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Sammanfattning 
 
Detta självständiga arbete behandlar bilder i matematikläromedel för årskurs 1 ur ett 

genusperspektiv där den visuella porträtteringen av pojkar/män och flickor/kvinnor 

undersöks. Syftet är att belysa hur manligt och kvinnligt uppfattas och förmedlas i 

matematikläromedel. Det självständiga arbetet har utförts genom en bildanalys där fokuset 

har varit på att undersöka vilka roller pojkar/män och flickor/kvinnor har samt yttre attribut 

som färger på deras kläder. Studiens resultat visar en komplex bild av pojkar och flickor där 

antalet bildder på flickor var större än pojkar. Studien visar även att antalet passiva flickor är 

större än passiva pojkar. De färger som vi har kategoriserat som "pojkfärger"( se 

analysmetod s. 23) dominerade över de färger som bedömts vara "flickfärger". Detta visar 

att trots att flickor tar mer plats i matematikläromedlen, har författarna valt att porträttera 

flickorna som könsstereotypiska - passiva samtidigt som normbrytande - aktiva.  Vi fann 

dessutom olikheter som visar hur författarna har valt att åtskilja flickor och pojkar mellan 

läromedlen men även mellan bokförlagen. Eftersom det här är bland det första 

matematikläromedel som eleverna kommer i kontakt med är det viktigt att dessa läromedel 

är könsneutrala samt är eniga med dagens läroplan Lgr 11.  

 
Nyckelord: bildanalys, genus, grundskolans tidigare år, läromedel, matematik 
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1 Inledning 

1.1 Inledning 

Under vår utbildning har vi arbetat med Lgr 11 och dess innehåll. I både skollagen och i 

läroplanen är det tydligt uttryckt att förskolan och skolan har ett uppdrag att motverka 

traditionella könsmönster. Dessutom skall all personal i förskolan och skolan ge möjligheter 

för alla barn och elever att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån kön. I jämställdhetsfrågan, som är ett av skolans övergripande mål, ska skolan 

 

 " aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet" (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011).   

 

Eftersom det idag inte finns någon statlig läromedelsgranskning i Sverige, anser vi det vara 

av stort vikt att granska läromedel utifrån det som står i läroplanen. 

 

1.2 Utbildningshistorisk tillbakablick 

Skolan har sedan länge varit en mansdominerad plats där kvinnor inte tagit lika stor plats i 

akademiska studier, speciellt inom matematik ämnet. I "Utbildningshistoria: en introduktion" 

beskriver Larsson och Westerberg (2011) betydelsen av klass och kön och hur den har 

förändrats historiskt sett inom utbildning, dock med kvarstående mönster. ”Hellre finge hon 

då bli frisk och kry med en kokbok mellan sina små knubbiga fingrar än mager och blek med 

lagerkrans på ett af sjukdom nedböjt hufvud" (Larsson & Westerberg, 2011, s. 307 ). Detta 

var hur allmänheten generellt tolkade utbildning och hur den påverkade flickor. "Genus" är 

ett socialt skapat kön vars översättning "gender" dök upp i den amerikanska, dominanta 

kvinnoforskningen i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet (Hirdman, 2011, s. 12). 

Genussystemet som lanserades under denna period, bygger på Hirdmans (2011) teori om att 

samhället karaktäriseras i två principer. Den första principen är att vi människor dagligen gör 

skillnad mellan män och kvinnor samt vad vi anser vara manligt och kvinnligt. Den andra 
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principen som bygger på värderingar och normer, menar Hirdman (2011) är att vi betraktar 

män och det manliga som norm och därmed värderar män och det manliga högre än kvinnor 

och det kvinnliga. I stort sett skapas en hierarki och män placeras högre än kvinnor. Dessa 

två principer menar Larsson och Westerberg (2011) har haft en påverkan på 

utbildningsväsendet vilket har lett till att flickornas och pojkarnas utbildningsvägar genom 

tiderna, har varit separerade. De menar också att detta även har orsakat att flickornas skol- 

och utbildningsgång inte ansetts vara av lika stor vikt som pojkarnas (Larsson & Westerberg, 

2011, s. 307 -  308).  Larsson och Westerberg (2011) utvecklar detta perspektiv ytterligare 

genom att prata om "intersektionalitet" och menar att flera kategorier som t.ex. klass och 

kön inte kan hållas isär ifrån varandra utan istället i olika utsträckningar integrerar med 

varandra och därmed påverkar utvecklingsprocessen mellan individer. Med detta perspektiv 

som utgångspunkt, menar författarna, att flickornas och pojkarnas utbildning länge skiljdes 

åt beroende på barnens sociala klass samt baserat på föräldrarnas yrke. Flickor och pojkar, 

oavsett social klass, fick sin första undervisning i hemmet och detta långt innan den 

traditionella folkskolan infördes. Efter den allmänna folkskolans införande 1842 var det 

fortfarande många familjer som valde att hem undervisa sina barn. De huvudsakliga skälen 

till detta var geografiska, ekonomiska samt religiösa. Flickor blev i högre grad 

hemundervisade oavsett samhällsgrupp. Själet till detta var i huvudsakligen ekonomiska. 

Dessutom ansåg man att utbildning för flickor skulle vara onödigt eftersom kvinnorna senare 

i livet inte fick ta del av de yrken som krävde utbildning (Larsson & Westerberg, 2011, s. 308 

-  309). En annan anledning till varför flickor inte ansågs behöva någon formell utbildning var 

av hälsoskäl. Man menade att utbildning och studier var allt för påfrestande för flickor och 

att de kunde ta skada av ansträngande intellektuellt arbete. Även läkare uttryckte sig inom 

detta område och ansåg utbildning vara en allmän hälsofara för flickor runt om i landet 

(Larsson & Westerberg, 2011, s. 309). Ann Steenberg (1997) som är författare till boken 

"Flickor och pojkar i samma skola" beskriver i sin bok hur det inte ansågs vara ett passande 

uppförande för flickor att utföra något annat arbete än det i hemmet. Hon går vidare och 

beskriver att flickor betraktades som fysiskt underlägsna än pojkar och var därför inte 

anpassade till att utbilda sig i samma takt som pojkar. Man trodde också att flickor var 

mindre intelligenta än pojkar och kom även med påståenden om att samundervisning skulle 

vara ett hinder för pojkarnas utveckling om de studerade tillsammans med "dumma" flickor. 

Flickorna ansågs dock vara känslomässigt, moraliskt och religiöst starkare än pojkar. 
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(Steenberg, 1997, s. 85). I Gulbrandsens (1994) bok " Är skolan till för Karin eller Erik?" kan vi 

i följande citat läsa hur författaren beskriver flickor under 1800-talet och att de ansågs ta 

skada av allt för krävande intellektuellt arbete som t.ex. skolarbete. Ansträngande studier 

ansågs också vara ett hot mot deras hälsotillstånd:  

 

"På grund av att kvinnan är kropp och mannen är själ är det inte lätt för en kvinna att 

premieras intellektuellt; hon har ju inte en lika briljant hjärna. Men hon kan kompensera sig 

genom hårt arbete. Kvinnor är ju som bekant bra på att jobba. Samtidigt betyder ju att hårt 

arbete inte är lika fint som att tänka briljant utan att anstränga sig".  

 

Gulbrandsen (1994) utvecklar detta resonemang vidare och säger att fler än ett argument 

låg som grund till varför kvinnor under 1800-talet blev utestängda från högre utbildning. En 

annan anledning var att det ansågs vara onaturligt för kvinnor att tänka. Man tyckte att när 

kvinnor väl tänkte, styrdes de av sina känslor och var därför inte lämpade att fatta rationella 

beslut. Detta, menar författaren, har setts som en bakgrund till att man rent historiskt har 

betraktat kvinnans psyke vara i kontrast till vetenskap och matematik (Gulbrandsen, 1994, 

s.53). 

 

När den allmänna folkskolan inleddes år 1842, fick flickor möjlighet att delta i den allmänna 

utbildningen. Det dröjde dock nästan ett hundra år, 1927, innan flickor fick möjlighet att 

studera vid statliga läroverk. Trots denna utveckling såg undervisningen för flickor och pojkar 

annorlunda ut. Fokus för flickors utbildning var på uppgifter som inte krävde någon form av 

utbildning utanför hemmet som t.ex. barnuppfostran samt kommande uppgifter som husfru.  

(Larsson & Westerberg, 2011, s. 309).  Utbildningen för pojkar var att förbereda dem för att 

delta i det offentliga livet. Under den större delen av 1800-talet fanns fortfarande stora 

könsskillnader inom undervisningen i den allmänna folkskolan. Flickor var exkluderade från 

vissa skolämnen medan man ansåg andra ämnen som t.ex. huslig ekonomi och 

trädgårdsskötsel vara mer lämpliga för dem och låg helt i linje med att förbereda dem för 

deras framtidsroller som husmödrar (Larsson & Westerberg, 2011, s. 313). Sveriges första 

flickskola grundades i Göteborg 1787 och fram till år 1799 var eleverna endast flickor. År 

1799 när även pojkar blev välkomnade i dessa skolor bestod klasserna av endast flickor eller 

endast pojkar och undervisningsinnehållet var könsseparerade. Följande citat visar hur idén 
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om de både könens uppkommande livsuppgifter reflekterade i de tidiga 

undervisningsskillnaderna som förekom även i flickskolorna " gossarna undervisades i de 

vettenskaper, som äro nödigast för allmänna lefvernet, och flickorn i alla slags 

funtimmersslöjderi" (Granberg, 1815, refererat i Larsson, Westerberg, 2011, s. 314). 

Flickskolorna som bidrog till att förändra flickors utbildning var ofta privata institutioner med 

en stark feminiserad miljö. Parallellt med att kvinnornas position i samhället blev allt mer 

jämställt förändrades också flickornas förutsättningar och därmed deras 

utbildningsmöjligheter. Misstänksamheten mot ett jämställt utbildningssystem var dock 

utbredd, då det fanns oro för hur kvinnornas intåg på arbetsmarknaden och deras tillträde 

till högre utbildningar skulle påverka såväl samhället som de enskilda individerna (Larsson & 

Westerberg, 2011, s. 318).   

 

1.3 Styrdokument 

Vad säger läroplanen och skollagen om att motverka traditionella könsmönster? 

I både skollagen och i läroplanen är det tydligt uttryckt att förskolan och skolan har ett 

uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Dessutom skall all personal i förskolan och 

skolan ge möjlighet för alla barn och elever att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån kön. I jämställdhetsfrågan, som är ett av skolans övergripande 

mål, ska skolan 

 

" aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet" (Skolverket, u.å.).  

 

Detta kan kopplas till lärarens olika förväntningar av eleverna baserat på deras kön. I 

enlighet med styrdokumentet är det viktigt att läraren aktivt och medvetet arbetar med att 

motverka könsnormer samtidigt som hen uppmuntrar eleverna till att utforska sina intressen 

oberoende av könstillhörighet.  Som lärare är det viktigt att hålla sig objektiv och inte 

påverka eleverna utifrån sina egna värderingar och förutfattade meningar om vad som är 
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manligt och kvinnligt. Hellman (2013) som har skrivit boken "Vardagsliv på förskolan ur ett 

normkritiskt perspektiv" har kommit fram till att lärare kan ha förutfattade meningar om hur 

pojkar och flickor är vilket kan påverka hur läraren bemöter barnen. (Hellman, 2013, s. 27). 

Hon går vidare och säger att normerande blickar gällande kön inte är neutrala utan färgade 

av det man betraktar vara "lämpligt" för män och kvinnor att göra och säga. Hon säger också 

att "normerande blickar producerar även manliga och kvinnliga subjekt" och att detta kan 

påverka hur kvinnor, män och flickor värderar pojkar och hur pojkar "borde" vara. (Hellman, 

2013, s.40). 

 

Hur kan läraren motverka diskriminering i undervisningen? 

För att motverka risken av att det ena könet gynnas på det andras bekostnad är det viktigt 

att läraren och skolan tar hänsyn till flickors och pojkars skilda erfarenheter och intressen. 

Enligt skollagen och läroplanen ska skolan främja jämställdhet mellan könen. För att 

verkliggöra det har störst fokus legat på de starkt könsuppdelade ämnesvalen där olika 

försök har gjorts för att påverka ungdomars, framförallt flickors val av program. Detta har 

dock haft kortvariga effekter då utbildningsvalen i skolan idag är lika könsuppdelade som det 

var för trettio år sedan (SOU, 1998:6 del 2, 198). Barbro Grevholm (1998) från Agder 

universitetet i Norge som har skrivit avhandlingen "Critical networking for women and 

mathematics: An intervention project in Sweden" säger att ända sedan kvinnor har tillåtits 

att studera på universitet, har antalet kvinnor som deltar i akademiska studier ökat, i Sverige 

ligger dessa siffror upp mot 60 %. I motsats till t.ex. doktorsstudier eller juriststudier finns 

det vissa områden som t.ex. matematik, där kvinnor inte tar lika stor plats som det motsatta 

könet (Skolverket 2003, refererat i Grevholm, s. 1998). Att politiker och beslutsfattare gör 

anspråk på kvalificerade personer som arbetar inom vetenskap och teknik har väckt 

bekymmer inom samhället och detta anses vara avgörande för framsteg. För att öka antalet 

studenter, speciellt kvinnor, som studerar matematik och vetenskap, har det inom de 

senaste tjugo åren förekommit åtgärder och aktiviteter i de flesta utvecklade länder 

Grevholm (1998). Grevholm (1998) menar också att det finns ökad kunskap tillgänglig om 

genus och matematik som har utvecklats genom forskning men som synbarligen inte verkar 

påverka kvinnor och deras intresse för matematik. Utvecklingen inom området genus och 

matematik är i praktiken långvarig och forskning visar att detta till en viss grad även påverkar 

lärare i skolorna och deras sätt att undervisa. Grevholm (1998) menar att för att en 



10 

utveckling inom matematik och genus ska ske, måste både lärare och forskare tolka 

verkligheten och därefter agera på detta genom att bygga nya dagordningar.  

 

Vad står det i det centrala innehållet av matematikundervisningen för årskurs 1 i Lgr 11?  

I Lgr11 står det i det centrala innehållet att undervisningen i matematik ska behandla bl.a. 

"strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer samt matematisk formulering 

av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer " (Skolverket, 2011). Här är det viktigt 

att se om läromedlen stödjer samt uppfyller dessa kriterier. Det är också av betydelse att se 

hur genus har använts i de olika problemlösningarna i enkla situationer och hur man har 

beskrivit manligt och kvinnligt i de matematiska formuleringarna av frågeställningar utifrån 

enkla vardagliga situationer. Vilka färger, mönster och objekt har man använt i läromedlen 

och hur är rollerna på de olika karaktärerna fördelade? Vilka funktioner fyller de olika 

rollerna?  Detta kan, för eleverna, påverka både synen på matematik och synen på sig själva.   

I SOU (1998:6 del 2, s. 198) står det under rubriken "Jämställdhet i skola och högskola" att  

 

"Skolan är inte en könsneutral arbetsplats, vare sig för elever eller lärare. Åtskillig forskning 

har visat att flickor och pojkar behandlas olika, att skolans arbetsformer, läromedel och 

undervisningens uppläggning privilegierar pojkar och att flickors erfarenheter undervärderas. 

Jämställdhet i skolan är en pedagogisk fråga. Därför behöver varje lärare kunskap om flickors 

och pojkars olika förutsättningar. Endast genom insikt och erkännande av att könsskillnader 

existerar, att lärandet inte är en könsneutral process och att kunskapsinnehållet inte kan 

betraktas som könsneutralt kan läraren motverka diskriminering i undervisningen" . 

 

Med detta menas att, för att göra skolan till en könsneutral arbetsplats där både elever och 

lärare behandlas lika, måste lärare få kunskap om de olika förutsättningar som flickor och 

pojkar har. Man tycker också att undervisningen, skolans arbetsformer och läromedlen bör 

läggas upp så att även flickor känner sig lika delaktiga och inkluderade i undervisningen som 

pojkar gör. Detta kan endast göras genom kännedom samt medgivande om att det faktiskt 

finns skillnader mellan flickor och pojkar och att dessa skillnader måste tas hänsyn till i 

undervisningen samt i uppläggningen av undervisningen. Genom att lärare utvecklar sina 

kunskaper om att lärandet inte är en könsneutral process kan de också motverka 

diskriminering i undervisningen.     
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Ett projekt gjort av Inge Johansson, Ann-Cristin Kjellman, och Anna Palmer (2010) på 

Stockholms universitet, handlar om matematik, identitet och kön och hur detta påverkar 

eleverna samt hur de ser på detta. Studiens första del är en jämförelse mellan profilklasser i 

matematik (Ma-klasser) respektive "vanliga" högstadieklasser med fokus på skolans 

matematiska undervisningspraktiker samt innehåll, och att detta påverkar ungas skapande 

av identitet och kön. Studien visar på värderingsskillnader mellan flickor och pojkar i Ma-

klasser där flickors skolval baseras på skolans olika profiler medan pojkarna väljer utefter 

skolans avstånd där närheten är den viktigaste faktorn. Studien har också visat att flickor har 

valt Ma-klasser just på grund av att det är mer accepterat, att som flicka, ha höga ambitioner 

samt vara duktig i skolan jämfört med deras tidigare klasser. Samtidigt beskriver Mendick 

(2006, refererad i Palmer et al. 2010) att matematik uppfattas som maskulint och genom att 

välja bort matematik anses flickor som "rätt".  Denna studie tyder på att flickor och pojkar 

behandlas olika i de "vanliga" klasserna samtidigt som flickorna i Ma-klasserna får ta plats 

och deras erfarenheter värderas högt.  
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2 Syfte 

2.1 Syfte 

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka matematikläromedel för årskurs ett 

ur ett genusperspektiv. En förhoppning är att kunskapen som vi får genom vårt självständiga 

arbete ska kunna tillämpas som en färdighet i vårt framtida yrke som lärare. Vi hoppas också 

att resultatet av studien ska bidra till vidare forskning samt ett kritiskt tänkande gentemot de 

matematikläromedel som vi och våra blivande kollegor kommer att använda i framtiden.  

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur gestaltas flickornas respektive pojkarnas könsroller i matematikläromedlen? 

 Finns det skillnader mellan matematikläromedlens gestaltning av flickornas 

respektive pojkarnas könsroller? 
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3 Utgångspunkter 

3.1 Tidigare forskning 

Det mesta som vi har hittat om tidigare forskning har handlat om läromedel för de äldre 

barnen och då främst om språk- och geografiläromedel. I vår undersökning har vi letat efter 

liknande arbeten om genusperspektiv i matematikläromedel men inte riktigt kunnat hitta 

något som motsvarar vår studie. Det finns två arbeten som är relevanta för vårt självständiga 

arbete, en studie och en kandidatuppsats. Det första arbetet är en studie skriven av Maria 

Gustavsson och Anna Johansson (2009) och heter "Matematikbokens bilder - vilka och 

varför? En studie av bildernas funktion och betydelse under grundskolans senare år" Denna 

studie är baserad på bilder i matematikböcker och vilka roller dessa bilder spelar i form av 

att ge eleverna möjligheter och hinder. Studien handlar också om hur dessa bilder väljs ut 

och hur de samspelar mellan text och tillhörande uppgift. Författarna har valt att belysa två 

aspekter i sin studie. De har dels valt ut några matematikläromedel för grundskolans senare 

år och sedan gjort en analys av relationer mellan bild och text och dels gjort kvalitativa 

intervjuer med tre författare av matematikläromedel.  

Syftet för denna studie har varit för författarna att besvara tre frågeställningar:  

 

"Utifrån några utvalda matematikböcker, hur skiljer sig bilder åt ifråga om sin pedagogiska 

funktion för tillhörande matematikuppgift?" 

"Vilka pedagogiska möjligheter och hinder ser några läromedelsförfattare med bilder i 

matematikböcker?" 

"Vad anser några läromedelsförfattare kan påverka valet av bilder till ett 

matematikläromedel?"   

 

Författarna har börjat med att redogöra för hur de i sin studie har definierat begreppet bild 

och presenterat följande beskrivning: "en orörlig tvådimensionell avbildning av något." 

Resultaten av analysen blev att matematikböckerna delades in i sju kategorier av bilder och 

sju kategorier av funktioner. I intervjuresultatet har författarna kommit fram till att samtidigt 

som fördelarna med att använda bilder tillsammans med matematikuppgifter är många ur 

ett pedagogiskt perspektiv, är det ändå av stor vikt att ta hänsyn till de många faktorer som 

finns vid valet av bilder. Med det menar författarna att vissa faktorer kan, istället för att 
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underlätta samt stödja lärande, istället orsaka motsatt effekt och leda till att det försvårar 

eller motverkar elevernas lärande (Guvstavsson & Johansson, 2004, s.5).   

 

Det andra arbetet som vi har hittat "H r   n roller        o h re ro   er   i l ro e el -  n 

 n er   ning     il er i l ro    er f r    e     f r  e  ngre  l r rn " är en 

kandidatuppsats som är skriven av Moa Nettelbladt (2012). Nettelbladt (2012) har studerat 

sju matematikläromedlen ur ett könsrollsperspektiv. Fyra av matematikläromedlen är från 

serien "Matte Direkt Safari" och tre av dem är från "Lilla Mattestegen". Nettelbladts (2012) 

studie går ut på att analysera de första heluppslagen i samtliga sju läromedel genom att 

studera människorna och omgivningen i bilderna och vad dessa bilder förmedlar till läsaren. 

Nettleblad (2012) har använt sig av olika kategorier inom sin analys.  

Dessa kategorier är:  

Miljö- hur såg omgivningen och miljön ut på bilderna?, fokus- bildens fokus, vad finns i 

bildens centrum?, kroppsställning, görande- vad gör människorna som finns på bilderna?, 

utseende- hur ser människorna ut rent fysiskt?, ansiktsuttryck, känslouttryck- vilka känslor 

visar människorna?, klädsel, färger – vad har människorna på sig samt vilka färger har 

kläderna?, attribut- har personerna något speciellt på sig? Klockor, armband o.s.v. 

Det Nettelbladt (2012) kom fram till efter att ha undersökt bilderna utefter dessa kategorier, 

var att bilderna till viss del innehöll könsstereotypiskt material, men inte alltid. Således är 

det spännande att se vad vi kommer fram till i vår studie ifall vi får samma resultat eller 

avviker från tidigare forskning (Nettelbladt, 2012, s. 17-18, 31).  

 

3.2  Definition av genus 

Begreppet genus har många definitioner och är enligt Nationalencyklopedin (u.å.) en 

teoribildning eller forskning inom humaniora och samhällsvetenskap som knyter samman 

normer, idéer, handlingar och föreställningar som tillsammans formar det sociala könet. För 

att förstå detta är det viktigt att skilja på genus som "kön" som något biologisk som man är 

född med och "kön" som något socialt skapad. D.v.s. en social konstruktion som människor, 

genom att interagera med varandra, skapar i det samhälle och kultur de lever i samt tar del 

av. Genus är också ett teoretiskt perspektiv som beskriver hur kvinnors och mäns 
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möjligheter formas genom sociala villkor och influerar deras handlingsmönster. (Hirdman, 

2001, s.11-14).  Genus är således det sociala könet. Det är inte bara det sociala könet utan 

relationen mellan könen ingår i genusbegreppet. Detta relationella perspektiv kan man 

använda som ett analysverktyg när man studerar och vill skapa en uppfattning om vad som 

visas som manligt och kvinnligt.  

 

I boken "Psykologi och Kön" som är skriven av psykologen och docenten Eva Magnusson 

definieras genus som en sammanfattning av en viss kulturs uppfattning om att människor i 

allmänhet förekommer i två biologiska kön, denna uppfattning brukar innehålla en syn på att 

manligt och kvinnligt åtskils radikalt (Magnusson, 2002. s. 24). Magnusson (2002) precis som 

Nationalencyklopedin (u.å.) skriver att genusbegreppet används inom samhällsstudier men 

att det även kan användas på symbolisk nivå, mellanmänsklig nivå och individpsykologisk 

nivå. Men inom alla dessa nivåer är det skillnaden mellan manligt och kvinnligt som är i 

fokus. Det handlar om hur de olika könen bemöts i ett socialt sammanhang eller omgivning.  

Det kan även handla om hur de olika könen rangordnas i sociala eller kulturella 

sammanhang. Genus är således enligt Magnusson (2002) de skillnader som uppstår mellan 

kvinnor och män i sociala eller kulturella sammanhang. 

 

Hirdman (2004) som har skrivit boken "Genus - om det stabilas föränderliga former" 

beskriver genus som tankar, praktiker, vanor och föreställningar om människor som kön. 

Hon går vidare och förklarar att genus är en mänsklig uppfinning, en artefakt, en 

konstgjordhet. Denna artefakt genomsyrar allt som kan uppdelas i manligt och kvinnligt. 

Sociala situationer, mat, tyger, politik och arbete (Hirdman, 2004, s.14 & 16) 

 

 

3.3 Vad innebär det att vara matematisk? 

I en avhandling gjord av Eva Petterson (2008), "Hur matematiska förmågor uttrycks och tas 

om hand i en pedagogisk praktik", beskrivs ordet "matematisk" som en förmåga, en förmåga 

där man ser olika mönster och strukturer i olika matematiska situationer (Petterson, 2008, s. 

24). Petterson (2008) fortsätter i sin definitionsbeskrivning av ordet "matematisk" genom att 
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hänvisa till den ryska psykologen Krutetskiis och hans tre definitioner av matematiska 

förmågor. Dessa förmågor är:  

"Förmågan att insamla matematisk information" vilket innebär bland annat förmågan att 

kunna se formella strukturer i matematiska material, förmågan att kunna analysera och 

syntetisera ett matematiskt material samtidigt och på så sätt bilda sig en uppfattning om 

helheten". 

 

"Förmågan att bearbeta matematisk information" t.ex förmågan att kunna tänka logiskt, 

systematiskt och sekventiellt. Förmågan att vara flexibel i sitt tänkande, samt att sträva efter 

att förenkla och förkorta resonemanget i en problemlösning. Förmågan att kunna 

generalisera: förmågan att införliva ett specialfall i ett, för eleven, känt generellt 

sammanhang. Förmågan att kunna se ett eller flera specialfall och utifrån dessa kunna se 

allmängiltiga samband eller relationer." 

 

"Förmågan att bevara matematisk information, t.ex förmågan att minnas matematiska 

relationer, problemtyper och huvudsakliga argument i bevis" (Petterson, 2008, s.21-22). 

 

Dessa tre förmågor visar vilken bredd det finns inom det matematiska spektrumet. Denna 

bredd kan vara till hjälp när man studerar matematik ämnet och genus då den visar på att 

alla är matematiska på olika sätt och att detta är något som man får ha i åtanke när man 

studerar matematik ur ett genusperspektiv. 

 

3.3.1 Hur uppfattar flickor och pojkar sin matematiska förmåga? 

Anna Palmer (2010) skriver i sin forskning "Att bli matematisk - Matematisk subjektivitet och 

genus i l r r   ildningen f r  e  ngre  l r rn " om matematik och subjektivitet och om hur 

vi uppfattar vår matematiska förmåga samt att den skiljer sig från miljö och sammanhang. 

Palmer menar också att matematisk subjektivitet är hur man förstår sig själv och blir 

förstådd av andra i matematiska sammanhang. Den matematiska subjektiviteten kopplas 

sedan till de handlingar vi utför, hur vi samtalar med andra och bemöter och tilltalar 

varandra i relation till oss själva och matematiken, detta i sin tur påverkar hur man som 

person ser på matematiken (Palmer, 2010, S.17). 
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 Man kan således fråga sig, hur uppfattar flickor och pojkar sin matematiska förmåga? Anna 

palmer tar med sig subjektivitets teori som nämnts ovan och undersöker flickor och pojkar 

på högstadiet. Det hon kommit fram till är att pojkar anger att de är intresserade av 

matematik därför att de ser det som en nyttighet inför framtiden. Flickor som väljer 

matematik har fått stöd från samhället, skola och vänner. Palmer tolkar detta som att flickor 

inte känner tillit till sin matematiska förmåga, utan behöver stöd och tryck utifrån för att ta 

steget, medan pojkar ser det som en självklarhet och en språngbräda till framtiden (Palmer, 

2010, s.28).  

 

Lovisa Sumpter (2009) har gjort en liknande forskning som heter "On Aspects of 

Mathematical Reasoning Affect on Gender" och kommit fram till att det på gymnasienivå 

finns det stora skillnader mellan pojkar och flickor. Naturprogrammet ses som ett helt 

manligt dominerat program, där kvinnor är underpresterade (Sumpter, 2009, s.14). 

Författarens forskning visar också att pojkar är mer nyfikna och använder sig av olika 

analyser och strategier, medan flickorna vill göra uppgifterna på "rätt sätt" så att de får "rätt 

svar" (Sumpter, 2009, s.25).  

 

Slutsatsen av dessa två forskningar som de båda författarna har kommit fram till är att 

flickor och pojkar anses vara matematiska men på olika sätt.  Det som skiljer flickorna från 

pojkarna är att flickorna är osäkra och vågar inte ta för sig i en miljö där pojkar oftast 

dominerar. Detta är, enligt författarna, något som skolor och lärare måste arbeta med, då 

skolan och lärare har ett ansvar enligt Lgr 11, ett ansvar för att motverka diskriminering och 

att arbeta jämställt genom att ge flickor och pojkar samma förutsättningar i utbildningen. 

Det är även viktigt att som lärare förstå och känna till att flickor är matematiska och behöver 

stöd i att utveckla och känna trygghet i sin matematiska förmåga. 

 

3.4 Bilden och dess betydelse 

Karin Westman Berg (1976) skriver i sin bok "Textanalys från könsrollssynpunkt" att vi i 

dagens samhälle möts av bilder överallt, bilder finns även i läromedel. Alla dessa bilder 

menar hon, påverkar oss och berättar något för oss som t.ex. hur verkligheten ser ut eller 

bör se ut. Bilderna visar också ideal eller varnande exempel som vi antingen kan identifiera 

oss med eller förlöjliga oss över.  Hon går vidare och säger att bilder på män och kvinnor 
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förstärker manliga och kvinnliga beteenden och attityder och stereotyper samt hur vi ska 

vara och icke vara (Westman Berg, 1976, s.79). 

 

Dessa bilder påverkar barn och elever, det får inspiration till sina egna teckningar och 

drömmar och värderingar. Det läromedel som barnen får i sina händer visar hur samhället 

fungerar och hur relationerna mellan människor ska vara (Westman Berg, s.84). Rune 

Petterson (1991) skriver i sin bok "Bilder i läromedel" att i de läromedel som barnen får i sina 

händer återspeglas traditionella könsrollsföreställningar (Petterson, 1991 S.116). Han går 

vidare och hänvisar till en studie gjord av Boel Söderberg (1998) där Söderberg (1998) kom 

fram till att bildurvalet till stor del förstärkte intrycket av mansdominans i läroböcker för 

litteraturhistoria. Böckernas bilder framställde ofta kvinnor i en passiv roll där hon är 

förförisk, moderlig och förvandlad till ett objekt (Söderberg, 1988, refererad i Petterson, 

1991, s.117). Detta påvisar att det finns en benägenhet till mansdominans i läromedel. 

 

Petterson (1991) går vidare och hänvisar till en studie gjord av Barbro Grevholm och Mats 

Areskougs (1987) där de har granskat sju läromedel i matematik. Författarna har kommit 

fram till att ”    l ro e len i    e   i  i   or     r   ning g r fli  or o h in  n r re 

osynliga och beskriver pojkar och flic or i   n   ereo     roller” (Grevholm & Areskoug, 1987 

refererade i Petterson, 1991, s.118).  Grevholm och Areskoug (1987) har gjort en tabell där 

antalet bilder på enbart pojkar respektive flickor redovisas, i denna tabell kan man se att det 

totalt finns 135 bilder av pojkar och 45 bilder på flickor i de sju läromedlen (Petterson, 1991, 

s.118).  Petterson (1991) redovisar ännu en studie där Sylvia Benckert och Else-Marie 

Staberg (1988)  har undersökt hur kvinnor och män presenteras i läroböcker i 

naturvetenskapliga ämnen. Författarna kom fram till att både bild och text förmedlar 

traditionella fördomar och stereotypa könsroller (Benckert & Staberg, 1988, refererade i 

Petterson, 1991, s.118). 

 

Vad ger detta för bild till eleverna? 

Alla bilder är kodade meddelanden som kan tolkas på olika sätt beroende på vem som läser 

bilden och i vilket sammanhang bilden finns (Petterson, 1991, s.80 ). Detta menar Petterson 

(1991) leder till att bilder i läromedel kan ha underliggande budskap som t.ex. att bilderna 

kan tolkas på ett visst sätt och är något som författaren eller bildskaparen inte har tänkt på. 
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Med detta i åtanke, kan man fråga sig, vad för slags budskap ger dessa bilder flickor och 

pojkar som läser dessa läromedel? Under 1980-talet startades en utredning av läromedel 

som byggde på idén om att läromedel ska vara objektiva. Det de kom fram till i utredningen 

är bl.a. att läromedels bildmaterial både kan vara missvisande samtidigt som de är rika och 

omväxlande. Utredningen visar också att bildmaterialen i läromedlen också är genomgående 

pojk- och mansdominerande. I resultatet nämns flickor inte alls (Petterson, 1991, s.111 ). 

Detta är en stor anledning till varför det är så viktigt att som lärare granska läromedel och att 

tänka på vad läromedlen ger för bilder till eleverna. 

 

Hur kan man analysera bilder i läromedel? 

I boken "Bilder i läromedel" hänvisar Petterson (1991) till Berefelt (1976) och hans teori om 

redudans och information. Denna teori bygger på idén att våra erfarenheter växer stegvis 

mellan bekant och obekant, invant och ovant samt banalt och originellt. Ju mer information 

man får av en bild desto mindre redudans, det vill säga, mer energi krävs av mottagaren för 

att registrera och förstå den nya informationen. Berefelt (1976) anser att man kan koppla 

redudans och information till hur man upplever bilder samt hur man stimuleras när man ser 

på dessa bilder. Stimulit är olika känslor eller beteendemönster som vi får när vi ser på en 

bild. Vi kan t.ex. tycka att något är harmoniskt och vackert eller långtråkigt och obehagligt 

(Petterson, 1991, S.95)  

 

Berfelts (1976) teori om redudans och information kan kopplas till bilder och dess 

kommunikativa effekter. Petterson (1991) menar att beroende på hur bilden stimulerar oss, 

ger den oss en viss kommunikativ effekt som, baserat på tidigare livs erfarenheter samt 

sociala och kulturella erfarenheter, kan uppfattas på olika sätt för olika personer. Petterson 

(1991) nämner en annan metod, BLIX (bildläsbarhetsindex), som man kan använda sig av när 

man gör en bildanalys. Denna metod som man kan använda sig av när man analyserar 

informations- och kunskapsbilder går ut på att bedöma svårighetsgraden vad det gäller att 

läsa av en bild. Användningen av BLIX metoden sker på så vis att forskaren ställer 6 

påståenden om bilderna som läsaren svarar via "ja" eller "nej" svar. Dessa påståenden är 

följande:  

 

"1 a, vid färgbild: bilden är utförd i en naturtrogen färg. 
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1 b, vid svart/vit bild: kontrasten och gråskalan i bilden är tydlig. 

2 Bilden har en annan form än kvadrat eller rektangel eller täcker ett helt uppslag. 

3 Bilden har en bildtext som är kort, lätt att förstå och handlar om bilden 

4 Bil en  r f    lig o h in e  ll f r ” r i   i  ” o h   ng   ig 

5 Bilden har ett dominerande intressecentrum i mitten av bilden och få detaljer som kan 

upplevas som störande." 

 

Om läsaren svarar "ja" på alla dessa påståenden betyder det att bilden har en funktionell 

kommunikativ effekt, det vill säga det är lätt att läsa av bilden och förstå dess innebörd och 

funktion. Om läsaren istället svarar "nej" på samtliga påståenden, innebär det att bilden har 

en låg kommunaktiv effekt (Petterson, 1991, S.97).  Författaren nämner också en fjärde 

metod som går ut på att man använder sig av olika frågeställningar. Dessa frågeställningar är 

uppdelade i "sändare", "mottagare", "innehåll", "utförande", "kontext", "fysisk form", 

"associationer", "bildspråk", "distributionssätt" och "estetisk handling" och kan se ut såhär: 

 

"Sändare:" Vad har sändarna/författarna för avsikter med bilderna? Har bilden någon 

funktion? 

"Mottagare:" Har bilden någon målgrupp i så fall vilka/vem?  Kan mottagarna påverkas av 

bilden isåfall hur? 

"Innehåll:" Vad föreställer bilden? Finns det några konnotationer, kulturella bi eller 

medbetydelser?  

"Utförande" Vilken typ av bild är det, fotografi mm?  

"Kontext:" I vilket sammanhang används bilden? 

"Fysisk form:" Med vilken teknik är bilden producerad? 

"Associationer:" Kan bilden ge upphov till privata tankar och föreställningar? 

"Bildspråk:" Är bilden lätt att läsa av? Finns det dolda budskap i bilden?  

"Distributionssätt:" I vilket medium används bilden?  

"Estetiskt värde:" Är bilden vacker eller ful? 

 

Om man vill göra en analys baserad på dessa metoder kan man först göra en BLIX kontroll 

för att testa läsbarheten samt fördjupa svaren. Sedan kan man använda sig av de andra 
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metoderna för att få ett djupgående och övertäckande resultat av analysen (Petterson, 

1991, S.98-99).   

Denna metod är bra att använda då den är tydlig samt lätt att genomföra både för forskare 

och läsaren. 
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4 Metod 

4.1 Urval 

Vi har valt att skriva vårt arbete om genus i matematikläroböcker för årskurs ett därför att vi 

anser det vara ett viktigt ämne att ta upp då eleverna dagligen kommer i kontakt med dessa 

läromedel.  Vi valde att börja med att kontakta de olika bokförlagen som finns i Sverige.  De 

bokförlagen som vi kontaktade via telefon är Studentlitteratur, Bonniers, Natur & Kultur, 

Gleerups samt Almqvist & Wiksel. För att göra ett noggrannare urval kontaktade vi våra 

handledare som vi har haft under vår verksamhetsförlagda utbildning genom mail.  Efter 

kontakten med våra handledare bestämde vi oss för att arbeta med matematikläromedel 

från bokförlagen Bonniers och Gleerups.  

 

Vi valde därmed att arbeta med följande böcker: 

Prima Matematik 1A, 2013, Åsa Brorsson och Gleerups Utbildning AB 

Prima Matematik 1B, 2008, Åsa Brorsson och Gleerups Utbildning AB 

Matte Direkt Safari 1A, 2008, Pernilla Falck, Margareta Picetti, Siw Elofsdotter Meijer 

Matte Direkt Safari 1B, 2008, Pernilla Falck, Margareta Picetti, Siw Elofsdotter Meijer 

Matteboken 1A, 2009, Birgitta Rockström och Marianne Lantz och Bonnier utbildning AB 

Matteboken 1B, 2009, Birgitta Rockström och Marianne Lantz och Bonnier utbildning AB 

 

4.2 Procedur  

Vi började vårt arbete med att göra ett urval där vi valde ut de matematikläromedel som var 

populärast och som användes mest i skolorna idag. Utifrån dessa läromedel valde vi 

passande kategorier för vår analys och därefter kriterier som vi sedan använde oss av för att 

samla in data från läroböckerna. Därefter började vi att analysera våra läromedel där vi 

använde kriterierna för att hitta mönster. Vi använde sedan dessa mönster för att skapa vår 

tabell. Tabellen med tillhörande mönster skapades för att kunna svara på våra 

frågeställningar och tillsammans blev det vårt resultat.  
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4.3  Validitet och Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att man ska kunna, genom att använda samma mätningsmetod eller 

mätningsinstrument, komma fram till samma resultat vid varje mätningstillfälle (Olsson & 

Sörensen, 2007, s.75). Det finns olika sätt att göra denna mätning på. Vi har valt att arbeta 

med en tabell där vi redovisar olika mönster som återkommer i de matematikläromedel för 

årskurs ett som vi har valt att undersöka.  

 

Validitet innebär ett mätningsinstruments förmåga att mäta det som ska mätas. "Lika viktigt 

som det är att ha en hög reliabilititet är det att ha en hög validitet. "Om man testar ett 

frågeformulär och upptäcker att svaren på vissa frågor i stor utsträckning består av "vet ej" 

så är sannolikt validiteten låg." (Olsson & Sörensen, 2007, s.76). 

 

4.4  Kunskapsbidrag 

Genom att läraren tar del av vårt arbete får hen ytterligare kunskap om att genus finns i 

matematikläromedel och får då möjlighet att reflektera över sina läromedelsval. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  

Då de läromedel som vi har valt att arbeta med är öppna för allmänheten samt offentligt 

material anser vi att det inte bara är oproblematiskt att ange läroböckernas namn och 

bokförlag utan också ett värde i att explicit uttrycka vilka läromedel vi studerat. Detta 

innebär alltså att läromedlen inte kommer att vara anonyma och istället nämnas med titel, 

författare samt bokförlag. Vi har varit i kontakt med våra handledare från våra 

verksamhetsförlagda utbildningar och tillsammans kommit överens med dem om att inte 

nämna deras namn i vårt självständiga arbete.  

 

4.6 Teoretiskt perspektiv  

Kristina Henkel och Marie Tomicic (2009) skriver i sin bok "Ge ditt barn 100 möjligheter 

istället för 2" att i genomsnitt är det fler pojkar som har huvudrollen i bilderböcker än vad 

det är flickor och att majoriteten av dem speglar traditionella könsrollsmönster. Dessa 

könsmönster visar att antalet pojkar som har huvudrollen i bildböckerna är dubbelt så 

många som antalet flickor, samtidigt som det visar ett återkommande mönster om hur 
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pojkar respektive flickor borde vara. Flickorna beskrivs som passiva, känsliga, försiktiga, 

snälla, hjälpsamma, söta och fina medan pojkar beskrivs som aktiva, starka, modiga, tuffa, 

korta eller långa (Henkel & Tomicic, 2009, s. 38-39). Birgitta Odelfors (1998) som har skrivit 

boken "Förskolan i ett könsperspektiv - Att göra sig hörd och sedd" pratar om liknande syn på 

flickor och pojkar där hon säger att i skolan och i klassrummet spelar pojkarna en 

dominerande roll medan flickor är mer passiva och mer välanpassade (Odelfors, 1998, s.14). 

Henkel och Tomicic (2009) skriver också i sin bok "Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2" 

att barn redan som 4 åringar, är eniga om att färger är könskodade och att t.ex. rosa är en 

flickfärg och att blått är en pojkfärg. Detta, menar författarna, är någonting som man tydligt 

kan få bekräftat genom att t.ex. besöka en lekpark. De kläder som man ser pojkarna bära är i 

färgerna marinblått, brunt, svart, grått och grönt och flickorna i rosa, lila, rött och gult. 

Författarna går vidare och kopplar teorin för de könskodade färgerna till "nyanser" och 

menar att flickfärger anses som "varma" färger och pojkfärger som "kalla" färger för vardera 

kön (Henkel & Tomicic, 2009, s. 60).  Vi har med hjälp av detta som utgångspunkt, valt våra 

färgkriterier. I boken "Pedagogiskt arbete och kön - Med historiska och nutida exempel" 

skriven av Ingegerd Tallberg Broman (2011) beskriver författaren arbetsmarknaden genom 

historien och fram till det nutida Sverige. Tallberg Broman (2011) menar att 

arbetsmarknaden har visat sig vara en mycket könssegregerad plats med distinkta 

arbetskoder för såväl yrken som för arbetsuppgifterna. Hon går vidare och säger att 

arbetsuppgifterna samt yrken också har delats in i vad som är manligt och kvinnligt. I 

samband med att koderna förändras över tid, kan arbetsuppgifterna och yrkena också 

komma att förändras till sin motsats. Dessutom har även uppgifterna inom det 

könsintegrerade arbetsfältet visat sig vara könskodade. Inom just läraryrket menar man att 

man dock sett intressanta könskodningar samt förändringar som har lett till omvandlingar 

samt omkodningar inom pedagogiken. Fram till i mitten av 1800-talet samt under hela den 

större skolhistorien var skolan en mansdominerad arbetsplats där männen bar på ansvaret 

för de unga pojkarnas skolning och uppfostran (Tallberg Broman, 2011, s. 37). Författaren 

menar även att lärarna för de äldre eleverna samt för de högre utbildningsområdena har 

enbart varit män och likaså att ansvaret för utbildningarnas ledarskap såväl  och 

rektorsuppgiften. Ansvarsområden för de kvinnliga lärarna har dock sett annorlunda ut. De 

kvinnliga lärarnas ansvarsområde har varit att fostra och utbilda de yngre barnen (Tallberg 
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Broman, 2011, s. 38). Med detta som utgångspunkt har vi kommit fram till kategorin 

lärare/man och lärare/kvinna.  

 

4.7 Analysmetoder  

De ovannämnda teoretiska perspektiven har använts som grund för de kriterier som vår 

analys är baserad på. Vår analysmetod består av en tabell där vi mäter sexton olika 

kategorier med tillhörande kriterier. Dessa mätningar görs för alla sex böckerna vilket leder 

till att vår tabell består av sexton rutor för kriterierna och sex rutor för böckerna. Förutom de 

sexton rutorna som är till för kriterierna har vi även sju andra överskriftsrutor som bemärker 

kriterierna för samtliga böcker. Rubrikerna samt kriterierna är följande:  

 

”Aktiva flickor” – ”Aktiva pojkar” 

Eleven ska visa delaktighet i aktiviteterna i form av rörelse av kroppen där hen t.ex. går, 

håller i, drar, kastar, viftar, hoppar, öppnar, stänger, osv.;  ansiktsuttryck där eleven skrattar, 

funderar, svarar, ser glad eller ledsen ut eller på något sätt uttrycker känslor ingår också i de 

kraven. Detta kan vara i form av t.ex. höja eller sänka ögonbrynen.  

 

”Passiva flickor” – ”Passiva Pojkar” 

Eleven som, antingen är ensam eller tillsammans med andra barn samt i samband med att 

andra aktiviteter pågår runtom kring hen antingen; står, sitter eller ligger ner utan någon 

som helst kroppsrörelse eller ansiktsuttryck, uppfyller inte kriterierna för "aktiva 

flickor/pojkar" och därmed klassificeras som ett passivt barn. Eleven hamnar också under 

kategorin "passiva flickor/pojkar" om eleven står eller sitter med händerna i fickan och ser 

på när aktiviteterna sker runtomkring hen.  

 

I de fall där eleven verkar uppfylla samtliga kriterier för "passiva flickor/pojkar" kan hen ändå 

hamna under kategorin för "aktiva flickor/pojkar" om deras enda uppgift är att förklara eller 

assistera i ett tal eller uppgift.  

 

”Flickor med flickfärg/pojkfärg/neutralfärg – Pojkar med pojkfärg/flickfärg/neutralfärg” 

Flickfärger = röd, rosa & lila 

Pojkfärger = grönt, blått & svart 
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Neutral färg = gult, vitt, orange, grått & brunt 

 

”Flicka ledande roll ”- ”pojke ledande roll” 

Vi har valt att kriterierna för "flicka med ledan roll" samt ”pojke med ledande roll” ska vara 

att en flicka i samverkan med en pojke, eller i samspel med en pojke, verkar ha den ledande 

rollen i form av att hon styr aktiviteten och pojken antingen följer eller ser på och sen vice 

versa. På de sidor där flickan eller pojken står ensam och ger instruktioner uppfyller hen inte 

kraven för "flicka med ledande roll" eller ”pojke med ledande roll” och hamnar därmed i 

kategorin "aktiva flickor" eller ”aktiva pojkar”. Inte heller uppfyller hen kraven för "flicka 

med ledande roll" eller ”pojke med ledande roll” om hon står tillsammans med en annan 

flicka respektive pojke och har den ledande rollen. Flickan respektive pojken måste med 

andra ord stå tillsammans med det motsatta könet och ha den ledande rollen för att kunna 

uppfylla kriterierna för denna kategori. Detta för att inte förvirra eller hamna i risk av att 

blanda ihop "flicka med ledande roll” och ”pojke med ledande roll” med "aktiva flickor" och 

"aktiva pojkar". 

 

"Lärare man" - "Lärare kvinna" 

I denna kategori är kriterierna att karaktären ska vara en vuxen person samt visa en tydlig 

lärarposition i form av att hen undervisar i ett klassrum eller utemiljö och/eller leder 

eleverna på något vis.  

 

"Vuxen man" - "vuxen kvinna” 

Under denna kategori tillhör de karaktärer som är vuxna människor. Kriterierna är att de ska 

medverka antingen som en förälder eller en annan vuxen person. Kravet är att de är vuxna.  

 

Förtydligande av kriterier 

Vi har valt att inte räkna med de bilder som är otydliga att avgöra vilket kön karaktären har. 

Vi har också valt att inte räkna in clowner under kategorin ”lärare/vuxen man” och 

”lärare/vuxen kvinna” då det är svårt att avgöra vilket kön clownen har, på grund av smink 

och kläder.   

 

 



27 

5 Resultat 

5.1 Resultat av undersökning 

 Hur gestaltas flickornas respektive pojkarnas könsroller i matematikläromedlen? 

 Finns det skillnader mellan matematikläromedlens gestaltning av flickornas 

respektive pojkarnas könsroller? 

 

För att svara på frågorna vill vi nu presentera resultaten från våra tabeller. 

 

5.1.1 Hur gestaltas flickornas respektive pojkarnas könsroller i 

matematikläromedlen? 

Tabell: 1 Totalt antal bilder på flickor respektive pojkar i matematikläromedel 

Bild Bok 11 Bok 22 Bok 33 Bok 44 Bok 55 Bok 66 Totalt 

Antal flickor i 

%  

144  

(63 %) 

66  

(52 %) 

18  

(44 %) 

33  

(53 %) 

47  

(55 %) 

56  

(57 %) 

364  

(57 %) 

Antal pojkar i 

%  

85  

(37 %) 

61  

(48 %) 

23  

(56 %) 

29  

(47 %) 

39  

(45 %) 

42 

 (43 %) 

279  

(43 %) 

 

Vårt resultat visar att antalet flickor som gestaltas på bild i matematikläromedlen är 364 och 

antalet pojkar är 279. Detta betyder att andelen flickor är 57 % och andelen pojkar är 43 %.  

Andelen flickor varierar mellan de olika läromedlen (Tabell 1) från 44 % till 63 % flickor.  

Andelen pojkar varierar mellan de olika läromedlen (Tabell 1) från 37 % till 56 % pojkar.  

 

                                                      
1 Bok 1 - Prima Matematik 1A 

 
2
 Bok 2 - Prima Matematik 1B 

 
3
 Bok 3 - Matte Direkt Safari 1A 

 
4
 Bok 4 - Matte Direkt Safari 1B 

 
5
 Bok 5 - Matteboken 1A 

 
6
 Bok 6 - Matteboken 1B 
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Tabell: 2 Aktiva/Passiva flickor samt pojkar, Ledande roll flickor samt pojkar 

Bild Bok 1 Bok 2 Bok 3 Bok 4 Bok 5 Bok 6 Totalt 

Aktiva flickor i 

%  

114 

(63 %) 

44 

(52 %) 

16 

(42 %) 

24 

(48 %) 

33 

(52 %) 

46 

(55 %) 

277 

(56 %) 

Aktiva pojkar i 

%  

68 

(37 %) 

41 

(48 %) 

22 

(58 %) 

26 

(52 %) 

31 

48 %) 

38 

(45 %) 

222 

(44 %) 

Passiva flickor i 

%  

34 

(67 %) 

22 

(52 %) 

2 

(67 %) 

5 

(62 %) 

14 

(64 %) 

10 

(71 %) 

87 

(62 %) 

Passiva pojkar i 

%  

17 

(33 %) 

20 

(48 %) 

1 

(33 %) 

3 

(38 %) 

8 

(36 %) 

4 

(29 %) 

53 

(38 %) 

Flicka ledande roll i 

%  

6 

(60 %) 

10 

(53 %) 

2 

(40 %) 

2 

(33 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

20 

(50 %) 

Pojke ledande roll i 

% 

4 

(40 %) 

9 

(47 %) 

3 

(60 %) 

4 

(67 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

20 

(50 %) 

 

Detta visar också att antalet aktiva flickor är 56 % och antalet aktiva pojkar som är 44 %. 

Skillnaden blir att antal aktiva flickor och antalet aktiva pojkar är 12 procentenheter. 

Andelen bilder där flickor medverkar och är aktiva är 76 % av det totala antalet bilder på 

endast flickor. Andelen bilder där endast pojkar medverkar och är aktiva är 79 % av det 

totala antalet bilder på pojkar. Detta visar att trots att flickor är fler i antalet så är andelen 

aktiva pojkar av alla pojkar störren än andelen aktiva flickor.  

Antalet passiva flickor är 87 och antalet passiva pojkar är 53. Detta visar att andelen passiva 

flickor är 62 % och andelen passiva pojkar är 38 % av det totala antalet barn. Skillnaden 

mellan andelen passiva flickor och andelen passiva pojkar är 24 procentenheter. Antalet 

bilder där flickor medverkar och är passiva är 24 %. Antalet bilder där pojkar medverkar och 

är passiva är 19 %. Detta visar att antalet passiva flickor är fler samt att andelen passiva 

flickor i procent är fler än antalet respektive andelen passiva pojkar.   

Vidare i nästa kategori flicka med ledande roll är antalet flickor 20 och antalet pojkar 20. De 

är 50 % vardera d.v.s jämnlikt i procentresultat. De totala antal bilder där flickor medverkar 

och har en ledande roll är 5 % och de totala antal bilder där pojkar medverkar och har en 
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ledande roll 7 %. Igen visar detta att trots att antalet flickor är, lika som antalet pojkar så är 

andelen flickor med ledande roll lägre.   

Tabell3: Antal flickor med flickfärg/pojkfärg/neutral färg. Antal pojkar med 

pojkfärg/flickfärg/neutral färg. Procent anges a det totala antalet barn.  

 

Bild Bok 1 Bok 2 Bok 3 Bok 4 Bok 5 Bok 6 Totalt 

Flickor/ flickfärg 

 I %  

93 

(99 %) 

49 

(98 %) 

5 

(100 %) 

9 

(90 %) 

21 

(91 %) 

24 

(92 %) 

201 

(97 %) 

Pojkar/ flickfärg 

 i %  

1 

(1 %) 

1 

(2 %) 

0 

0 % 

1 

(10 %) 

2 

(9 %) 

2 

(8 %) 

7 

(3 %) 

Flickor/pojkfärg 

  i %  

26 

(36 %) 

27 

(36 %) 

6 

40 % 

7 

(35 %) 

21 

(48 %) 

24 

(46 %) 

111 

(40 %) 

Pojkar/ pojkfärg 

 i %  

47 

(64 %) 

49 

(64 %) 

9 

(60 %) 

13 

(65 %) 

23 

(52 %) 

28 

(54 %) 

169 

(60 %) 

Flickor/ntrl färg 

 i %  

35 

(57 %) 

7 

(12 %) 

5 

(%) 

4 

(33 %) 

19 

(54 %) 

26 

(58 %) 

96 

(52 %) 

Pojkar/ ntrl färg 

 i %  

26 

(43 %) 

13 

(65 %) 

8 

(62 %) 

8 

(67 %) 

16 

(46 %) 

19 

(42 %) 

90 

(48 %) 

 

I kategorin flickor med flickfärg respektive pojkar med flickfärg fann vi att antalet flickor med 

flickfärg är 201 och antalet pojkar med flickfärg 7. Detta visar också att andelen flickor med 

flickfärg är 97 % och andelen pojkar med flickfärg är 3 %. Skillnaden mellan andelen flickor 

med flickfärg jämfört med pojkar med flickfärg 94 procentenheter. Den totala andelen bilder 

där flickor med flickfärg medverkar är 55 % och totalt andelen bilder där pojkar med flickfärg 

medverkar är 3 %.  

Totalt antalet flickor med pojkfärg är 111 och totalt antalet pojkar med pojkfärg 169. Detta 

visar att andelen flickor med pojkfärg är 40 % och andelen pojkar med pojkfärg är 60 %. 

Skillnaden blir att andelen flickor med pojkfärg är 20 procentenheter lägre än andelen pojkar 

med pojkfärg. Det totala antalet bilder där flickor med pojkfärg medverkar är 30 % och totalt 

antalet bilder där pojkar med pojkfärg medverkar är 61 %. Dessa siffror visar att flickor med 

pojkfärg är procentmässigt lägre än pojkar med pojkfärg.  

Totalt antalet flickor med neutral färg är 96 och totalt antalet pojkar med neutral färg är 90. 

Detta visar att andelen flickor med neutral färg är 52 % och andelen pojkar med neutral färg 
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är 48 %. Skillnaden är att andelen flickor med neutral färg och andelen pojkar med neutral 

färg är 4 procentenheter. Det totala antalet bilder där flickor med neutral färg medverkar  är 

26 % och totalt antalet bilder där pojkar med neutral färg medverkar  är 32 %. Dessa siffror 

visar att trots att det totala antalet flickor med neutral färg är större än det totala antalet 

pojkar med neutral färg, är andelen pojkar med neutral färg i procentandelar större än 

flickor med neutral färg.  

 

Tabell: 4 Vuxen man/Vuxen kvinna, Lärare man/Lärare kvinna. 

Bild Bok 1 Bok 2 Bok 3 Bok 4 Bok 5 Bok 6 Totalt 

Vuxen kvinna 

 i %  

9 

(60 %) 

4 

(44 %) 

1 

(20 %) 

1 

(25 %) 

0 

(0 %) 

2 

(100 %) 

17 

(49 %) 

Vuxen man 

 i %  

6 

(40 %) 

5 

(56 %) 

4 

(80 %) 

3 

(75 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

18 

(51 %) 

Lärare kvinna 

 i %  

4 

(100 %) 

1 

(100 %) 

0 

(0 %) 

1 

(100 %) 

0 

(0 %) 

1 

(100 %) 

7 

(88 %) 

Lärare man 

 i %  

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(100 %) 

0 

(0 %) 

1 

(12 %) 

 

Tabellens sista kategori som är vuxen kvinna och vuxen man, visar siffror att antalet vuxen 

kvinna är 17 och antalet vuxen man 18. Detta visar att andelen vuxen kvinna är 49 % och 

antalet vuxen man 51 %. Skillnaden blir att andelen vuxen man och vuxen kvinna är 2 

procentenheter. Antalet lärare kvinna är 7 och antalet lärare man 1. Detta visar att andelen 

lärare kvinna är 88 % och andelen lärare man 12 %. Skillnaden är att andelen lärare kvinna 

och andelen lärare man är 76 procentenheter.   

 

5.1.2 Finns det skillnader mellan matematikläromedlens gestaltning av 

flickornas respektive pojkarnas könsroller?  

Skillnaderna mellan matematikläromedlens gestaltning av flickornas respektive pojkarnas 

könsroller är att, det är fler bilder på flickor än pojkar i fem av sex undersökta läromedel. 

Trots detta är det en skillnad i hur flickor och pojkar representeras på ett könstereotypiskt 

sätt vilket i sin tur reproducerar könsstereotypa normer. När det gäller andelen flickor som 

är aktiva av alla flickor (277/364) är det 76 %. Motsvarande siffra för pojkar är 80 %. Flickor 
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framställs alltså som något mindre aktiva än pojkar vilket förstärker en könsstereotypisk 

norm. Detta stämmer även på andelen passiva pojkar av alla pojkar där procentsiffran är 19 

% (53/279) och motsvarande siffra för flickor är 24 %. Ännu mer tydligt är detta när det 

gäller en ledande roll och könsbrytande färger. Av alla flickor har 5,5 % av flickorna en 

ledande roll medan 7,2 % av pojkarna framställs med en ledande roll d.v.s. det är 1,3 gånger 

vanligare att en pojke framställs med en ledande roll än en flicka. Det är vanligt att flickor 

framställs med könsbrytande färger (30 %) men ovanligt att pojkar framställs med flickfärger 

(7,2 %).  Det betyder att på varje normbrytande pojke är det 12 normbrytande flickor när det 

gäller färger på kläder. Det verkar alltså vara mer acceptabelt att en flicka framställs som 

normbrytande än en pojke.  

 

Även om det finns få lärare avbildade i läromedlen så förstärker även könsfördelningen 

bland lärare en könstereotypisk bild. Endast en manlig lärare finns jämfört med 7 kvinnliga. 
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6 Diskussion 

6.1 Validitet och Reliabilitet  

Vi har också i vår undersökning, genom att använda samma mätningsinstrument vid samma 

mätningstillfälle, varit noggranna i mätningen d.v.s. ökat studiens reliabilitet. Genom att 

presentera hur vi valt ut de kriterier som vi använder för att studera matematikläroböckerna 

ur ett genusperspektiv har vi visat hur studien mäter det den avser att mäta, d.v.s. att 

studien har validitet att uttala sig om ett genusperspektiv i läromedlen (se.  Kap. 4.3) 

 

6.2 Hade vi kunnat göra undersökningen på ett annat sätt?  

När det kommer till att studera pojkar och flickor kan det vara svårt att vara objektiva.  Även 

om vi har utgått ifrån litteraturen och våra erfarenheter kan vi ändå ha blivit påverkade av 

könsnormer och därmed tolkat flickorna och pojkarna på ett könsstereotypiskt sätt i 

matematikläromedlen. Detta kan därför ha påverkat vårt resultat. För att kunna få svar på 

våra frågeställningar valde vi att avgränsa oss från att titta på bildernas storlek, texterna i 

läromedlen och de objekt som användes och istället endast fokusera på individerna i 

läromedlen. Vi har valt att inte använda de metoder som vi har nämnt i undersökningen 

därför att vi föredrog att använda oss av en metod som kunde ge oss direkta och konkreta 

svar. Detta anser vi vara någonting som de nämnda metoderna inte skulle ge.   

 

 

6.3 Reflektioner 

Det här är våra reflektioner angående det vi har kommit fram till i vår undersökning.  

 

6.3.1 Historia 

Med koppling till den svenska utbildningshistorian och synen på flickors och pojkars 

utbildning, kan vi konstatera att flickornas relation till matematikämnet, till skillnad från 

pojkarnas, har varit svag därför att förutsättningarna för de både könen inte alltid har varit 

historiskt jämställda. Medan pojkarnas utbildning prioriterades ansågs flickornas utbildning 

vara något onödigt och farligt för deras hälsa. Kvinnorna ansågs inte heller vara lämpade för 

högre utbildning då man tyckte att kvinnorna styrdes av sina känslor och därför inte var 

lämpade att fatta rationella beslut. I forskningen "Att bli matematisk - matematisk 
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subjektivitet och genus i lärarutbidningen för de yngre åldrarna" som är skriven av Anna 

Palmer (2010) som vi har nämnt under "Tidigare forskning" skriver Palmer (2010) att flickor i 

allmänhet känner sig osäkra gällande matematikämnet samt sin matematiska förmåga. 

Samtidigt har studierna också visat att flickornas relation till matematikämnet kan bli bättre 

om de får det rätta stödet från samhället, vuxna och vänner (Palmer, 2010, s.28).  

Konsekvenserna av att flickor redan från början inte fick ta så mycket plats i 

utbildningssystemet kan även ses i dagens samhälle då flickor utan utomstående stöd, inte 

vågar ta så mycket plats inom matematikämnet. Handlingar, idéer, normer och 

föreställningar formar det sociala könet, det vill säga genus. Genus handlar också om 

relationen mellan människor, samhälle samt hur dessa integrerar med varandra i den kultur 

människorna lever. De bilder som används i matematikläromedlen i form av individer, objekt 

och färger har sitt ursprungliga sammanhang från samhället med tillhörande kulturella 

normer och värderingar.   

Vårt resultat illustrerar en bild av matematikämnet som ett mansdominerat ämne. Vi kan 

konstatera att vår undersökning styrker det historien har visat vara synen på pojkar och 

flickor inom matematikämnet. Utifrån vår tabell kan vi se att det fortfarande idag finns 

skillnader mellan hur pojkar och flickor tolkas i matematikläromedlen vilket kan påverka hur 

flickor och pojkar uppfattar sig själva och därmed sin relation till matematik. Vi har valt att 

diskutera följande kategorier med syfte på att dessa kategorier visar siffror på pojkarnas och 

flickornas delaktighet i matematikläromedlen. De kategorier som vi vill börja med att 

diskutera är: aktiva flickor och pojkar, passiva flickor och pojkar, flicka och pojke med 

ledande roll. Gällande aktiva flickor och pojkar kan vi konstatera att andelen bilder där 

endast pojkar medverkar och är aktiva är 79 % av det totala antalet bilder på pojkar. Detta 

visar att trots att flickor är fler i antalet så är andelen aktiva pojkar av alla pojkar störren än 

andelen aktiva flickor. Dessutom visar detta att trots att det finns en stor utveckling mot 

flickornas delaktighet i skolan samt matematikämnet, dominerar ändå pojkarna. Med 

koppling till historien och synen på flickornas roller i skolan som sedan länge har varit 

underminerad, kan vi konstatera att gällande passiva flickor och passiva pojkar som 

medverkar i bild är flickorna 5 % fler än pojkarna. Detta visar att utvecklingen, trots att den 

går framåt, stödjer en viss stereotypisk syn på flickor där dessa inte tar lika mycket plats 

inom matematikämnet som pojkarna gör.  
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Denna slutsatts stödjer också våra siffror och visar att pojkar som medverkar i bild och har 

en ledande roll är fler än flickor som medverkar i bild och har en ledande roll. Differensen är 

2 procentenheter. Dessa siffror kan ses som en historisk konsekvens av flickornas 

begränsade deltaktighet inom utbildningssystemet. Nästa kategori som vi har valt att 

diskutera är: lärare kvinna och lärare man. Som vi har nämnt tidigare har skolan redan från 

början varit en mansdominerad arbetsplats. Männen har burit ansvaret för utbildningen 

såväl som för utbildningarnas ledarskap (Tallberg Broman, 2011, s. 37). Bettina Berg (2011) 

som har skrivit en avhandling "Genuspraktika för lärare" pratar om att det är färre män som 

arbetar med de yngre barnen och att att manliga lärare medverkar ju högre upp på 

utbildningsstegen samtidigt som kvinnorna arbetar med de yngre barnen (Berg, Bettina, 

2011, s. 17). Detta kan vi konstatera är någonting som har förändrats för kvinnorna inom 

dagens läraryrke. Våra siffror visar att andelen lärare kvinna som medverkar i bild är 76 % 

större än lärare man som medverkar i bild.  

 

6.3.2 Styrdokument 

I skollagen och i läroplanen står det att skolan och förskolans uppdrag är att motverka 

traditionella könsmönster. Personalen på skolan ska, utan begränsningar utifrån kön, också 

ge alla barn och elever möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen. Utifrån 

detta anser vi att de läromedel som vi har undersökt strider mot skolans uppdrag att 

motverka traditionella könsmönster. Resultat av vår undersökning visar att det är fler pojkar 

som är både aktiva och har en ledande roll medan flickorna är mer passiva. Dessutom 

gällande kategorierna flickor med flickfärg/pojkfärg/neutralfärg och pojkar med 

pojkfärg/flickfärg/neutralfärg kan vi konstatera att även här har författarna illustrerat 

läromedlen på så sätt att de går emot skolans uppdrag om att motverka traditionella 

könsmönster. I boken "Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2" skriver Henkel och Tomicic 

(2009) att barn uppfattar färger som könskodade redan som 4 åringar och att blått är en 

pojkfärg och att rosa är en flickfärg (Henkel & Tomicic, 2009, s. 60). Författarna till 

matematikläromedlen har valt att använda könsstereotypa färger på flickor och pojkar och 

därmed gett läsaren förutfattade meningar om av vad som är flickfärger och pojkfärger. 

Enligt skollagen och läroplanen ska skolan främja jämmställdhet mellan könen. Vi anser att 

författarna inte främjar jämställdhet mellan könen eller följer skolans uppdrag om att 

motverka risken av att det ena könet gynnas på den andras bekostnad. Detta då siffror visar 
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att flickor framställs med könsbrytande färger (30 %) men ovanligt att pojkar framställs med 

flickfärger (7,2%).  Det betyder att på varje normbrytande pojke är det 12 normbrytande 

flickor när det gäller färger på kläder. Det verkar alltså vara mer acceptabelt att en flicka 

framställs som normbrytande än en pojke. I de flesta fallen har författarna illustrerat bilder i 

läromedlen på ett könsstereotypiskt sätt där pojkarna jämfört med flickorna har i all form 

tagit mer plats gällande aktiviter samt roller. Vi vill också belysa att även om författarna i de 

flesta fallen har gått emot skolans uppdrag att främja jämställdhet, fann vi att författarna har 

valt att ge flickorna mer plats i läromedlen. Detta ser man i vårt resultat som visar att antalet 

flickor som medverkar i matematikläromedlen jämfört med antalet pojkar som medverkar i 

matematikläromedlen då differensen är 14 procentenheter.   

 

Vi anser att kategorin vuxen kvinna och vuxen man är av betydelse då barn under sin vardag 

kommer i kontakt med en eller flera vuxna personer och att de vuxna personernas 

medverkande i läromedlen kan påverka flickornas och pojkarnas relation och uppfattning om 

matematik. Våra siffror visar att det manliga könet  gestaltas som mer framträdande än det 

kvinnliga könet, skillnaden är 2 procentenheter. Detta med koppling till Lgr 11 som säger att 

 

" Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga 

och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 

uttrycksformer" (Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

2011). 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning kan man genom att undersöka en hel läromedelsserie från 

årskurs 1 till årskurs 9 samtidigt göra en läromedelsanalys. Man kan också göra en 

jämförelse mellan två läromedel och analysera dem mer ingående som  att t.ex. titta på 

bildernas storlek samt objekten i läromedlen ur ett genusperspektiv. Man skulle också kunna 

göra en bild och text analys eller endast text analys och koppla det till genus. Hur ser 

flickornas respektive pojkarnas roller ut i läromedlen samt på vilket sätt tas genus upp i 

uppgifterna? 
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