genussystemet bygger 
på att ingen ifrågasätter det och att de flesta tycker att samhället fungerar bra som det gör. För 
att kunna nå ett jämställt samhälle är det viktigt att förstå att orättvisor mellan kvinnor och män 
har att göra med de strukturer som bygger upp vårt samhälle. Det är också viktigt att förstå att 
strukturer inte har något eget liv utan det är alla vi som lever i samhället som bär upp 
strukturerna. Det är vi som sätter män högre än kvinnor, som tillåter systemet att existera 
(Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Genussystemet formar vårt inre psykiska liv, våra drömmar, 
förhoppningar och begär och ser till att vårt inre är anpassat till vidare sociala och ekonomiska 
sammanhang (Gemzöe 2002). 

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar att om vi föds till flicka eller pojke så föds vi till att 
leva som en feminin eller maskulin människa, både flickor och pojkar föds till ett sammanhang 
som säger att kvinnor ska vara feminina och män ska vara maskulina. Varje människa formar 
sitt liv efter de normer och normsystem som hon känner till. De ger som exempel att om man 
tycker att det är onormalt att en kvinna kör lastbil kommer man inte se de kvinnliga 
lastbilschaufförer som finns och de kommer inte heller vara ett möjligt yrkesval. Om man ser en 
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kvinna som kör lastbil kommer man att söka efter fel hos henne och söka efter manliga drag 
som förklarar varför den här kvinnan kör lastbil. 

Inom det engelska språket finns begreppet ”gendered” vilket kan översättas som könsmärkt. 
Färger, kläder och aktiviteter kan vara könsmärkta och likaså ämnen och yrken. Någonting är 
könsmärkt när det aktivt bidrar till att i sociala processer producera och reproducera skillnader 
mellan män och kvinnor (Pilcher & Whelehan 2004). Ett exempel på detta är föreställningen att 
kvinnor är bäst lämpade för att ta hand om och vårda barn (Nordberg 2005, Johansson 2001). 

Könsskillnader är ett av de mest studerade ämnena inom psykologi trots att det, enligt Connell, 
är bevisat att det inte finns biologiska skillnader vad det gäller egenskaper hos kvinnor och män. 
Han menar att det numer är allmänt accepterat att det inte finns signifikanta könsskillnader vad 
det gäller intelligens. Att kvinnor och män är olika och ska behandlas därefter är en vanligt 
förekommande uppfattning bland gemene man inom den västerländska kulturen. Även inom 
forskarvärlden är likheten mellan könen inget positivt tillstånd, genuslikhet är bara avsaknaden 
av en bevisad skillnad (Connell 2003, Elvin-Nowak & Thomsson 2003). 

2.3 Intersektionalitet 
Det är viktigt att beakta att genus och den maktstruktur som finns kring genus bara är en av 
många faktorer som påverkar människors liv och relationer. För att beskriva olika 
påverkansfaktorer och relationen dem emellan används begreppet intersektionalitet. 
Intersektionalitet är mer än bara summan av maktrelationer och olika strukturer/faktorer som 
påverkar. Att tänka ur ett intersektionellt perspektiv innebär att synliggöra och problematisera 
de sammanlänkningar som är konstitutiva för maktutövandet och bevarandet av ojämlikheten. 
Det innebär att lyfta fram den simultana effekten av till exempel kön, klass och etnicitet. De 
olika åtskillnads- och maktkategorierna som nämnts tidigare bör studeras genom att man 
undersöker hur de verkar mot eller med varandra på olika nivåer (de los Reyes & Mulinari 
2005). Connell (2003) påpekar också vikten av att anlägga ett intersektionellt perspektiv för att 
öka förståelsen, det är omöjligt att strikt avgränsa sig till att enbart fokusera och studera kön 
eftersom det skär tvärs igenom andra uppdelningar som till exempel klass och etnicitet. 

Maktutövandet och andra ojämlikheter i samhället är flerdimensionella. Genom att vara 
medveten om det intersektionella perspektivet möjliggörs problematiseringen av att ”görandet” 
av var och en av kategorierna också innehåller ett förhållningssätt inför de andra. Genus eller 
kön räcker inte ensamt som analysverktyg och skapas inte i isolering, kön är aldrig bara kön 
liksom klass aldrig bara är klass. De olika kategorierna samverkar, samspelar och påverkar 
varandra.  

2.4 Jämställdhet 
Jämställdhet definieras av Jämställdhetsombudsmannen (JämO) som lika villkor mellan kvinnor 
och män och med lika villkor menas att män och kvinnor har samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet4. Jämställdhet betyder, enligt Elvin-Nowak & 
Thomsson (2003), inte likhet i alla avseenden utan det betyder att just kön inte ska ge några 

                                                      
4 JämO, www.jamombud.se/omjamstalldhet/, hämtdatum 080505 
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anvisningar om vilka vi har möjlighet att vara och bli. Om en kvinna väljer att arbeta deltid i 
vården ska hon göra detta, inte därför att hon är kvinna utan för att just hon vill det. Att skapa 
och arbeta för ett jämställt samhälle innebär att skapa större rörelsefrihet, att arbeta för ökad 
demokrati och för mänskliga rättigheter. 

Statistiska Centralbyrån har in sin skrift På tal om kvinnor och män (2006) definierat sin syn på 
jämställdhet och delat upp den i två delkategorier; kvantitativ och kvalitativ jämställdhet: 

 
Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla 
områden i samhället, t.ex. inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och 
maktpositioner. Proportionerna 40 procent kvinnor och 60 procent män (eller omvänt) har 
länge betraktats som jämn könsfördelning. Idag strävar regeringen efter 50 procent kvinnor 
och 50 procent män. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. 
Finns det mer än 60 procent män i en grupp är den mansdominerad. Kvalitativ jämställdhet 
innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och 
får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället. (SCB 2006:5) 

 
Man kan också tala om jämställdhet i formell och reell mening. I Sverige är vi jämställda i 
formell mening och med det menas att kvinnor och män är lika inför lagen, lagtexten i Sverige 
ser inte annorlunda ut beroende på om du är kvinna eller man. Den reella jämställdheten handlar 
däremot om tillämpad lagstiftning, om att kvinnor och män på ett likvärdigt sätt delar på makt, 
inflytande och andra områden och så ser Sverige inte ut idag (Mark 2007).  Idag finns många 
möjligheter och såväl kvinnor som män har en formell rätt och möjlighet att göra som de vill, 
oberoende av kön. Men den formella rättigheten och möjligheten är inte detsamma som 
möjligheter i praktiken. De praktiska möjligheterna är nära sammankopplade med våra 
önskningar och behov av att bli bekräftade som tjejer respektive killar. Denna bekräftelse 
bygger inte helt på samma premisser för tjejer och killar (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). 

Människan har frihet att välja och därmed förändra sin situation men samtidigt är hon präglad 
av den kultur och det samhälle hon lever i och förändringen måste till både hos den enskilda 
individen och i de större strukturerna. Utbildningsmöjligheter och yrken är könsbundna men 
inte absoluta och en gång för alla givna. Utbildningen och arbetsmarknaden är föränderliga 
fenomen och människors handlingar kan påverka egna och andras möjligheter (Nordberg 2005, 
Mark 2007). 

Jämställdhetsarbete handlar om att upptäcka och försöka befria sig från effekterna av det sociala 
och historiska arvet av traditionell manlighet/kvinnlighet. Jämställdhet handlar inte om att göra 
män kvinnliga och vice versa utan om att radera ut mallarna för traditionell manlighet och 
kvinnlighet och att låta individer få vara hela och kraftfulla människor med lika möjligheter 
oavsett vilket biologiskt kön man har fötts med (Nordberg 2005). 

Arbetet med jämställdhet är något väldigt aktuellt som uppmärksammas i dagens svenska 
samhälle. När det gäller arbetslivet finns Jämställdhetslagen som reglerar arbetet och inom 
skolans värld är det i Läroplanerna man finner riktlinjer för hur arbetet med jämställdhet ska ske 
(Lundgren & Sörensdotter 2004:49). 
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2.5 Genus i skolan 
Den svenska skolan har alltsedan läroverkens tid varit en könsuppdelad skolform och normerna 
har varit starka för vad en tjej respektive kille skulle och fick ägna sig åt i skolan och i 
framtiden. Detta är fortfarande rådande, om än inte i samma utsträckning. Gymnasieskolans 
elevsammansättning präglas fortfarande av elevers kön och sociala bakgrund. Köns- och 
klasstrukturerna omkonstrueras inom den gemensamma skolan och endast 14 % av tjejerna och 
killarna går på könsjämna program (Tallberg Broman et al. 2002, Sandell 2007, Skolverkets 
rapport 2006:287). Dagens gymnasieskola är i teorin frivillig men kan i praktiken sägas vara 
obligatorisk. Den är långt ifrån könsintegrerad och det är de killdominerade programmen som är 
de mest könspräglade (SOU 2004:43).  Killar väljer traditionellt tekniska program samt industri- 
och hantverksprogram medan tjejer väljer vård, omsorg och humaniora (SOU 1997:137). 
Elevernas val av gymnasieutbildning är tydligt influerad av yrkenas traditionella könsmärkning 
(Skolverket 2006:287). 

Gymnasieskolan har en sned könsfördelning och då i synnerhet de yrkesförberedande 
programmen. En tjej i grundskolan som funderar på eller väljer ett ”killprogram” möts ofta av 
positiva reaktioner och får uppbackning av skola och omgivning. En kille som väljer ett 
”tjejprogram” möts oftare av fördomar och ifrågasättande då han väljer de underordnades sida 
vilket är förknippat med lägre status. Avhoppen bland tjejer som valt ett otraditionellt program 
är väldigt många, nära 50 % väljer att inte fullfölja programmet och detta förklaras med att de 
utsätts för könsmobbning och att det är svårt att passa in i den grabbiga normen. När 
ungdomarna sen tar steget in på arbetsmarknaden är det de tidigare ifrågasatta killarna som 
lyckas bäst i sin yrkeskarriär och inte de tidigare uppbackade tjejerna (Tallberg Broman et al. 
2002). 

Genussystemets logik som säger att kvinnor och män ska befinna sig inom olika områden och 
att männens områden värderas högre är i högsta grad gällande inom utbildningssystemet (Elvin-
Nowak & Thomsson 2003). För att en tjej/kille ska gå på ett program som domineras av det 
motsatta könet krävs det att hon/han förändrar sin identitet och ändrar sitt beteende för att passa 
in i jargongen. Systemet är så att säga ofta starkare än individen. Mark (2007) ger tekniska 
högskolor som exempel. För dessa sträcker sig jämställdhet till att innebära att öka andelen 
kvinnor på programmen. De sätt tekniska högskolor undervisar på, vad de forskar kring och hur 
utbildningen är upplagd är utformad av och för män. Detta problematiseras inte utan bortses 
ifrån, grundstrukturernas ”felaktighet” diskuteras inte. 

Gymnasiekommittén (SOU 2002:120) menar att vi, för att åstadkomma och uppmuntra till mer 
otraditionella val av studie- och yrkesinriktning, måste förändra hela miljön i skolan och 
arbetslivet. Genom att väcka nyfikenhet och vidga elevers syn på vad som är normalt för killar 
respektive tjejer att välja och ägna sig åt kan man främja intresset för icke-traditionella val. 
Undervisning i skolan måste utvecklas så att den blir attraktiv för båda könen och arbetslivet 
måste också öppna upp och möjliggöra förändring genom att skapa arbetsmiljöer där både 
kvinnor och män finner sig tillrätta. 

Skolan har en viktig roll och position i överföringen av normer och värderingar till den 
uppväxande generationen och skolan fungerar som en plats där könsidentiteter skapas och också 
som en institutionell agent i den könsskapande processen. Att arbeta genuspedagogiskt med 
eleverna innebär att tillsammans med dem undersöka vilka olika sätt att vara tjej/kille på som 
skapas och möjliggörs i skolan och samhället (Nordberg 2005). Genuspedagogik handlar om att 
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kritiskt granska och analysera hur vi och omvärlden könas och hur genusstrukturen tillsammans 
med andra strukturer begränsar och bestämmer vilka vi kan vara och bli. Lärare har makt och 
möjlighet att inverka, påverka och omforma barns och ungas identiteter i den pedagogiska 
verksamheten. De måste bli medvetna om att de är delaktiga en ständigt pågående process av 
identitetsskapande hos ungdomar och barn (ibid.). 

Genussystemet syns även i skolans läromedel. Benckert & Staberg (1988) har undersökt 
läroböcker i NO-ämnen och visade där att killar inte bara förekommer oftare på bild än tjejer 
utan också att tjejer framställs som passiva och killar som aktiva. Tjejer på dessa bilder fanns i 
skolan och omsorgen och porträtterades som objekt medan killar var subjekt i en mängd olika 
aktiviteter. Detta fenomen tar även Connell upp då han talar om de västerländska medierna som 
är fullspäckade med bilder som visar på kvinnlig passivitet (Connell 2003). 

Pearce & Davis (2007) redogör för den skeva bild som tjejer ibland har om sig själva som sämre 
och underordnade killar inom ett ämne eller aktivitet. Genom att göra det kommer de att 
prestera sämre inom de områdena än de som tror, inser och får höra att tjejer och killar är precis 
lika bra och har möjlighet att ägna sig åt vad de vill. Samhället sänder ut budskapet till tjejer och 
killar att vissa utbildningar och ämnen inte är till för dem och att det inte är någon idé för dem 
att söka sig dit eller intressera sig för det. 

Tjejer har störst möjlighet att bli bekräftade just som tjejer om de förhåller sig relativt 
underordnade killar, tjejer kan vara som killar och göra det som de gör så länge man inte 
överglänser killarna och gör det bättre. Då är de inte längre ”riktiga” tjejer längre. Budskapet till 
barnen blir alltså: 

Bli vem du vill, se ut hur du vill och välj hur du vill, men se samtidigt till att du är rätt, ser rätt 
ut och väljer rätt. Detta är en grannlaga uppgift som dessutom pågår livet igenom. (Elvin-
Nowak & Thomsson 2003:120). 

2.6 Ungdomars identitetsskapande 
Identiteten är något som skapas och konstrueras i relation till den kontext en individ befinner sig 
i. Den litteratur som här kommer att beskrivas diskuterar mest tjejers identitetsskapande men vi 
anser att den ändock är relevant då man kan anta att identitetsskapandet ser relativt lika ut även 
bland killar. För ungdomar handlar identitetsarbetet både om att hitta svaret på frågan om vem 
man är som person och hur man bör vara som tjej respektive kille. I tonåren formas och 
konsolideras könsidentiteten och ungdomarna är mycket mottagliga för social och kulturell 
påverkan (Göthlund 1997). Identitetsarbetet sker i samspel med andra människor och 
konstituerandet av identiteten sker genom att individen interagerar och kommunicerar med 
andra. Genom att se och jämföra oss med andra kan vi se likheter och skillnader med dem och 
på så sätt komma underfund med vilka vi är och hur vi bör vara. Denna process är väldigt stark 
under tonårsperioden och ungdomarna söker identitetsbekräftelsen om och om igen.  

Gränserna för vad en tjej respektive kille får ägna sig åt och på vilket sätt man ska bete sig har 
förändrats och öppnats under de senaste årtiondena men är fortfarande könsbestämda och kan 
hindra individer från att våga utmana identitetsföreställningarna om könen (ibid.). För att kunna 
förstå och förändra denna könsmärkning måste man studera hur de positioner som är 
tillgängliga för tjejer respektive killar produceras och förstås. Det faktum att tjejer accepterar de 
positioner som finns tillgängliga har inte med den kvinnliga naturen att göra utan är ett resultat 
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av de kulturella praktiker som ryms inom genusstrukturen. Genom att studera exempelvis 
bilder, böcker och reklam kan man se att de fungerar som signifikationssystem och skapar 
möjlighet till identifiering (Walkerdine 1990). Representationer av tjejer och killar i media är 
delaktiga i utformandet av de föreställningar och uppfattningar ungdomar tillgodogör sig om 
könsroller och olika könsmärkta aktiviteter. Dessa bilder kommer att ligga till grund för hur 
ungdomarna skapar bilder av sig själva (Göthlund 1997). 

2.7 Medias påverkan 
Reklam, bilder och texter inom media påverkar våra värderingar och attityder, vårt sätt att se på 
oss själva och förmedlar ofta en traditionell syn på kön. Att arbeta med att analysera och förstå 
vad media har för betydelse för oss är en viktig del för att kunna förstå och förändra rådande 
genusstrukturer. Överallt omkring oss möts vi av bilder och föreställningar om vad som passar 
sig för en tjej respektive kille (Nordberg 2005). 

Att könen stereotypiseras i media är inte ovanligt och det bidrar till att förstärka människans 
bild av vad det innebär att vara kvinna respektive man. Stereotyper är ofta grundade i 
missförstånd och fördomar vilket gör att den ”felaktiga” bilden reproduceras och förmedlas till 
ungdomar (Camauër et al. 2002). I bilder kan man se könsmärkningen genom till exempel 
kroppsspråk, ansiktsuttryck, kameravinklingar, tillbehör och aktivitet. Medias konstruktion av 
kvinnlighet respektive manlighet väljer, nedtonar och betonar vissa erfarenheter och företeelser. 
Media kan sägas erbjuda enbart representationer och konstruktioner av vad som är kvinnligt 
respektive manligt och visar inte ”verkligheten”. Detta betyder dock inte att man inte ska 
ifrågasätta och protestera mot dessa representationer (Camauër et al. 2002, Jacobsson 2004). 

Ungdomar är med största sannolikhet den grupp människor som är mest uppmärksam på 
mediernas budskap, och de som flitigast använder och omformar budskapen i sin egen 
vardagskommunikation (Hansson 2006). Utifrån ett identifikationsperspektiv är det rimligt att 
tänka sig att det är svårare att identifiera sig med ett ämne/yrkesområde som inte erbjuder 
könsmässig bekräftelse (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). 

I media uppmuntras killar till att ägna sig åt tävlingssporter och vara aktiva, det är då inte 
konstigt att killar väljer de utbildningar och yrken där tuffhet och fysisk styrka premieras, 
exempelvis polis. Unga tjejer framställs ofta som passiva och mjuka och på grund av det söker 
de sig till och identifierar sig med yrken och utbildningar där omvårdnad och omsorg är i fokus, 
till exempel sjuksköterska (Connell 2003). 

3. Metod 

3.1 Metoder och tekniker 
Det skrivna ordet är ett vanligt analysmaterial för kvalitativa studier men det kan kompletteras 
med andra medier, t.ex. fotografier eller film. Bilder har stor betydelse för kommunikation och 
information människor emellan. Väl valda och välgjorda bilder är en förutsättning för att få 
läsarens uppmärksamhet och utveckla hennes förståelse. Bilden strukturerar kommunikationen 
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och framhäver det som sändaren (den som valt ut bilden) anser viktigt. När vi läser en text följer 
vi den ord för ord, begrepp läggs till begrepp och mening läggs till mening. Vi behöver inte 
tolka den för att förstå den utan den går rakt in i vårt medvetande som ett tal. En bild talar dock 
till oss på ett annorlunda sätt, en bild måste vi bearbeta och ”översätta” så att den blir ett 
begrepp. Denna handling är ofta snabb och impulsiv, vi blir lurade av enkla trick, tar till oss 
falska föreställningar och stärks i våra fördomsfulla uppfattningar (Olvång 1977).  

I det material som analyseras kompletterar och samverkar texten och bilden men i denna studie 
(som görs ur ett genusperspektiv) analyseras enbart bilderna då den text som finns med enbart är 
informativ och berättar om vad som till exempel ingår i programmet.  Bildanalys används för att 
analysera data. Denna teknik är vanlig inom media- och kommunikationsvetenskapen och är på 
frammarsch även inom samhällsvetenskapen i stort. Inom bildanalysen är tanken att det inte är 
själva bildinnehållet i sig som skapar betydelse utan att bildens mening uppstår i mötet mellan 
bilden, betraktaren och det sammanhang de befinner sig i. Det kan sammanfattas så här: ”Det är 
alltså vad som gestaltats och kommuniceras, hur det uttrycks, och vilka funktioner och 
användningsformer bilderna haft som vi intresserar oss för” (Sparrman et al. 2003). Den som 
talar, skriver eller visar bilder i olika medier uttrycker sin subjektiva tolkning om hur de 
uppfattar omvärlden. Sparrman et al. (2003) redogör för vikten av ett genusperspektiv vid 
bildanalys och ger exempel på hur manligheten befästs i och med hur och på vilket sätt männen 
ser ut på bilder. Deras exempel är taget från den svenska militären och hur kvinnors och mäns 
aktiviteter och deltagande ser ut på bilderna.  

Med bildanalysens hjälp analyseras vilka som är på fotot, vad de gör, sammanhanget de 
befinner sig i och de associationer bilden förmedlar. En gren inom bildanalysen är den 
semiotiska som även kallas teckenläran och den har sitt ursprung i lingvistiken. Vid en 
semiotisk bildanalys sätts bildens kommunikativa del i centrum, bilden betraktas som ett 
språksystem och analyseras genom att man tolkar dess tecken och koder på olika nivåer 
(Sparrman et al. 2003). Bildernas tecken kallas också symboler den semiotiska analysen är 
inriktad på att finna den dolda meningen i symbolen. Den första nivåskillnaden är mellan det 
denotativa (vad bilden verkligen visar, vad som syns) och det konnotativa (de kulturella 
associationer och innebörder bilden ger). Inom semiotiken betecknas tecknet som en helhet 
bestående av tre delar (ibid.): 

 Det betecknande (denotativ, uttrycket) är det synliga som har fysisk form i bilden och 
kan sägas vara bildens grundbetydelse. 

 Det betecknade (konnotativ, innehållet) är innebörden hos det betecknande och den 
association den ger betraktaren. 

 Tecknet (tolkningen, helheten)är de två tidigare delarna tillsammans och för att kunna 
sammankoppla de första delarna krävs en tolkning av betraktaren  

Analysen av bilderna kommer således att ske i två steg, både på en manifest och på en latent 
nivå. På den manifesta nivån analyseras hur bilden ser ut, vad betraktaren ser och som andra 
också kan se på samma sätt. Perspektivet som använts i bilden, vilka färger som använts och 
vilka deltecken (personer, föremål etc.) som finns analyseras på denna nivå. På den manifesta 
nivån analyseras alltså det som alla betraktare kan vara överens om finns på bilden. 

För att analysen av bilden ska bli intressant och komplett krävs även en analys på den latenta 
nivån där man analyserar bildens ”underliggande” budskap: Varför gör personerna på bilden 
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som de gör? Vad är det centrala i bilden? Vad konnoterar bilden? På den latenta nivån 
analyseras alltså de associationer som bildas när man studerar bilden. 

De konnotationer eller associationer som en bild ger betraktaren är påverkade av både 
individens privata erfarenheter och kulturella erfarenheter eller normer. Det tecken en individ 
finner i en bild är alltså ett resultat av hennes tolkning och denna är i sin tur påverkad av vem 
hon är och i vilken kontext hon befinner sig (Hansson 2006).  

En invändning mot semiotiken som analysmetod är att tolkningen är beroende av vem som 
tolkar och analyserar. ”Sanningen” om bilden och dess budskap finns inte utan bilden får 
betydelse i relation till och i samspel med betraktaren vilket vi anser kan sägas vara det 
intressanta med metoden. 

3.2 Genomförandesteg 
Det första steget i forskningsprocessen var att kontakta berörda kommuner via e-post (se bilaga 
2) som föll inom ramen för de uppställda kriterierna (se Urval). Efter detta kontaktades de 
utvalda kommunerna för att beställa det efterfrågade analysmaterialet. Det insamlade 
datamaterialet analyserades sedan med hjälp av den konstruerade analysmallen program för 
program för att sedan sammanställas (se bilaga 1). 

3.3 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Urvalsförfarande har varit både riktat och slumpartat. Studien baseras på gymnasiekataloger 
från åtta kommuner. För att underlätta valet av kommuner användes Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) kommungruppsindelning och där valdes två grupper:  

 

• Större städer (27 kommuner med 50000 - 200000 invånare samt en tätorstgrad 
överstigande 70 %) 

• Övriga kommuner, över 25 000 invånare (34 kommuner) 
 

I urvalet togs hänsyn till det geografiska läget och därmed kontaktades inte flera kommuner som 
är närliggande varandra. Detta gjordes för att elever från den mindre kommunen i viss grad 
söker sig till den större närliggande kommunen. Då studien avsåg att gälla tre specifika program 
var ett krav på kommunen att de erbjuder dessa program och således var vissa kommuner inte 
intressanta att kontakta. Det kommuner som slutligen blev aktuella för studien var de kommuner 
som uppfyllde de ovan formulerade kraven och de som distribuerade sitt material först.  

När det gäller gymnasieprogram att undersöka avgränsades det till tre stycken (BF, BP & NV), 
detta gjordes för att datamaterialets storlek skulle vara hanterbart utifrån de ramar som finns för 
studien. Med hjälp av Skolverkets statistik för läsåret 2007/2008 räknades den procentuella 
fördelningen av tjejer respektive killar på alla de 17 nationella gymnasieprogrammen ut.5 De 
program som kan räknas som ”extremer” vad det gäller ojämn könsfördelning användes inte då 

                                                      
5 http://www.skolverket.se/sb/d/1718  Tabell 4A, hämtdatum 2008-03-11 
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andelen minoritetselever där är för liten. De program som positionerar sig på tredje plats vad det 
gäller könsfördelning samt det program med den jämnaste fördelningen valdes ut (se figurer 
nedan). Anledningen till att ett könsbalanserat program valdes är att det där kan antas vara en 
skillnad i hur bilderna ser ut och vad personerna gör på bilden, både på den konnotativa och 
denotativa nivån, då inget av könen är i egentlig majoritet. 

 

Tabell 1.  Gymnasieprogram med mest sned könsfördelning där killar är i  

                 majoritet. 

Program Tjejer Killar 

Elprogrammet 4 % 96 % 

Energiprogrammet 4 % 96 % 

Byggprogrammet 7 % 93 % 

 

Tabell 2. Gymnasieprogram med mest sned könsfördelning där tjejer är i  

                majoritet. 

Program Tjejer Killar 

Hantverksprogrammet 84 % 16 % 

Omvårdnadsprogramm
et 

82 % 18 % 

Barn- och 
fritidsprogrammet 

73 % 27 % 

 

Tabell 3. Det gymnasieprogram med jämnast fördelning mellan könen. 

Program Tjejer Killar 

Naturvetenskaps-
programmet 

47 % 53 % 

 

De bilder som fanns i de åtta katalogerna och som användes för att beskriva de tre programmen 
var 119 till antalet och en analys av den manifesta nivån gjordes av alla dessa (se bilaga 3). Av 
dessa 119 bilder gjordes sedan ett urval där bilder sållades bort utefter följande kriterier: 

• När bilderna förekom fler än en gång användes bara en av dem. 

• Små porträttbilder som visade en elev åt gången (även kallade presentationsbilder). 

• Bilder tagna på långt avstånd. 

• Otydliga bilder. 

• Bilder där det förekom lärare eller andra vuxna. 
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• Bilder där det inte gick att se eller avgöra vad de gjorde. 

Efter detta urval återstod 27 bilder och nästa steg var att slumpvis välja ut fem bilder från 
vartdera program som sedan analyserades på den latenta nivån (se bilaga 4). Då studien 
genomfördes av två personer gjordes analysen av de 15 slutgiltiga bilderna på den latenta nivån 
till att börja med individuellt. Författarna är lika i många avseenden (t.ex. kön, ålder och klass) 
men för att inte påverka varandra eller gå miste om viktiga tolkningar då medvetna eller 
omedvetna faktorer kan göra att det bilden konnoterar skiljer sig gjordes den individuella 
tolkningen. Jämförelsen av tolkningarna visade på en överensstämmelse och tolkningen av 
bilderna skrivs därför som gemensam om inte annat anges. 

3.5 Resultatredovisningssätt 
Resultaten och analysen redovisas program för program, först på en manifest nivå och sedan på 
en latent nivå. Under varje program görs en samlad analys av bilderna. Slutligen görs även en 
analys som behandlar alla program i relation till varandra. 

4. Resultat och analys 

4.1 Könsfördelning på programmen 
 
Tabell 4. Könsfördelningen på Barn- och fritidsprogrammet. 

Barn- och 
fritidsprogrammet 

Tjejer Killar 

Riket 73 % 27 % 

Datamaterialet 53 %  47 % 

 
 

 

 

 

Tabell 5. Könsfördelningen på Byggprogrammet. 

Byggprogrammet Tjejer Killar 

Riket 7 % 93 % 

Datamaterialet 16 %  84 % 

 
Tabell 6. Könsfördelningen på Naturvetenskapsprogrammet 

Naturvetenskaps-
programmet 

Tjejer Killar 

Riket 47 % 53 % 

Datamaterialet 54 %  46 % 
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4.2 Barn – och fritidsprogrammet 
Bild 1 

Manifest nivå:  

Bilden föreställer en tjej och fem yngre barn och alla på bilden är aktiva. Bilden är tagen rakt 
framifrån och tjejen tittar rakt in i kameran och ler, de befinner sig på fritids och spelar ett spel.  

Latent nivå: 

Det centrala i bilden är tjejen och hennes samspel med barnen. Hon ser ut som att hon 
arbetar/praktiserar där och passar in i mallen för en typisk barnskötare, det vill säga glad, yngre 
tjej som gillar barn. Det är en glad bild som ger betraktaren en känsla av glädje och lekfullhet 
och hon ser ut att trivas med det hon gör. Barnen ser också glada ut vilket ger en känsla av att de 
gillar tjejen på bilden. 

Bild 2 

Manifest nivå:  

På bilden ser man en tjej och två förskolebarn. De befinner sig på en förskolegård där tjejen 
leker med barnen vid en klätterställning. De är alla aktiva, barnen klättrar medan tjejen tittar på 
barnen och hjälper till genom att hålla i en repstege. Bilden är tagen rakt framifrån, barnen tittar 
in i kameran, tjejen på dem och alla ler. 

Latent nivå:  

Återigen är det samspelet mellan barnskötaren och barnen som är i fokus. Tjejen är glad och 
känns trygg, barnen verkar lita på henne. Hon passar i yrket, hon är ung och engagerad. Bilden 
är väldigt avskalad, man ser inte resten av barngruppen eller pedagogerna och bilden ger en 
känsla av att det är ett lugnt yrke där man passar barn. Vår bild av yrket stämmer inte riktigt 
överens med det bilden konnoterar. Här går våra tolkningar om varför bilden inte riktigt 
överensstämmer med arbetet på en förskola isär. Den första tolkningen är att bilden visar på ett 
lugn medan arbetet med barn är ett stressigt, tålamodsprövande arbete. Den andra tolkningen är 
att denna bild, och även bild 1, ger skenet av att arbetet med barn mest går ut på att passa dem 
och leka med dem och att det räcker med att ”gilla att ta hand om barn” för att passa för yrket. 
Arbetet innehåller mycket mer än så och det pedagogiska arbetet bör framhävas och visas mer. 
Bild 1 och 2 säger oss att om du väljer Barn- och fritidsprogrammet får du vara ute och leka 
med barn mest hela tiden och ha det lugnt och trevligt.  

Bild 3 

Manifest nivå: 

Bilden visar fem killar och två tjejer och de befinner sig i en gymnastiksal där en kille (aktiv) 
visar resten (passiva) hur man servar en volleyboll. Den är tagen framifrån och ingen tittar in i 
kameran, killen tittar på bollen och de andra på honom.  

Latent nivå: 

Killen i centrum ser ut att vara en riktig ”sportkille” som ser ut att ha kontroll över det han gör. 
De andra tittar beundrande på honom och ser ut att tänka att de också skulle vilja kunna göra 
likadant, dock är det en kille som ser lite skeptisk ut och ser ut att tänka att han kan göra det lika 
bra. När fotografen skulle ta bilden anmälde sig nog denna kille frivilligt eftersom bollsport är 
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något som i stor utsträckning förknippas med killar. Till skillnad från föregående bilder sänder 
inte bilden ut glädje på samma sätt utan känslan av fascination och koncentration dominerar.  

Bild 4 

Manifest nivå: 

Bilden föreställer en kille som befinner sig i en skidlift, han är på väg uppför backen och är 
således aktiv. Bilden är tagen från sidan och killen kisar med ögonen och tittar fram mot backen. 

Latent nivå: 

På bilden ser man bara killen och liften och hans skidåkning står i centrum. Bilden förmedlar en 
känsla av frihet, ansvarslöshet, nöje och äventyr. Killen på bilden kan tolkas som snygg och 
visar att killar på Barn- och fritidsprogrammet inte är ”konstiga” utan ”häftiga” killar. Både 
denna bild och bild 3 signalerar att killar som väljer Barn- och fritidsprogrammet inte gör det 
för att arbeta med barn utan för att gå inriktningen Fritid6 där man ägnar sig åt idrott och andra 
fritidsverksamheter. 

Bild 5 

Manifest nivå:  

På bilden ser man två killar (aktiva) som befinner sig i skogen där de arbetar med att binda ihop 
stockar över en eld. Bilden är tagen rakt framifrån, båda är fokuserade på elden och de tittar inte 
in i kameran. 

Latent nivå: 

Bilden utstrålar manlighet och styrka, en känsla av överlevnadsfärdigheter och förmågan att 
klara sig själv i skogen. De ser stora och starka ut, ägnar sig åt kroppsarbete och är fullt 
koncentrerade på sin uppgift. Till skillnad från föregående bilder befinner sig dessa elever inte 
på en avgränsad plats utan har hela skogen till sitt förfogande och detta gör att bilden sänder ut 
en känsla av frihet. 

4.2.1 Analys av Barn- och fritidsprogrammet 

Representationen av tjejer respektive killar på bilderna är mer jämn än vad den faktiska 
representationen på programmet är och detta hade vi inte förväntat oss. Vid en djupare analys 
ser man dock att det traditionella könsmönstret blir tydligare och att det är stor skillnad vad 
tjejer och killar ägnar sig åt och hur de framställs. 

Hirdmans tankar kring könens isärhållande (genussystemets dikotomi) blir synliga i dessa 
bilder. De ger en tydlig bild av att både killar och tjejer visserligen passar in på Barn- och 
fritidsprogrammet men att de ska ägna sig åt olika områden och välja olika inriktningar. Det 
finns ingen bild där en kille befinner sig i ett sammanhang med barn utan de är aktiva på ett mer 
sportigt eller fritidsinriktat sätt. När det gäller ”gendering” eller könsmärkning som flera 
författare berör (Nordberg [red.] 2005, Johansson 2001, Pilcher & Whelehan 2004) är Barn- och 
fritidsprogrammet, enligt statistiken, ett ”tjejprogram” men detta framkommer inte på bilderna. 
Dock är aktiviteterna könsmärkta, ett exempel på detta är att vi kan utläsa att det är tjejer som är 

                                                      
6 På Barn- och fritidsprogrammet finns två nationella inriktningar: Pedagogisk och social 

verksamhet samt Fritid. 
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mest lämpade att ta hand om barn, och bilderna pekar ut riktningen för hur tjejer och killar ska 
välja inom programmet. 

Att bilderna är stereotypa och inte utmanar betraktarens föreställning om vad som är kvinnliga 
respektive manliga sysslor leder till att dessa normer reproduceras och blir bestående även på 
arbetsmarknaden. Mark (2007) talar om att man, för att kunna nå jämställdhet, måste utmana 
och ifrågasätta de normer som finns för att få till en förändring. Av detta förändringsarbete syns 
inga spår i bilderna utan de förstärker och bekräftar normen om att tjejer och killar ska ägna sig 
åt olika saker.  

4.3 Byggprogrammet 
Bild 1 

Manifest nivå: 

Bilden föreställer en kille och en tjej som befinner sig i en verkstad. Killen snickrar koncentrerat 
och tjejen tittar på hans arbete och ler, han är alltså aktiv medan hon är passiv. Bilden är tagen 
på nära håll, snett uppifrån. Killen har på sig arbetsbyxor, hjälm och hörselskydd medan tjejen 
har jeans och vit tröja samt hjälm.    

Latent nivå: 

Det centrala i bilden är killen och hans fysiska aktivitet. Han ser ut att veta vad han gör, han 
verkar vara en händig kille. Tjejen som syns på bilden känns helt malplacerad, hon har inte 
arbetskläder på sig och hon deltar inte i arbetet. Killen bekräftar vår fördom om en elev på 
Byggprogrammet, det vill säga att denne är en kille. 

Bild 2 

Manifest nivå: 

Bilden är tagen framifrån och den föreställer två tjejer som förbereder för målning av en 
lägenhet genom att tvätta taket och sätta upp maskeringstejp (aktiva). Bilden är tagen framifrån 
men ingen tittar in i kameran. Tjejen i förgrunden ler medan tjejen i bakgrunden är mer i 
skymundan och inte syns så väl.  

Latent nivå:  

Bilden ger en känsla av glädje och att tjejen tycker att det är roligt att gå på Byggprogrammet. 
Hon har rätt utrustning och känns självklar för sitt arbete. Till skillnad från förra bilden så är 
tjejen här i centrum och är bildens huvudperson. Bilden visar att tjejer hör hemma på 
Byggprogrammet men att det är en skillnad i vad tjejer respektive killar ägnar sig åt. Att måla 
kan sägas tillhöra det estetiska området och kräver inte fysisk styrka i samma utsträckning som 
till exempel husbyggande. Detta kan kopplas till genushierarkin, kvinnan som underordnad 
mannen.  

Bild 3 

Manifest nivå: 

På bilden ser man en kille som är upptagen med att mura en husgrund, han är mitt i fogandet 
och är aktiv. Killen bär arbetskläder och hans händer är smutsiga av murbruk. Bilden är tagen 
från sidan och killen har blicken fäst på sitt arbete. 
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Latent nivå: 

Det centrala i bilden är murandet, i bildens mitt finns hans nedsmutsade händer och betraktarens 
blick dras automatiskt till själva arbetet. Bilden utstrålar hårt manligt arbete där man inte är rädd 
för att smutsa ned sig eller ta i. Precis som på flera tidigare bilder där killar förekommer sänder 
inte bilden ut glädje utan koncentration och flitigt arbete. Då det bara är en person på bilden ger 
den en känsla av att man på Byggprogrammet måste vara beredd att arbeta själv och ta mycket 
ansvar. 

Bild 4 

Manifest nivå:  

Bilden föreställer två killar som befinner sig i en verkstad där de bygger en paviljong. Bilden är 
tagen från sidan på avstånd, båda killarna är aktiva med att arbeta och ingen av dem tittar i 
kameran. Killarna har arbetskläder och hjälmar på sig. 

Latent nivå: 

Återigen är det arbetet som är fokus och inte killarna i sig. Den paviljong de har byggt är 
framträdande, killarna som faktiskt sitter på taket och spikar är underordnade bygget. Killarna 
befinner sig högt upp i luften och det sänder ut en känsla av mod och lite äventyrslusta, de har 
ingen säkerhetsanordning och det bidrar till att man uppfattar dem som modiga.  

Bild 5 

Manifest nivå:  

På bilden ser man en kille och en tjej som befinner sig vid ett husbygge där de lägger en takstol. 
Bilden är tagen framifrån men ingen av dem tittar in i kameran. Både killen och tjejen är 
fokuserade på sitt arbete (aktiva) men deras ansiktsuttryck är olika, han arbetar sammanbitet och 
hon leende.  

Latent nivå:  

Det centrala i den här bilden är eleverna som arbetar, här läggs fokus på dem som ”människor” 
och inte bara det arbete de utför. Båda två är klädda i arbetskläder och blir på så sätt inte sedda 
som kille och tjej utan som lika viktiga individer. Våra konnotationer utifrån bilden skiljer sig 
något. Den första tolkningen är att killen ser sammanbiten ut eftersom han tycker det är svårt 
medan tjejen ler och sänder ut att hon vet vad hon gör och trivs med det. Den andra tolkningen 
är att det är skillnad i hur de båda använder verktygen. Om man tittar närmare på deras 
hammare ser man att hennes står still i luften medan hans är i rörelse. Detta ger känslan av att 
hon är med på bilden och poserar medan han faktiskt arbetar. 

4.3.1 Analys av Byggprogrammet 

Precis som vid analysen av Barn- och fritidsprogrammet ser vi att bilder med individer av det 
kön som tillhör minoritet på programmet är fler än hur den faktiska representationen ser ut. Av 
bildernas nio personer är fyra stycken tjejer och detta måste ses som positivt då även tjejer som 
tittar i katalogerna kan identifiera sig med byggprogrammet. När man analyserar på den latenta 
nivån kryper dock genusstrukturen och både dess hierarki och dikotomi fram. Tjejerna ägnar sig 
åt arbete som är fysiskt lättare och mer estetiskt medan killarna arbetar mer med kroppen och 
denna uppdelning är precis vad Hirdman och Gemzöe talar om (Hirdman 2001, Gemzöe 2002). 
Skolverket menar i en rapport (2006:287) att elevers val av gymnasieutbildning är tydligt 
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influerad av ett yrkes traditionella könsmärkning och de bilder från Byggprogrammet som 
analyserats visar visserligen att tjejer går på programmet men de visar ingen tendens att bryta 
uppdelningen av sysslor inom yrket 

Media har stor påverkan på ungdomar och dess bilder bidrar till könsmärkningen av olika 
sysslor. Könsmärkningen tar sig uttryck i till exempel kroppsspråk, ansiktsuttryck, 
kameravinkel, tillbehör och vad personerna gör på bilderna (Jacobsson 2004). Vid analysen av 
Byggprogrammets bilder syns detta på flera sätt, tjejerna ägnar sig åt fysiskt lättare arbete, 
tjejerna ler mer ofta medan killarna är koncentrerade, tjejer och killar använder inte samma 
verktyg. Vad det gäller kameravinkel framträder även där en skillnad, de bilder som föreställer 
tjejer är tagna rakt framifrån medan de med enbart killar är från sidan eller uppifrån. 

Vi tycker oss också se en intressant könsskillnad vad gäller vad som framhävs i bilden. När 
tjejen är huvudperson är det hon och inte arbetet som framträder medan när killen är 
huvudperson är det inte han utan hans arbete som är i fokus. 

4.4 Naturvetenskapsprogrammet 
Bild 1 

Manifest nivå:  

Bilden är tagen från sidan i ett klassrum och föreställer en tjej, som sitter närmast kameran, och 
en kille. Killen tittar i ett mikroskop (aktiv) och tjejen tittar på (passiv), således tittar ingen av 
dem in i kameran.  

Latent nivå:  

Bilden sänder ut en känsla av spänning och nyfikenhet, man vill veta vad det är han tittar på i 
mikroskopet. En uppgift som denna går bara att utföra av en person i taget och det är därmed 
inte konstigt att en person får sitta passiv och titta på. Det intressanta i den här bilden är dock 
det faktum att det är tjejen som sitter bredvid, genusmönstret fortsätter. Killen framställs som 
aktivt subjekt medan tjejen är ett passivt objekt.  

Även om tjejen inte utför något arbete och egentligen inte behöver finnas på bilden blir hennes 
närvaro på bilden en bidragande faktor till att bilden lockar. Om man tänker sig att hon inte var 
med skulle bilden fortfarande fylla sin informerande funktion men inte vara särskilt tilltalande. 
Med tilltalande menar vi inte att det är hennes kvinnliga fägring som verkar lockande (det hade 
likväl kunnat vara en kille) utan mer det faktum att det är två personer på bilden och att 
samspelet dem emellan blir synligt. Genom sitt intresse och sin fascination för uppgiften hjälper 
tjejen till att förmedla att den aktivitet de är engagerade i är spännande. 

Bild 2 

Manifest nivå:  

Bilden föreställer två tjejer som är ute i naturen och håvar, de har en burk med sig där de samlar 
det de har fångat. Den är tagen från sidan, båda är aktiva i håvandet och ingen av tjejerna tittar 
in i kameran.  
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Latent nivå: 

Tjejernas arbete är i fokus på bilden, solen lyser upp deras håvar och uppmärksamheten dras till 
det. Precis som föregående bild väcker denna en känsla av nyfikenhet och man blir intresserad 
av att försöka se vad de har fångat. Då bilden är tagen på nära håll verkar den inbjudande och 
ger betraktaren en känsla av delaktighet. Det faktum att det är två tjejer som samarbetar på 
bilden leder till att båda är lika aktiva och att inga spår av genussystemets makthierarki går att 
finna. Vi tror att budskapet och känslan bilden ger hade kunnat se annorlunda ut om en tjej och 
en kille porträtterats. 

Bild 3 

Manifest nivå:  

Bilden föreställer två killar som befinner sig i en kemisal där de experimenterar. Bilden är tagen 
från sidan och ingen av dem tittar in i kameran. Båda är aktiva med varsitt experiment och på 
bordet framför dem finns en mängd redskap och material.  

Latent nivå: 

Killarnas arbete är i fokus och inte de som personer. De ser professionella ut med vita rockar 
och man får en känsla av allvar då de är oerhört koncentrerade. De har mycket material på 
bilden, många olika flaskor, pipetter, mätinstrument och liknande vilket gör att det känns som 
de håller på med ett stort och viktigt projekt och det visar också på möjligheterna som finns med 
ett Naturvetenskapligt program. Bilden inger en känsla av att killarna är framtida professorer 
eller framgångsrika vetenskapsmän. I den här bilden kan man inte titta på färg och ljus vilket vi 
har gjort i många andra bilder utan den här bilden är svartvit. Att den är svartvit ger ytterligare 
en dimension till att killarna känns professionella, bilden ser mer seriös ut.   

Bild 4 

Manifest nivå: 

Bilden föreställer en kille och en tjej som befinner sig i ett klassrum där tjejen (aktiv) tar ett 
blodprov på killen (passiv). Bilden är tagen framifrån, killen tittar lite åt sidan och tjejen tittar 
ner på fingret.  

Latent nivå: 

Här är det tjejen som är aktiv till skillnad från andra bilder där tjejen oftare är passiv när hon 
porträtteras tillsammans med en kille. Tjejen ser professionell ut, hon har vit rock och 
plasthandskar på sig. Dock kan man se att hennes syssla är en typisk kvinnlig syssla, hon är 
omhändertagande och står för omsorgen i bilden. Genussystemet återskapas på bilden. Den 
första tanken som slog oss båda är att tjejen är en framtida sjuksköterska. Hon skulle egentligen 
lika gärna kunna vara en framtida läkare men då sjuksköterskeyrket är traditionellt könsmärkt 
som kvinnligt är det inte konstigt att denna konnotation uppkommer. Trots att killen är den 
passiva så är det honom man tittar på först. Man ser killens ansikte och då dras 
uppmärksamheten till honom istället för till tjejen vars ansikte inte syns. Bilden inger en känsla 
av allvar, tjejen är väldigt koncentrerad på sitt arbete och killen ser lite rädd ut.  
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Bild 5 

Manifest nivå: 

Bilden föreställer två tjejer som laborerar i ett klassrum, båda är aktiva i arbetet. Bilden är tagen 
från sidan, den är ljus och ingen av tjejerna tittar in i kameran. På bordet framför dem finns ett 
fåtal vätskor, provrör och en pipett.  

Latent nivå: 

Bilden inger en känsla av nyfikenhet och intresse väcks för laborationen. Ljuset faller på 
tjejerna och det gör att man dras till bilden. Då de inte har så mycket material blir tjejerna det 
centrala i bilden och inte deras arbete. Återigen gör de vita rockarna att bilden blir seriös och det 
känns som att tjejerna befinner sig nära verkligheten. Tjejerna samarbetar och verkar ha ett fint 
samspel vilket bidrar till att bilden attraherar betraktaren.  

4.4.1 Analys av Naturvetenskapsprogrammet 

Gemensamt för alla bilder på Naturvetenskapsprogrammet är att de framställer programmet som 
ett seriöst och akademiskt program. Det är mycket experimenterande på bilderna och inte lika 
mycket teoretiska ämnen som programmet till stor del består av. Enligt Gymnasiekommittén 
måste undervisningen i skolan läggas upp på ett sätt så att båda könen representeras och blir 
intresserade av en utbildning eller ett ämne (SOU 2002:120). Bilderna som beskriver 
Naturvetenskapsprogrammet uppnår detta, killar och tjejer porträtteras i lika hög grad och de 
ägnar sig åt liknande aktiviteter.  

Benckert & Staberg (1988) har i sin undersökning undersökt läroböcker i NO-ämnen och visade 
där att killar förekommer oftare på bild än tjejer men detta visar inte resultatet i denna studie. 
Könsfördelningen på programmet i riket är 53 % killar och 47 % tjejer och bilderna i studien 
visar 46 % killar och 54 % tjejer. Vi anser att bilderna kan sägas representera den faktiska 
könsfördelningen då skillnaderna är så pass små. På bilder där båda könen är representerade ser 
man tydliga spår av genussystemets dikotomi. På ena bilden är killen den aktiva som tittar i ett 
mikroskop medan tjejen bara tittar på, på den andra bilden är tjejen den aktiva men aktivitet hon 
ägnar sig åt är kvinnligt könsmärkt. Vi tycker även att vi kan göra kopplingar till genushierarkin 
då killarnas experimenterande ges större plats och framställs som viktigare. När tjejerna 
experimenterar är fokus på dem och inte på deras arbete och de porträtteras med mycket mindre 
arbetsmaterial. På den bild som föreställer två tjejer ute i naturen som samlar och tittar på 
småkryp är istället deras arbete i fokus och detta visar att vår tolkning inte är enhetlig utan att 
den kan skilja sig åt när man tittar bild för bild.    

Pearce & Davis (2007) redogör för att tjejer, inom vissa ämnen, uppfattar sig som underordnade 
och sämre än killar vilket leder till att deras prestationer inom det området blir sämre. Tjejer 
som däremot tror att de är lika bra, eller bättre, än killar kommer också prestera därefter. De 
bilder som har undersökts kan tänkas sända ut budskapet att både tjejer och killar kan gå 
programmet och kan göra lika bra ifrån sig.   

4.5 Samlad analys 
De program vi valde var dels två program där det ena könet är i klar majoritet och dels 
Naturvetenskapsprogrammet som är det program med mest jämn könsfördelning. Vi trodde att 
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bilderna där inte skulle vara lika stereotypa som på de andra programmen och det visade sig 
stämma.  

När man analyserar resultaten av de tre gymnasieprogrammen visar sig både skillnader och 
likheter i framställningen av tjejer respektive killar. De bilder som används i katalogerna visar 
en mindre könsskillnad vad gäller antalet tjejer respektive killar som porträtteras än den faktiska 
representationen på programmen. Detta gör att bilderna kan ses som positiva och bidragande till 
att en förändring kan ske. Genom att enbart räkna antalet och analysera det kan det göra att båda 
könen, i större utsträckning, kan identifiera sig med de olika programmen. Dock är det så att 
bilderna som beskriver alla tre programmen visar tydliga skillnader vid en analys på den latenta 
nivån. De båda yrkesförberedande programmen (Barn- och fritid och Bygg) har en tydligare 
könsuppdelning vad det gäller arbetsuppgifter och aktiviteter. Budskapet bilderna ger är att 
tjejer bör ägna sig åt vissa aktiviteter och killar åt andra. Naturvetenskapsprogrammet visar inte 
på en lika tydlig uppdelning av arbetsuppgifter men även här kan man se hur genussystemet gör 
sig påmint och att tjejer och killar framställs på olika sätt. Inom programmen finns olika 
nationella inriktningar 7 och en följd av att bilderna är så könsspecifika kan bli att elever väljer 
olika inriktningar utifrån sitt kön. Att den svenska gymnasieskolan är starkt könssegregerad och 
särskilt då de yrkesförberedande programmen är ett faktum som flera författare visar (bl.a. 
Sandell 2007, SOU 2004:43, Tallberg Broman et al. 2002). För att öppna upp för en möjlighet 
att förändra detta krävs en förändrad syn och ett förändrat arbetssätt och detta bidrar inte 
gymnasiekatalogerna till enligt denna studie.  

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar att det är viktigt att komma ihåg att genusstrukturen 
inte har något eget liv utan att det är de som lever i samhället som återskapar den och det gör i 
allra högsta grad katalogerna i denna studie. De sänder ut budskapet att det finns skillnader i vad 
eleverna ska identifiera sig med och vilket program de bör välja. Varje människa formar sitt liv 
efter de normer och normsystem som finns runt omkring henne. Om hon lever i en kultur eller 
ett samhälle där det anses onormalt att en kvinna kör lastbil kommer lastbilschaufför inte vara 
ett möjligt yrkesval för henne och hon kommer därför inte välja en utbildning som leder i den 
riktningen (ibid.). Detta resonemang ger stöd i analysen av studiens resultat och som exempel 
på detta används Barn- och fritidsprogrammet. Genom att titta på bilderna i katalogerna får 
eleven (som är den huvudsakliga betraktaren av detta material) uppfattningen att en person som 
vill och ska jobba med barn bör vara av kvinnligt kön. Av de fem bilder som slutligen valdes ut 
för den djupare analysen fanns ingen bild där en kille befann sig i en situation där barn var 
inblandade. Denna brist på killar var ännu tydligare vid analysen av alla 41 bilder som beskrev 
Barn- och fritidsprogrammet då det endast fanns två bilder med killar och barn. 

Utbildningsmöjligheter och yrken är könsbundna men inte absoluta, utbildningen och 
arbetsmarknaden är föränderliga fenomen och människors handlingar kan påverka egna och 
andras möjligheter (Nordberg 2005, Mark 2007). För att kunna åstadkomma och uppmuntra till 
förändring måste miljön i skolan och arbetslivet ses över och förändras. Genom att väcka 
nyfikenhet och vidga elevers syn på vad som är normalt för killar respektive tjejer att välja och 
ägna sig åt kan man främja intresset för otraditionella val (SOU 2002:120). En väl utformad och 
genomtänkt gymnasiekatalog skulle kunna öka studie- och yrkesvägledaren möjlighet att bidra 
till att förändra och väcka elevernas intresse för utbildningar som traditionellt sett inte skulle 
locka dem. Resultatet av denna undersökning visar att det är en lång väg kvar och att det är 
                                                      
7 Skolverket http://www.skolverket.se/sb/d/740#paragraphAnchor1 hämtdatum 2008-05-14 
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mycket som behöver ses över och förändras för att kunna ge elever av båda könen en möjlighet 
att kunna identifiera sig med de olika programmen. 

Skolan har en viktig roll och position i överföringen av normer och värderingar till den 
uppväxande generationen samt fungerar som en plats där könsidentiteter skapas och som en 
institutionell agent i den könsskapande processen (Nordberg 2005). För att kunna skapa en mer 
jämställd arbetsmarknad och ett jämställt samhälle måste förändringsarbetet börja tidigt. Som 
katalogerna ser ut idag är de enbart en spegling av den könsuppdelade arbetsmarknaden och de 
bekräftar de normer som råder. Genom en mer utbredd samverkan mellan skolan och 
arbetsmarknaden där man aktivt anstränger sig för att synliggöra och framhäva undantagen (det 
kön som är i minoritet) kan man skriva om regeln så att både tjejer och killar kan lockas av och 
identifiera sig med utbildningar och yrken. Att arbeta för jämställdhet handlar inte om att göra 
män kvinnliga och vice versa utan om att radera ut mallarna för traditionell manlighet och 
kvinnlighet och att låta individer få vara hela och kraftfulla människor med lika möjligheter 
oavsett vilket biologiskt kön man har fötts med (Nordberg 2005). I ett jämställt samhälle är 
yrken och utbildningar öppna för både tjejer och killar på en reell nivå. De ska vara regler utan 
undantag. 

Gymnasiekatalogernas målgrupp är ungdomar som är inne i en intensiv fas i sitt identitetsarbete. 
En stor del i detta arbete innebär att de speglar sig själva mot andra och söker efter likheter och 
skillnader som kan bekräfta var de känner sig hemma och vem de ska bli. Gränserna för vad en 
tjej respektive kille får ägna sig åt och på vilket sätt man ska bete sig har förändrats och öppnats 
under de senaste årtiondena men de är fortfarande könsbestämda och kan hindra individer från 
att våga utmana identitetsföreställningarna om könen (Göthlund 1997). Då 
identitetsföreställningarna har funnits med en längre tid och är inbäddade i genusstrukturen som 
ungdomarna lever i är det inget som förändras över en natt. Ungdomar är med största 
sannolikhet den grupp människor som är mest uppmärksam på mediernas budskap och utifrån 
ett identifikationsperspektiv är det rimligt att tänka sig att de har svårt att identifiera sig med ett 
program som inte erbjuder könsmässig bekräftelse (Hansson 2006, Elvin-Nowak & Thomsson 
2003).  

Mycket av forskningen kring bilders betydelse i media handlar om reklam och katalogerna i 
studien hör egentligen inte hemma där då de är ett informationsmaterial som kommuner 
distribuerar. Reklambilder skapas för att sälja en produkt men utformas så att betraktaren känner 
sig hemma med samt identifierar sig med produkten eller personen på bilden. Bilderna i 
gymnasiekatalogerna är inte tänkta att sälja men verkar i allra högsta grad som ett 
identifikationsobjekt. Likheten mellan de olika typerna av bilder gör att det blir intressant att ta 
hjälp av medieforskning för att förstå och analysera katalogernas bilder. Att könen 
stereotypiseras i media är inte ovanligt och det bidrar till att förstärka människans bild av vad 
det innebär att vara kvinna respektive man, denna konstruktion av kvinnlighet respektive 
manlighet väljer, nedtonar och betonar vissa erfarenheter och företeelser. Denna 
stereotypisering syns i bilderna genom könsmärkningen av exempelvis ansiktsuttryck, 
kameravinklingar, tillbehör och aktivitet (Camauër et al. 2002, Jacobsson 2004). Bilderna i 
studien är tydligt könsmärkta och det går att se ett gemensamt mönster i alla tre programmen. 
Tjejerna ler i större utsträckning och när både en kille och tjej är på bilden, är killen den som är 
mer aktiv. Killarna har fler tillbehör än tjejerna och det går även att se en skillnad i vad för sorts 
tillbehör de använder sig av. På bilder som beskriver samtliga program finns det en skillnad i 
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om det fokuseras på personen eller arbetet, när en kille arbetar är det hans arbete som är centralt 
medan när en tjej arbetar är det hon som är i fokus.  

5. Slutsats 

I ett tidigt skede av studien formulerades en hypotes som lyder som följer: bilderna i 
gymnasiekatalogerna skulle vara könsstereotypa och befästa den traditionella uppdelning som 
finns inom gymnasieskolan genom att visa det kön som är i majoritet på programmet.  
Denna hypotes verifieras till viss del i studien då det kön som är i majoritet på programmet 
också är i majoritet på bilderna. Dock visade sig att det underrepresenterade könet visades i 
större utsträckning på bilderna än deras faktiska representation på programmet. Skillnaden 
mellan majoritet och minoritet är liten på Naturvetenskapsprogrammet och Barn- och 
fritidsprogrammet och de kan båda räknas som jämna vad det gäller könsmässig fördelning.   

Resultaten visar att det finns en tydlig skillnad i hur tjejer respektive killar framställs på bilderna 
och att detta påverkar de konnotationer bilderna ger betraktaren.  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Att bilderna som används i gymnasiekatalogerna förstärker könssegregationen går emot de 
uppdrag som en studie- och yrkesvägledare har, det vill säga att bidra till att motverka sådana 
begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell 
bakgrund samt att informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning 
och yrkesverksamhet och därvid motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på kön 
och på social eller kulturell bakgrund (Lpf 94, Lpo 94). Studie- och yrkesvägledare delar ut 
kommunernas kataloger och är kanske inte medvetna om vilken influens eller i alla fall på vilket 
sätt de kan tänkas påverka eleverna. Bilderna i denna studie är könsstereotypa och förstärker 
troligtvis könsskillnaderna i val av gymnasieprogram istället för att motverka dem. Ungdomarna 
får genom bilderna en uppfattning om var de hör hemma och vad de ska välja om de är tjejer 
respektive killar.  

Resultatet visar att Hirdmans (2001) tankar om genussystemets hierarki och dikotomi är 
rådande i gymnasiekatalogernas bilder. Genom att de analyserade bilderna på ett tydligt sätt 
visar att killar och tjejer ägnar sig åt olika aktiviteter och på så vis hindrar vissa elever 
(exempelvis tjejer som vill bli snickare) från att identifiera sig med ett program bidrar de till att 
könsmärkningen består. Gymnasieskolorna misslyckas i det här fallet med att uppfylla de mål 
som läroplanen fastställt, att motverka begränsningar i utbildningen och i val som grundar sig på 
kön och på social eller kulturell bakgrund. När olika program och aktiviteter könsmärks 
upprätthålls dikotomin och genussystemet reproduceras. Genussystemet är djupt rotad i kulturen 
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och uppfattas ofta som något självklart och naturligt och i och med att detta accepteras i 
samhället är den svår att bryta. Denna studie visar att genussystemet är tydligt i 
gymnasiekataloger, dels genom att de uppgifter man ägnar sig åt är beroende av vilket kön man 
har och även genom att killarna är överordnade på vissa av bilderna. När bilden föreställer både 
en tjej och en kille blir det tydligt att det finns en ojämlikhet dem emellan.  

I rapporten Ojdå! Unga om jämställdhet på gymnasiet (Florin & Lindberg 2005) 
uppmuntras skolpersonal till att arbeta tillsammans med eleverna kring jämställdhet. Som 
förslag på hur arbetet kan gå till ges att låta eleverna granska de läromedel som används och hur 
tjejer och killar framställs. Gymnasiekataloger kan sägas vara ett läromedel för studie- och 
yrkesorienteringen och ger vägledaren ett ypperligt tillfälle att uppmuntra eleverna till att 
kombinera informationsinhämtande med en kritisk granskning av materialet. Ett annat sätt att få 
elever delaktiga i arbetet med att minska könsskillnaderna är att skapa katalogerna tillsammans 
med dem. I de flesta kommuner finns ett Medieprogram vars elever utbildas i medieproduktion 
och således skulle det kunna vara en viktig och intressant uppgift för dem att ta ansvar för 
utformandet av gymnasiekatalogerna.  

Vid en förändring av utformandet är det viktigt att inte enbart presentera bilder som går emot 
den traditionella bilden av en elev på just det programmet. Ungdomarna skulle bara avfärda 
bilderna som alltför långt från verkligheten. Förändringen måste ske långsamt för att accepteras, 
att se över bilderna utan att för den skull göra dem till extremer kan bidra till att gränserna för 
vad som kan rymmas inom en tjej eller killes identitet tänjs. Tanken är inte att göra om 
identiteterna utan att utvidga dem så att fler yrkes- och utbildningsvägar kan rymmas i dem.  

Det undersökningsmaterial vi använt oss av har varit begränsat till åtta kommuners kataloger 
och inbegripit tre program. Därför kan inte vi inte generalisera och säga att alla kommuners 
gymnasiekataloger innehåller bilder som är könsstereotypa. Vi kan dock, utifrån våra resultat, 
anta att de ser ut på liknande sätt runtom i Sverige.  

Den metod vi använde oss av innebär en stor frihet för utövaren att föra fram sin egen tolkning.  
En bild och dess budskap kan inte sägas ha någon sann tolkning utan får betydelse i relation till 
och i samspel med betraktaren. De konnotationer vi fick och därmed våra resultat är påverkade 
av oss som individer och det samhälle vi lever i. I de flesta fall skiljde sig inte vår tolkning av 
bilderna åt och resultatet hade mycket väl kunnat se annorlunda ut om vi hade varit mer olika 
varandra vad det gäller till exempel kön och klass.  

Vår förhoppning är att denna studie kan fungera som en sorts ”ögonöppnare” för de som 
ansvarar för utformandet av katalogerna samt användarna och på så sätt leda till en förändring 
av utformandet. Vi anser att en vägledare skall kunna ställa krav på det material som hon/han 
använder sig av och att materialet man använder överensstämmer med de riktlinjer som anges i 
styrdokumenten. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoden som användes i denna studie, bildanalys, var ett korrekt val av metod då syftet med 
studien var att just analysera bilder. Då metoden tidigare var relativt okänd för oss blev det en 
utmaning att bekanta sig med den och använda den på rätt sätt. Vi är inga medievetare och vår 
analys har säkerligen brister men metoden som arbetssätt var givande och lärorik och vi tror att 
man inom vårt utbildningsområde skulle dra nytta av att uppmärksamma denna metod mer. 
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Hade mer tid funnits skulle det varit intressant att kombinera bildanalysen med andra tekniker. 
Studien skulle få ännu mer djup om vi intervjuat elever och verksamma vägledare och på så vis 
fått deras tolkning av bilderna och deras betydelse. Att komma i kontakt med dem som beställt 
och de som producerat katalogerna hade även det kunnat vidga studien då det hade kunnat ge 
ytterligare förståelse för tanken bakom bilderna.   

6.3 Framtidsdiskussion 
Under studiens gång har idéer om hur man skulle kunna studera mer inom detta område väckts 
hos oss. Dels behövs det undersökningar som kombinerar analys av både text och bild. Vi har 
bara ögnat igenom texten i katalogerna men sett att språkbruket är könsmärkt, det vill säga att 
det skiner igenom vem de vänder sig till och verkar exkluderande. Som vi nämnde tidigare är vi 
medvetna om vikten av att ha ett intersektionellt perspektiv vid sin analys men att denna studie 
belyser genusperspektivet. En studie som undersöker fler variabler eller samspelet mellan kön 
och etnicitet i bilder vore en bra fortsättning inom området. 
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Bilaga 1 
Analysmall 
 
Manifest nivå 

 Vem/vilka är på bilden? 

 Vilka föremål finns med? 

 Vad gör hon/han/de? 

  Vilket perspektiv är bilden tagen i? 

 Vilka färger har bilden? 

 

Latent nivå 

 Vad är det centrala i bilden? 

 Varför gör personerna på bilden som de gör?  

  Vilka konnotationer ger bilden oss? 

 

Koppling till verkligheten 

 Hur många tjejer respektive killar finns representerade på bilderna som beskriver 
programmen?  

 Hur stämmer antalet med den ”faktiska verkligheten”- dvs. hur ser könsfördelningen ut 
på programmet?

 



Bilaga 2 
E-postförfrågan 
 
Hej, 

Vi är två studenter på Studie- och Yrkesvägledarprogrammet vid Pedagogiska institutionen, 
Stockholms universitet. Vi ska nu skriva vår examensuppsats på C-nivå där vi planerar att ur ett 
genusperspektiv granska och analysera bilder ur gymnasiekataloger/programväljare. Vi är 
intresserade av att ta del av er kommuns material och hoppas på er hjälp att distribuera detta till 
oss. Om ni kan tänka er att vara oss behjälpliga och delta i vår studie ser vi gärna att ni svarar 
oss via e-post och vi kommer sedan att kontakta er via telefon. 

MVH 

Joanna Meier och Disa Pajala 

 
 
 

 



Bilaga 3 
Analys av samtliga bilder på den manifesta nivån. 

Barn- och fritidsprogrammet 

1. Bilden visar en tjej och fem yngre barn. Den är tagen rakt framifrån och tjejen tittar in i kameran, de befinner sig 

på ett fritids och spelar ett spel. I bakgrunden ser man leksaker. AKTIV. 

2. Bilden visar sex tjejer och fyra killar. Den är tagen på avstånd bakifrån och de befinner sig i en park där de springer 

och flyger drake. AKTIVA. 

3. Bilden visar en tjej och två förskolebarn. Den är tagen rakt framifrån, barnen tittar in i kameran och tjejen tittar på 

barnen. De befinner sig på en förskolegård och tjejen leker med barnen vid en klätterställning. AKTIV. 

4. Bilden visar fem killar och två tjejer. Den är tagen framifrån och ingen tittar in i kameran. Killen tittar på bollen 

och de andra på honom. De befinner sig i en gympasal där killen instruerar hur man servar en volleyboll. Kille : 

AKTIV, resten: PASSIVA. 

5. Bilden visar tre tjejer. Den är tagen framifrån, ingen tittar in i kameran. De befinner sig i en träningslokal där de 

”aerobicsboxas”. AKTIVA 

6. Bilden visar en tjej och två förskolebarn. Den är tagen rakt framifrån och alla tittar in i kameran och ler. De 

befinner sig på en förskola där tjejen läser saga för barnen, man ser böcker och gosedjur. AKTIV. 

7. Bilden visar en tjej och en skolklass med barn. Den är tagen från sidan på långt avstånd i en gymnastiksal, ingen 

tittar in i kameran. Tjejer vaktar när barnen hoppar trampett. AKTIV. 

8. Bilden visar en tjej och fyra killar. Den är tagen framifrån på långt avstånd och ingen tittar in i kameran. De 

befinner sig i skidbacken där en tjej instruerar hur man gör. AKTIV. 

9. Bilden visar en kille och en elev. Den är tagen rakt framifrån, ingen tittar in i kameran. Vet ej vad de gör. Kille: 

AKTIV, kille: PASSIV. 

10. Bilden visar tre tjejer och en kille. Den är tagen rakt framifrån, ingen tittar in i kameran och alla skrattar. De är 

utomhus och leker en lek. En tjej håller i en rockring. AKTIVA. 

11. Bilden visar två killar. Den är tagen från sidan, ingen tittar in i kameran. De befinner sig vid vattnet och de är på 

väg ner i en kajak. AKTIVA. 

12. Bilden visar två tjejer. Den är tagen rakt framifrån i ett rum och båda tittar in i kameran. PASSIVA. 

13. Presentationsbild kille. Tittar inte in i kameran och ser dyster ut. 

14. Bilden visar fem killar och en tjej. Den är tagen bakifrån på långt avstånd. De befinner sig i vattnet och paddlar 

kanot. AKTIVA. 

15. Bilden visar tre killar och en tjej. Den är tagen snett uppifrån och ingen tittar in i kameran. De befinner sig på en 

skolgård och busar. AKTIVA. 

16. Bilden visar tre killar. Den är tagen rakt framifrån, en av tre tittar in i kameran. De befinner sig i en gymnastiksal 

där de sitter och vilar. PASSIVA. 

17. Presentationsbild tjej. Titta in i kameran och ler. 

18. Bilden visar en hel klass, man ser två killar och en mängd tjejer och ingen tittar in i kameran. Den är tagen i en 

matsal vid något slags firande och de äter tårta. PASSIVA. 

19. Bilden visar sju tjejer och en kille. Den är tagen framifrån och ingen tittar in i kameran. De befinner sig i ett 

klassrum och sjunger, man ser sånghäften och ballonger. AKTIVA. 

20. Bilden visar en tjej. Den är tagen rakt framifrån och hon tittar just bredvid kameran. Hon sitter i en soffa och 

fikar. PASSIV. 

21. Bilden visar en tjej och ett förskolebarn. Den är tagen rakt framifrån och hon tittar på barnet. De befinner sig på 

en förskolegård, man ser en rutschkana och lekplats. AKTIV. 

22. Bilden visar en tjej och en kille. De tittar ner på sitt prov i klassrummet. Bilden är tagen rakt framifrån. AKTIVA. 

 



23. Presentationsbild tjej 

24. Bilden visar en tjej och ett förskolebarn. Bilden är tagen rakt framifrån, barnet tittar in i kameran och hon tittar på 

barnet. Klätterställning på lekplats. AKTIV. 

25. Bilden visar en tjej och tre förskolebarn. Bilden är tagen rakt framifrån, hon läser saga för barnen. Alla tittar in i 

kameran och ler. Böcker och gosedjur syns i bakgrunden. AKTIV. 

26. Bilden visar fem killar och två tjejer. Bilden är tagen från sidan. De befinner sig i en gympasal, killen tittar på 

volleybollen och de andra tittar på killen. Kille: AKTIV, resten: PASSIVA. 

27. Bilden visar tre tjejer. Bilden är tagen rakt framifrån. Ingen tittar in i kameran, de befinner sig i en träningslokal 

där de aerobicboxas. AKTIVA. 

28. Bilden visar en kille och två tjejer. Bilden är en närbild, ingen tittar in i kameran. De befinner sig i ett klassrum. 

PASSIVA. 

29. Bilden visar fyra tjejer. Bilden är tagen utomhus, en grå dag. De befinner sig på en skolgård där de ”leker”. Alla 

skrattar men tittar inte in i kameran. AKTIV. 

30. Bilden visar en kvinna och fyra förskolebarn. Den är tagen rakt framifrån. Barnen tittar in i kameran och hon tittar 

på barnen. De befinner sig på en förskolegård.  PASSIV. 

31. Bilden visar en kille och nio simskolebarn. Den är tagen rakt framifrån i en simhall. Han tittar på barnet, barnet in 

i kameran. AKTIV. 

32. Bilden visar en tjej och två barn. Bilden är tagen rakt framifrån på en förskolegård. Hon tittar på barnen, barnen in 

i kameran. AKTIV. 

33. Bilden visar en tjej och ett barn. Bilden är tagen rakt framifrån i en simhall. Den ena tittar på den som simmar. 

AKTIV. 

34. Bilden visar en kille. Bilden är tagen från sidan i en skidbacke. Han tittar bort över backen i en skidlift. AKTIV. 

35. Bilden visar två killar i en kanot. Bilden är tagen från sidan och de tittar inte in i kameran. AKTIVA. 

36. Bilden visar fem tjejer och sex killar. Bilden är tagen rakt framifrån. Nästan alla tittar rakt in i kameran. De 

befinner sig på en lekplats i en klätterbil. AKTIVA. 

37. Bilden visar en tjej och flera förskolebarn. Bilden är tagen bakifrån, alla är bortvända och tjejen tittar på barnen. 

De befinner sig på en lekplats med klätterställning. AKTIVA. 

38. Bilden visar en tjej och ett förskolebarn. Bilden är tagen rakt framifrån. Barnet är bortvänt och tjejen tittar rakt in i 

kameran. Barnet befinner sig i tjejens knä och i bakgrunden ser man tavlor med sagomotiv. PASSIV. 

39. Bilden visar en kille och ett förskolebarn. Bilden är tagen rakt framifrån. Killen tittar på barnet och barnet tittar på 

pärlplattorna. De befinner sig på en förskola. AKTIV. 

40. Bilden visar två killar. Bilden är tagen rakt framifrån. Ingen tittar in i kameran. De befinner sig i skogen där de 

gör upp en eld. AKTIV. 

41. Presentationsbild tjej.  

Byggprogrammet 

42. Bilden visar en kille. Bilden är tagen snett från sidan och han tittar inte in i kameran. Han befinner sig i en 

skolmiljö där han kaklar en vägg. Han är utrustad med hjälm och skrapa. AKTIV. 

43. Bilden visar två killar. Bilden är tagen från sidan. De tittar inte in i   kameran. Befinner sig i skolan där de målar 

med en roller. AKTIV 

44. Bilden visar en kille. Bilden är tagen framifrån och han tittar ned. Befinner sig i en verkstad där han sågar med en 

elektrisk såg. Utrustning: hjälm och hörselkåpa. AKTIV 

45. Bilden visar en kille och en tjej. Bilden är tagen uppifrån på nära håll. De är i en verkstad där killen snickrar och 

tjejen tittar på hans arbete. Hon ler och han ser koncentrerad ut. Utrustning: hammare, vattenpass, hjälm och 

hörselkåpa. Tjej: PASSIV, kille: AKTIV. 

46. Bilden visar en kille. Bilden är tagen framifrån, killen ler men tittar inte in i kameran. Han sågar till brädor i ett 

 



husbygge. Utrustning: elektrisk såg och hörselkåpor.  AKTIV. 

47. Bilden visar två tjejer. Bilden är tagen framifrån. Ingen tittar in i kameran. De befinner sig i en lägenhet där de 

förbereder för målning. Tjejen i förgrunden ler medan tjejen i bakgrunden är lite ”mörkare”. De har tejp och en mopp 

som de tvättar taket med. AKTIVA. 

48. Bilden visar en kille. Bilden är tagen från sidan och han tittar inte in i kameran utan är koncentrerad på sitt arbete. 

Han håller på att spackla en vägg i ett rum, håller i en skrapa. AKTIV. 

49. Bilden visar en kille. Bilden är tagen rakt framifrån, en närbild där han tittar rakt in i kameran. Killen står bredvid 

sitt mätinstrument. PASSIV. 

50. Bilden visar en kille. Bilden är tagen framifrån på lite avstånd. Han snickrar på ett husbygge och tittar inte i ni 

kameran. Han har en hammare och brädor. AKTIV. 

51. Bilden visar en tjej. Bilden är tagen från sidan, hon tittar inte rakt in i kameran men sneglar lite. Det är en närbild 

där hon skrapar loss tapet med en tapetkniv. AKTIV. 

52. Bilden visar en kille. Den är tagen framifrån på avstånd. Han tittar inte i kameran. Han befinner sig i en verkstad 

där han arbetar med plåt. AKTIV. 

53. Presentationsbild kille 

54. Bilden visar tre killar. Den är tagen rakt framifrån men på avstånd, ingen tittar in i kameran och en står med 

ryggen vänd mot kameran. De befinner sig utomhus och två av killarna gräver, man ser en grävskopa och spadar. 

AKTIVA. 

55. Bilden visar en kille. Den är tagen rakt framifrån och han är upplyst, mörkt bakom. Han tittar ner på arbetet och 

befinner sig i en verkstad där han murar en vägg och har verktyg. AKTIV. 

56. Bilden visar en kille. Den är tagen rakt framifrån och han tittar ner på sitt arbete. Han befinner sig i en verkstad 

och grejar med armeringsjärn. AKTIV. 

57. Bilden visar två killar. Den är tagen bakifrån och de befinner sig i ett klassrum där de sätter ihop ett eluttag. 

AKTIVA. 

58. Bilden visar en kille. Den är tagen från sidan och han tittar ner på sitt arbete. Befinner sig i en verkstad och grejar 

med armeringsjärn. AKTIVA. 

59. Presentationsbild kille 

60. Bilden visar en kille. Den är tagen från sidan och han tittar inte in i kameran. Han befinner sig i en verkstad där 

han murar en grund och han har verktyg. AKTIV. 

61. Presentationsbild kille. 

62. Bilden visar fyra killar. Den är tagen rakt framifrån på lite avstånd, två av tre tittar in i kameran. De befinner sig i 

en verkstad och bygger ett hus av trä. AKTIVA. 

63. Presentationsbild tjej 

64. Bilden visar en kille. Den är tagen rakt framifrån och han tittar ner på sitt arbete. Han befinner sig i en verkstad 

och han arbetar med plåt. Man ser verktyg. AKTIV. 

65. Bilden visar två killar. Den är tagen från sidan, de tittar bortom kameran. De befinner sig vid ett husbygge och 

sätter upp en vägg. Man ser en borr, hammare, spik och plankor. AKTIVA. 

66. Bilden visar en tjej. Den är tagen från sidan och hon tittar ner bredvid kameran. Hon befinner sig i ett rum och gör 

sig redo för att måla. Man ser målarfärg, pensel och stege. 

67. Bilden visar en kille. Den är tagen rakt framifrån, han böjer sig åt sidan och tittar på sin vägskrapa. Han befinner 

sig på en väg och skrapar innan ångvälten kommer. AKTIV. 

68. Bilden visar en kille. Den är tagen rakt framifrån, han tittar inte in i kameran. Han befinner sig utomhus och sågar 

brädor. AKTIV. 

69. Bilden visar två killar. Den är tagen från sidan och ingen tittar in i kameran. De befinner sig i en verkstad där den 

ena spikar och den andra tittar på. Kille: AKTIV, kille: PASSIV. 

70. Bilden visar två killar. Den är tagen från sidan på lite avstånd, ingen tittar i kameran. De befinner sig i en verkstad 

 



där de bygger en paviljong och har arbetarbälte och nödvändiga verktyg. AKTIVA. 

71. Bilden visar en kille. Den är tagen rakt framifrån och han är helt nedböjd så man ser inte ansiktet. Han befinner 

sig utomhus där han hamrar på en tving som håller fast en bräda. AKTIV. 

72. Bilden visar tre killar. Den är tagen rakt framifrån på långt avstånd, ingen tittar in i kameran. De befinner sig i en 

verkstad där de gräver och lägger rör. Man ser spadar, rör och en kniv. AKTIVA. 

73. Bilden visar en kille. Den är tagen rakt framifrån, han tittar åt sidan och ler. Han befinner sig i en verkstad där han 

sågar en bräda. Man ser en elektrisk såg, bräda och hörselkåpa. AKTIV. 

74. Bilden visar fyra killar. Den är tagen framifrån, tre av fyra tittar in i kameran. De tittar ut genom ett fönster i ett 

husbygge. Man ser brädor, arbetarbälte och hörselkåpor. PASSIVA. 

75. Bilden visar en kille. Den är tagen från sidan och han tittar på det han gör. Han befinner sig i ett rum där han 

spacklar och han har spackel och en skrapa. AKTIV. 

76. Bilden visar en kille. Den är tagen rakt framifrån och han tittar in i kameran. Han befinner sig i ett rum och står 

bredvid sitt mätinstrument. PASSIV. 

77. Bilden visar en kille. Den är tagen snett bakifrån och man ser hans rygg. Han befinner sig i ett våtutrymme där 

han kaklar en vägg. Utrustning: fogmassa och kakel. AKTIV. 

78. Bilden visar en tjej. Den är tagen från sidan och hon tittar på sitt arbete och ler. Hon befinner sig i ett rum där hon 

skrapar bort tapet med en tapetkniv. AKTIV. 

79. Bilden visar en kille. Den är tagen framifrån och han tittar ner. Han befinner sig i en verkstad där han arbetar med 

plåt och man ser verktyg. AKTIV. 

80. Bilden visar en kille och en tjej. Den är tagen framifrån, båda tittar ner och tjejen ler. De befinner sig på ett 

husbygge där de lägger en takstol. Man ser verktyg, hjälmar och hörselkåpor. AKTIVA. 

81. Bilden visar två killar. Den är tagen framifrån, en kille tittar på det den andra gör. De befinner sig i en verkstad 

där de övar sig på att skrapa asfalt. Utrustning: hjälm, hörselkåpa, asfaltskrapa. AKTIVA. 

82. Bilden visar en kille och en tjej. Den är tagen från sidan och båda är i profil. De befinner sig i en verkstad där de 

sätter upp ventilationsrör. Killen håller upp det och tjejen spikar. Man ser en hammare. AKTIVA. 

83. Bilden visar en kille och en tjej. Den är tagen snett bakifrån och de tittar upp mot taket och tapetbården de håller 

på att sätta upp. De befinner sig i ett hus och man ser tapetklister och pensel. AKTIVA. 

Naturvetenskapsprogrammet 

84. Bilden visar en kille och en tjej. Den är tagen från sidan, ingen tittar in i kameran, tjejen är närmast kameran. De 

befinner sig i ett klassrum, killen tittar i ett mikroskop och tjejen sitter bredvid och tittar på. Kille AKTIV, tjej 

PASSIV. 

85. Bilden visar en tjej och tre killar. Den är tagen bakifrån på långt avstånd, de befinner sig på vandring i bergen. 

Friluftsutrustning. AKTIVA. 

86. Bilden visar tre tjejer och en kille. Den är tagen framifrån, ingen tittar in i kameran och tjejen i förgrunden står i 

profil. De befinner sig utomhus där en tjej för ner en håv i en damm. De andra tittar i böcker. Tjej AKTIV, de andra 

halvAKTIVA. 

87. Bilden visar en tjej och en kille. Den är tagen rakt framifrån och killen är i förgrunden, ingen tittar i kameran. De 

befinner sig i ett klassrum där killen manövrerar ”kulgrejen” och tjejen tittar på. AKTIVA 

88. Bilden visar en tjej, en kille och en manlig lärare. Den är tagen framifrån, ingen tittar in i kameran utan alla tittar 

på blommorna i ett träd. De befinner sig utomhus där tjejen och killen känner och tittar på blommorna. AKTIVA. 

89. Bilden visar två tjejer och en kille. Den är tagen från sidan, ingen tittar in i kameran. De befinner sig i ett 

klassrum där killen sitter och skriver på en dator, en tjej pekar på skärmen och den andra tjejen manövrerar musen. 

AKTIVA.  

90.  Bilden visar en tjej och en kille. Den är tagen framifrån, killen tittar in i kameran och tjejen tittar på modellen. De 

befinner sig i ett klassrum där killen håller i en modell och tjejen i en miniräknare. AKTIVA. 

 



91. Bilden visar en kille. Den är tagen från sidan, man ser knappt ansiktet utan fokus är på händerna och 

experimentet. Han befinner sig i ett klassrum där han pipetterar en vätska i en e-kolv. AKTIV. 

92. Bilden visar en hel klass, blandat tjejer och killar. Den är tagen i ett klassrum och ingen tittar in i kameran utan är 

fokuserade på skolarbetet PASSIVA. 

93. Bilden visar tre tjejer och en kille. Den är tagen rakt framifrån, ingen tittar in i kameran. De befinner sig utomhus 

där det sitter och ”pausar”. Man ser en kajak, en brygga och en kylväska. PASSIVA. 

94. Presentationsbild tjej. 

95. Presentationsbild kille 

96. Bilden visar en kille. Den är tagen från sidan, han tittar inte in i kameran. Han befinner sig i ett klassrum och han 

läser i en bok. AKTIVA. 

97. Presentationsbild tjej 

98. Bilden visar två killar. Den är tagen från sidan, ingen tittar in i kameran utan de är koncentrerade på arbetet. De 

befinner sig i ett klassrum där de jobbar och funderar. AKTIVA. 

99. Presentationsbild kille 

100. Bilden visar två killar och två tjejer. Den är tagen från sidan, ingen tittar in i kameran. De befinner sig utomhus. 

PASSIVA. 

101. Bilden visar en tjej och en kille. Den är tagen rakt framifrån, ingen tittar in i kameran. De befinner sig i ett 

klassrum där de fascineras av sitt experiment. AKTIVA? 

102. Presentationsbild kille 

103. Bilden visar två tjejer. Den är tagen från sidan, ingen tittar in i kameran. De befinner sig ute i naturen där två 

tjejer fångar något med håv och samlar det i en burk. AKTIVA. 

104. Bilden visar en tjej. Den är tagen rakt framifrån och hon tittar in i kameran. Hon befinner sig i ett klassrum där 

hon utför ett kemiexperiment. AKTIV. 

105. Bilden visar två killar som befinner sig i ett klassrum. Den är tagen från sidan och ingen tittar in i kameran. 

Killarna är inte i centrum utan det är deras kemiexperiment. AKTIVA. 

106. Bilden visar en kille och en tjej. Den är tagen från sidan, han är i fokus och ler in i kameran och hon är i 

bakgrunden och tittar bort. De befinner sig i ett klassrum. PASSIVA. 

107. Bilden visar en kille och en tjej. Den är tagen från sidan, ingen tittar in i kameran. De befinner sig i ett klassrum 

där killen tittar i ett mikroskop och tjejen skriver. AKTIVA. 

108. Bilden visar en kille. Den är tagen från sidan på långt avstånd, han tittar inte in i kameran. Befinner sig i en 

laborationssal där han utför ett brinnande experiment. AKTIVA. 

109. Bilden visar en tjej. Den är tagen lite från sidan och hon tittar in i kameran. Hon befinner sig i ett lite hus där hon 

tittar på fåglar genom en kikare. AKTIV. 

110. Bilden visar en kille och en tjej. Den är tagen framifrån, de tittar inte in i kameran utan tjejen tittar ned och killen 

tittar åt sidan. De befinner sig i ett klassrum där tjejen tar blodprov på killen. AKTIVA. 

111. Bilden visar två killar och en tjej. Den är tagen rakt framifrån och de tittar ner på sitt experiment. De befinner sig 

i ett klassrum där killarna utför experimentet och tjejen tittar på.  Killar: AKTIVA, tjej: PASSIV 

112. Bilden visar två tjejer. Den är tagen från sidan, ingen tittar in i kameran. De befinner sig i ett klassrum där de 

labbar. AKTIVA. 

113. Bilden visar två tjejer. Den är tagen från sidan och de tittar inte in i kameran. De befinner sig i ett klassrum där 

de laborerar, man ser olika vätskor, provrör och en pipett. AKTIVA. 

114. Bilden visar en kille. Den är tagen snett bakifrån, han tittar ner på sitt arbete. Han befinner sig i ett klassrum och 

använder miniräknare och ett skrivblock. AKTIV. 

115. Bilden visar två tjejer, en kille och en kvinnlig lärare. Den är tagen rakt framifrån läraren är i centrum och ingen 

tittar in i kameran. De befinner sig i ett klassrum där läraren förklarar något för eleverna. Kille: AKTIV, tjejer: 

PASSIVA. 

 



116. Bilden visar två killar. Den är tagen från sidan, ingen tittar i kameran utan de tittar ner. De befinner sig i ett 

klassrum där de sitter vid en dator. Man ser en spänningsmätare. AKTIVA. 

117. Bilden visar två tjejer. Den är tagen rakt framifrån, en närbild där båda tittar ner. De befinner sig i ett klassrum 

där de sitter vid ett mikroskop. AKTIVA. 

118. Bilden visar en tjej. Den är tagen rakt framifrån och hon tittar på sin dator. Hon befinner sig i ett klassrum. 

AKTIV. 

119. Bilden visar en tjej. Den är tagen från sidan och hon tittar ner. Hon befinner sig i ett klassrum där hon sitter vid 

datorn. AKTIV. 
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