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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka UR:s utbildningsprogram ”Livet i mattelandet” 

utifrån ett genusperspektiv. Studien har även syftat till att undersöka hur manligt och kvinnligt 

gestaltas i utbildningsprogrammets olika avsnitt, samt hur stor plats män respektive kvinnor tar 

utifrån en mätning av taltidsfördelningen i fyra olika avsnitt. IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik) och media används i dagens samhälle mer än någonsin. Läroplanens 

centrala innehåll eftersträvar att alla pedagoger skall använda digitala lärarresurser i alla ämnen 

(Skolverket, 2015). Läroplanen understryker vikten att medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 

och möjligheter, för en likvärdig skola har läraren som ansvar att motverka traditionella 

könsmönster och utveckla elevernas förmåga att visa sina intressen oberoende på dess 

könstillhörighet (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Forskningsöversikten visar att det är lärarens roll att synliggöra varje elevs olikheter för varandra 

och skapa en delaktighet i klassrummet då alla ska bli sedda. Forsbergs (2002) och Steyers (2014) 

studier påvisar en hierarkisk könsstruktur på manlig dominans, kvinnor framträder som 

underrepresenterade både i klassrummet och i barnprogram. Forskning visar även att media 

förtrycker detta genom att en bubbla skapas med massa olika budskap som visar hur en ”flicka” 

respektive en ”pojke” ska vara. 

 

Studiens resultat visar på en maskulin dominans i taltidsfördelningen mellan män och kvinnor, 

men att könen har en jämnare rollfördelning i de analyserade avsnitten. Framställningen av 

manliga och kvinnliga attribut och praktiker visar på hur UR:s program ”Livet i mattelandet” 

visat på en könsneutral utgångspunkt. Resultatet bekräftar att de maskulina normerna fortfarande 

ses som de som styr. Studiens diskussion och konklusion påvisar att trots att serien medvetet är 

upplagd utifrån ett genusperspektiv så visas utifrån analysen och forskningsöversikten att 

maskulina idealet fortfarande styr i media och i den fiktiva världen. Därmed medför denna studie 

hur stor vikt pedagogen har att lyfta upp och diskutera genusfrågan konstant i klassrummet för 

att motverka de traditionella könsmönstren.  

 

 
 
 
Nyckelord: Genus, manligt och kvinnligt, UR, jämställdhet, barnprogram. 
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1. Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning på grundlärarprogrammet har jag noterat att både 

lärare och elever använder sig av utbildningsradions (UR) utbildningsserier i undervisningen.  Jag 

som blivande pedagog anser att UR:s utbildningsserier kan vara användbara i mitt framtida 

klassrum, detta på grund av dess breda ämnesinnehåll som är kopplat till kursplanen. Av egna 

erfarenheter använder sig lärare av utbildningsserierna för att förmedla ämneskunskaper till 

eleverna och glömmer oftast bort att uppmärksamma programmets övriga innehåll, såsom 

genusfrågan. Därmed vill jag genomföra en medieanalys av UR:s programserie ”Livet i mattelandet” 

för att belysa programmets olika delar ur ett genusperspektiv. 

 

Många elever föredrar även att lära sig ny kunskap genom att kolla på film, serier eller korta klipp, 

detta anser jag väcker intresse hos eleverna. UR:s redovisning understryker att 88 procent av 

pedagogerna är positiva till utbildningsprogrammen på UR.se. pedagogerna anser att 

tillgängligheten att komma åt programmen när som helst är en viktig stödfaktor (UR, 2016a). I 

skolans värdegrund och uppdrag står det att ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2011, s. 7). För 

att kunna arbeta med skolans värdegrund och få ett jämställt klassrum anser Olofsson (2007) att 

man bör arbeta kompensatoriskt, vilket menas att både flickor och pojkar bör betraktas som en 

grupp och stärkas tillsammans på olika sätt beroende på deras efterfrågan (Olofsson, 2007, s. 77–

78). 

 

Filmpedagogen Simon Strömberg och författaren Anders Carlsson rekommenderar starkt att 

använda kortfilmer och bild i sin undervisning, då man kan koppla filmens innehåll och reflektera 

i helklass för att förstärka arbetets huvudområde (UR, 2009). I studiens analys kommer fokus 

ligga på fördelningen av taltid mellan kvinnor och män samt vilken bild av begreppen maskulitet 

och feminitet som ges i UR:s programserie ”Livet i mattelandet”. Genom att ta reda på taltiden 

mellan kvinnor och män och karaktärernas huvuddrag kan man se vem som tar mest plats vilket 

kan återspeglas på hur samhället även är uppbyggt idag. Skolan har som mål att motverka 

traditionella könsmöster oberoende av könstillhörighet, och forma elevernas uppfattningar om 

vad som är manligt och kvinnligt. En jämställd skola ska gynna allas lika rätt och möjligheter 

(Skolverket, 2011, s. 7).  
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2. Bakgrund 

Under detta kapitel kommer bakgrunden till studien att redovisas, med rubrikerna ”2.1 UR:s 

uppdrag”, ”2.2 Skollagen och kursplanen” och ”2.3 En skola för alla”. Synen på kvinnor/flickor 

och män/pojkar ser väldigt olika ut i den autentiska världen. Därmed vill jag undersöka hur synen 

på media ur barns synvinkel ser ut utifrån genusperspektivet i UR:s program ”Livet i 

mattelandet”.  

2.1 UR:s uppdrag 

Sveriges Utbildningsradio (UR) har i uppgift att bedriva en programverksamhet inom 

utbildningsområden som gynnar alla åldersgrupper, både för de äldre och för de yngre. UR:s 

planidé är att ge ett stort utbud som passar hela samhället och som även strävar efter att kunna 

svara på alla livets frågor som man har att ställa. Programmen för de unga produceras av UR:s 

anställda, med kontinuerlig uppföljning av aktuella och viktiga frågor. Hjälpmedel som UR har att 

erbjuda är textning av alla program, samt syntolkning av en del program. De erbjuder även 

program på över 50 olika språk (UR, 2016b).  

2.2 Skollagen och kursplanen 

I skolans värld används IKT allt oftare, begreppet IKT är en förkortning på informations- och 

kommunikationsteknologi. IKT har en stor påverkan på lärande i takt med utvecklingen av 

tekniken, film är till exempel ett vanligt inslag av IKT som används i många ämnen (Skolverket, 

2015). Som blivande grundlärare kommer jag använda mig av film, appar m.fl. i flera 

undervisningsmoment. I läroplanen mer specifikt står det som gäller allmänt för f-3 framgår det 

tydligt att teknik gärna ska genomsyra undervisningen helst i de flesta ämnen om möjligt. I 

kursplanen för svenska står det i centrala innehållet: ”Texter som kombinerar ord och bild, till 

exempel film, interaktiva spel och webbtexter” (Skolverket, 2011, s.225) ska användas i 

undervisningen. I kursplanen för engelska står det i centrala innehållet: ”Filmer och dramatiserade 

berättelser för barn” (Skolverket, 2011, s. 27). I kursplanen för samhällsorienterade ämnena står 

det i centrala innehållet: ”Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer” 

(Skolverket, 2011, s. 208). Lärarens ansvar är även att medvetet främja kvinnors och mäns lika 

rätt och möjligheter, för en likvärdig skola har läraren som ansvar att motverka traditionella 

könsmönster och utveckla elevernas förmåga att visa sina intressen oberoende av dess 

könstillhörighet (Skolverket, 2011, s. 8). I kursplanen för de samhällsorienterade ämnena står det i 

centrala innehållet följande: ``Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt 

och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer´´ (Skolverket, 2011, s.208). I 

Skollagen (2010:800) står det utskrivet under rubriken utformning av utbildning, 1 kap. 5 §: 
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Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 

mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

 

(Skollagen, 2010:800) 

2.3 En skola för alla  

Alla barn har rätt till att lära, utvecklas och få sina åsikter uttryckta och sin röst hörd oberoende 

på dess kön, utseende eller särskilda behov (Barnkonventionen, 2009: SOU, 2003:035, s. 25). 

Nedan kommer barnkonventionen och salamancadeklarationen att förklaras grundläggande.  

2.3.1 Barnkonventionen  

196 länder har skrivit under att följa FN:s konvention om barnrättigheter, Sverige är ett av de 

länderna. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. 

Barnkonventionen har i uppdrag att belysa barns rättigheter och uppmärksamma varje barn som 

en enskild individ. Barnkonventionen utgår från fyra grundläggande och vägledande principer 

och 54 artiklar som alla deltagande länder måste följa (Barnkonventionen, 2009).  

 

Dessa är de fyra grundläggande och vägledande principerna: 

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  

- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.  

- Alla barn har rätt till liv och utveckling.  

- Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.  

(Barnkonventionen, 2009) 

2.3.2 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen antogs på världskonferensen år 1994 med fokus på alla likas rätt till 

specialundervisning. Deklarationen beslöts att alla barn med särskilt stöd bör undervisas jämställt 

i ett ordinarie undervisningsväsende. Viktiga punkter som anförs i salamancadeklarationen är: 

”Varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att uppnå och bibehålla an 

acceptabel utbildningsnivå”, samt ”Utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomförs på 

sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas” (SOU, 2003:035, s. 25). 
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3. Forskningsöversikt 

Under detta kapitel kommer forskningsöversikten att presenteras med koppling till studiens syfte. 

Forskningsöversikten kommer redovisas nedan i två olika teman: 3.1 genus i skolan och 3.2 genus i 

den fiktiva världen och i media. För att kunna behandla studiens syfte kommer forskningsöversikten 

behandla genusfrågan utifrån skolvärlden, den fiktiva världen, film och media.  

3.1 Genus i skolan 

Pedagogens roll i skolan är att lära, vidare utveckla och förändra för att alla elevers rätt, åsikt och 

delaktighet ska bli sedd. Enligt Åberg och Taguchi bör man kontinuerligt reflektera över hur 

vardagen i skolan ser ut, för att notera varje elevs delaktighet i flera lektionstillfällen. Mötet 

mellan elever och lärare kan fungera som en demokratisk mötesplats då ”alla” har rätt att ge ett 

värde åt dialogen till ny kunskap (Åberg, Taguchi, 2005, s. 43–44). Det är viktigt som pedagog att 

synliggöra varje elevs olikheter och sedan möjliggöra dessa för varandra, detta skapar en 

delaktighet i klassrummet då alla kan bli sedda (Åberg, Taguchi, 2005, s. 70).   

 

Forsberg (2002) har i sin studie undersökt hur kön i grundskolan byggs upp av dess identitet i 

samspel med andra barn och vuxna. Studien fokuserar på hur pojkar och flickor konstruerar sina 

subjektiviteter i det interaktiva spelet på skolarenan (Forsberg, 2002, s. 3). Studien har genomförts 

på två skolor i sex klasser mellan årskurserna F-2 och 5–6 i två helt olika skolmiljöer. Den ena 

skolan är homogen och den andra är etisk heterogen (Forsberg, 2002, s.51). Elevgruppen som 

analyserats i den etisk  heterogena skolan är 42 elever. Eleverna kommer från en lika stor 

omfattning arbetar- och medelklassfamiljer. I den homogena skolan har man undersökt 89 elever. 

Eleverna kommer från något fler arbetar- och medelklassfamiljer än den etisk heterogena skolan 

(Forsberg, 2002, s. 97). Vidare visar studien på en dualistisk och hierarkisk könsstruktur med 

manlig dominans i alla undersökta klassrum. Pedagogens val till diskurser, utbildningsstrategier, 

gruppstorlek och elevernas ålder har en påverkan på elevernas könsbestämning. Både tjejer och 

pojkar ansågs mer flexibla att genomföra förändringar i könsstrukturen, för att medföra 

jämställdhet mellan könen (Forsberg, 2002, s. 292–293). Heikkilä (2015) undersöker i sin studie 

vad genus och jämställdhet är och hur de framställs i skolan och förskolan. Jämställdhet är en del 

av skolans demokrati- och kunskapsuppdrag. Därmed understryker Heikkilä att det blir en 

självklarhet att se på hur flickors respektive pojkars lärande ser ut utifrån jämställdhetsarbetet i 

skolan (Heikkilä, 2015, s. 10). Genom en genusanalys visar det sig att brist på jämställdhet 

återkommer i skolan idag, både mellan flickor och pojkar samt kvinnor och män som inte 

behandlas likvärdigt i skolmiljön. Heikkilä påpekar att man i skolan placerar könshomogena 

grupper via till exempel grupparbeten, vilket visar att eleverna förväntas vara lika men även olika 
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inom respektive grupp. Förväntningarna skapas medvetet eller omedvetet genom att flickors och 

pojkars intressen ska vara olika om man vill höra till ”normen” (Heikkilä, 2015, s. 13-14).  

Normen visar därmed att könsstereotypa framställningar skiljer sig åt mellan pojkar och flickor 

vid val av till exempel aktiviteter. En läromedelanalys gjord av Heikkilä visar att flickor agerar 

både feminint och maskulint medan pojkars agerande är enbart maskulint (Heikkilä, 2015, s. 152).  

3.2 Genus i den fiktiva världen och i media 

Ambjörnsson (2011) skriver om rosa- den farliga färgen utifrån den värld vi lever i. Hon nämner 

att könsfixering kring barn är en central fråga i dagens samhälle. Ambjörnsson har intervjuat 

föräldrar och kommit fram till att den rosa färgen är något de flesta undviker att prata om. För 

flickor undviks den rosa färgen att pratas om då den symboliserar förtryckande inaktivitet, medan 

för pojkar undviks färgen för att den ses som flickig (Ambjörnsson, 2011, s. 20). Hon påpekar att 

vuxna har ett helt annat liv att anpassa sig till jämfört med barn. För barn är det svårare att 

specifikt precisera om barnet är en pojke eller en flicka om man inte klär barnet könsspecifikt 

(Ambjörnsson, 2011, s. 217). Vi lever i Sverige som berömmer sig för att vara världens mest 

jämställda land, där män och kvinnor ses som ett ideal. Varför spelar kön och könsskillnader 

fortfarande roll i det sociala livet? Det sker en förvirring i samhället om vad kön och 

könsskillnader är (Ambjörnsson, 2011, s. 219).  

 

En tanke är att kroppen blir det enda riktiga legitima området där könsskillnader får 

uttryckas idag. Kroppen blir helt enkelt den enda plats där vi kan frossa i 

könsskillnad utan att framstå som gammaldags, bakåtsträvande eller omoderna. Både 

för barn och vuxna. […] Den rosa färgens laddning i barnvärlden skulle alltså 

illustrera hur socialisationen blir ett slagfält både för de som vill behålla ordningen 

och för de som vill förändra den. 

(Ambjörnsson, 2011, s. 219-220)   

 

Svaleryd (2003) analyserar olika texter i media och barnprogram för att försöka förstå vad de har 

för innebörd gentemot rådande genusstrukturer. Media skapar en bubbla med massa olika 

budskap som visar med till exempel serier och filmer hur en ”flicka” respektive en ”pojke” ska 

vara och bete sig. Pedagogens roll är att utmana alla elevers rätt att förstå vad man kan göra som 

pojke/man eller flicka/kvinna, normen bör inte styra (Svaleryd, 2003, s. 130). Vuxna ser på 

barnprogram som overkliga, medan barn påverkas och upplever att programmen tar dem till en 

helt annan värld som får dem att förstå sådant som inte synliggörs i det verkliga livet. Några 

attribut som förekom som vanliga i programmet Bolibompa vid granskning av flickor och pojkars 

egenskaper lyste fram vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Till exempel det kvinnliga 

attributet var att baka, läsa, göra sig fina eller vara rädda. De manliga attributen var bland annat 

att resa, göra uppfinningar, laga saker eller vara kung (Svaleryd, 2003, s. 133-134).  

https://www.synonymer.se/sv-syn/inaktivitet
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Steyer (2014) har undersökt betydelsen av könstereotypa skildringar bland män och kvinnor 

representerade i olika typer av media och dess negativa påverkan på barns utveckling. Hon har 

undersökt barnlitteratur och tv-program avsedda för barn och fått fram som resultat att kvinnor 

fortfarande är underrepresenterade. Hon påpekar de traditionella skildringarna mellan män och 

kvinnor i media som fortfarande följer normen som barn konstant möter i dagliga livet (Steyer, 

2014, s. 171). Flera forskningsstudier har undersökt barnprogram och barnböcker och fått en 

bekräftelse av att kvinnor är starkt underrepresenterade i media. En forskningsstudie gjord av 

Klein och Shiffman (2009) på barnprogram mellan 1930-1990 visar att 83,6 procent av männen 

dominerar i programmen. En forskning gjort av Smith (2010) understrycker även detta, då 

forskaren analyserat barnfilmer gjorda mellan perioden 1990-2005. Resultatet visade att rollerna 

fördelade i filmerna var representerade av en kvinna mot 2,6 män. Vilket motsvarar att fler än det 

dubbla rollerna var spelade av män. Detta visar på att ingen förbättring har skett inom de 15 åren 

mellan studierna (Steyer, 2014, s. 174-175). Dessa resultat förhåller sig inte till svenska studier, 

utan det är internationell forskning i länderna USA, Kanada och Nederländerna som har forskat 

om detta i flera decennier. All forskning i alla länder visar på liknande resultat, kvinnorna är helt 

klart underrepresenterade (Steyer, 2014, s. 172). Steyer (2014) lyfter även upp reklamens påverkan 

på barn, vem kan egentligen leka med vilka leksaker? Resultatet på forskning visar att barn som 

konstant fick se reklamfilmer utan könssterotyper oftast leker med alla sorters leksaker, medan 

barn som fick se reklam med könssterotyper pojkigt och flickigt, oftast valde att leka med utvalda 

leksaker (Steyer, 2014, s. 175).  

3.3 Sammanfattning av forskningsöversikt  

Forskningsöversikten visar en framställning för begreppet genus i undervisningen och i den 

fiktiva världen på synen av ”manligt” och ”kvinnligt” i media. Åberg och Taguchis (2005) 

forskning om genus i undervisningen visar att det är lärarens roll att synliggöra varje elevs 

olikheter för varandra och skapa en delaktighet i klassrummet då alla ska bli sedda. Forsbergs 

(2002) och Steyers (2014) studier påvisar en hierarkisk könsstruktur på manlig dominans, kvinnor 

framträder som underrepresenterade både i klassrummet och i barnprogram. Heikkiläs (2015) 

genusanalys understryker även den hierarkiska könsstrukturen på manlig dominans. Hon påpekar 

att brist på jämställdhet återkommer i skolan idag, då normen visar på könssterotypa 

framställningar mellan pojkar och flickor. Förväntningarna skapas medvetet eller omedvetet 

genom att flickors och pojkars intressen ska vara olika om man vill höra till ”normen”. 

Ambjörnsson (2011) och Svaleryd (2003) påpekar att det sker en förvirring i samhället om vad 

kön och könsskillnader egentligen är. Media förtrycker detta genom att en bubbla skapas med 

massa olika budskap som visar hur en ”flicka” respektive en ”pojke” ska vara.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Under detta avsnitt kommer en presentation av centrala begrepp och teorier att introduceras. De 

teorier och de centrala begreppen kommer användas i studiens analysdel för att få en tydligare 

bild av studiens resultat. De teorier som kommer ligga till grund för tolkning av 

genusperspektivet är forskaren Hirdmans (2010) teori, forskaren Wernersson (2006), Nikolajevas 

(2004) motsatsschema och Dahlerups (1997) analysmodell. 

4.1 Centrala begrepp   

De centrala begreppen som kommer presenteras nedan är genus, intersektionalitet, identitet och 

jämställdhet. Begreppen kommer tolkas utifrån nationalencyklopedin samt granskas på hur dessa 

begrepp används inom forskning och teoribildning utifrån olika synsätt och forskare.  

4.1.1 Genus och intersektionalitet 

Ordet genus enligt nationalencyklopedin på latin innebär, ”härkomst”, ”släkt”, ”kön”, ”slag” och 

”art”. Begreppet används inom humanistisk forskning och teoribildning för att kunna förstå och 

urskilja människans sociala kön (NE, 2017). Genus är ett samlingsnamn som betecknar var vårt 

kulturella, sociala och biologiska kön placerar mänskligheten: man/manligt och kvinna/kvinnligt 

(Svaleryd, 2004, s. 28-29). De kulturella och de sociala mönstren för manligt och kvinnligt sitter 

djupt i vår personlighet, så djupt att de är naturliga och svåra att ändra på. Synvinkeln på hur 

genus återspeglas ser olika ut i varje land och för varje generation (Josefson, 2005, s. 9). Svaleryd 

hävdar att begreppet genus är en öppenhet som kan överskridas och förändras. Begreppet genus 

fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteende och sysslor med avseende på 

vad som anses vara manligt och kvinnligt (Svaleryd, 2004, s. 29). Begreppet intersektionalitet 

enligt nationalencyklopedin innebär att synliggöra specifika händelser av förtryck som skapas i 

samhället för maktrelationer som kön (NE, 2017). De los Reyes & Mulinari (2012) identifierar 

begreppet intersektionalitet som en maktanalys som inte kan reducera frågan om kön, klass eller 

ras. Den kritiska forskningen inom intersektionalitet kan bortse från begreppets betydelse för den 

feministiska idéutvecklingen. Intersektionalitet har sitt ursprung i antirasistisk kritik till 

feminismens hegemoni och exkluderande praktik inom till exempel politiska implikationer (De 

los Reyes, Mulinari, 2012, s. 14-15). Begreppet intersektionalitet är kopplat till en epistemologisk 

kritik riktat mot kvinnlighet och könsrelationer som en rashomogen kategori av användningen av 

kön (De los Reyes, Mulinari, 2012, s. 27). I boken Ett delat samhälle påpekar Edling och Liljeros 

(2016) om olika ojämlikheter och orättvisor som återspeglas i samhället. Dessa ojämlikheter och 

likheter används för att mäta skillnader och likheter i mån att åstadkomma ett rättvisare samhälle 

(Edling, Liljeros, 2016, s. 177).  
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4.1.2 Identitet och jämställdhet 

Begreppet identitet enligt nationalencyklopedin innebär ”självbild”, ”medveten om sig själv som 

en unik individ”. Identitet är att vara medveten om sin person och sitt egna sätt att vara (NE, 

2017). Enligt Lindstrand (2006) innebär identitet en upplevelse att vara egna individer, som har 

en början av individuell nivå som spädbarn möter sin egen spegelbild eller genom föräldrarnas 

bekräftelse. Vi bildar en identitet i samspel av andra människor som formar vårt sätt att vara som 

person (Lindstrand, 2006, s.56). Begreppet jämställdhet enligt nationalencyklopedin innebär 

rättigheten att vara kvinna och man, individens skyldigheter och möjligheter inom alla möjligheter 

i livet (NE, 2017).  

4.2 Genusteorin 

Långt innan ”genusperspektivet” präglades och fick sin nuvarande innebörd har konstruktionen 

av kön och genus varit en viktig del av den pedagogiska praktiken. Utbildningens uppbyggnad 

före grundskolereformen hade ett uttryckligt mål för den pedagogiska praktiken att forma flickor 

och pojkar för olika roller. Genusperspektivet fanns långt innan den blev utskriven som en teori, 

då den fanns både symboliskt och som användning av flickors och pojkars uppfostran. Kön 

ansågs värderas olika, då flickor och pojkar behövde kunna olika kunskaper (Wernersson, 2006, s. 

15). I Sverige beslutades en radikal förändring av officiella policyn för skolan att motverka 

traditionella könsroller, detta återspeglades i läroplanen 1969. Skolans uppdrag har konstant 

förändrats och ändrat sin syn kring genus, då man först skulle forma olikheter till att sedan 

motverka dem. Genusperspektivet har grundats utifrån dessa olika pedagogiska mål under ett 

längre tidsperspektiv (Wernersson, 2006, s. 16). I denna studie har det valts att utgå från 

Hirdmans (2010) definition av genus. Genus enligt Hirdman (2010) kan ses som ett hjälpmedel 

som används för att framställa könet, det vill säga föreställningarna om vad som kännetecknas 

som manligt och kvinnligt i samhället. Genus som hjälpmedel gör det till en självklarhet för oss 

människor att diskutera frågor kring könens konstruktion, hur man kan förhålla sig till varandra 

och hur man kan förändra och bryta normen om vad som egentligen är manligt och kvinnligt 

(Hirdman, 2010, s. 15).  

 

4.2.1 Motsatsschema 

Nikolajeva har skapat ett motsatsschema för de kvinnliga och de manliga könsstereotyperna. Ett 

motsatsschema visar de kvinnliga och manliga motsatsegenskaper. Med detta schema kan man 

skildra könsroller, manligt/pojkigt och kvinnligt/flickigt, utifrån genusperspektivet och dess 

gestaltning till det verkliga livet. Nikolajeva beskriver begreppet könssterotyper som när pojkar 

och flickor, män och kvinnor, i media och böcker beter sig som de förväntas göra utifrån 
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verklighetens normer. Enligt normen anses flickor vara snälla, duktiga och väluppfostrade medan 

pojkarna ska vara äventyrliga och busiga (Nikolajeva, 2004, s. 129).  

 

Nikolajeva påpekar i sin studie att bedömningen av genusaspekterna är att oppositionen mellan 

maskulint/feminint är mer komplicerat än vad man tror. Motsatsschemat visar inte upp alla 

egenskaper som finns på kvinnor och män men detta schema kan användas som en 

grundläggande modell för att undersöka programmets manliga och kvinnliga karaktärer. Detta 

schema är skapat för att lägga de olika karaktärerna i olika fack, vilket skapar en orienterad bild av 

de könssterotypa attributen och praktikerna (Nikolajeva, 2004, s. 130-131). Forskaren Dahlerup 

poängterar att det är som regel att det kan finnas fler centrala motsatspar som anses vara 

grundläggande i en text eller inom media (Dahlerup i Westman Berg, 1976, s. 172-173). Därmed 

kommer Nikolajevas schema förhålla sig öppet till andra förekommande motsatspar inom UR:s 

program ”Livet i mattelandet” och inte enbart låsa sig in på motsatsschemat som presenteras 

nedan.  

 

Män/Pojkar Kvinnor/flickor 

Starka  Vackra  

Våldsamma Aggressionshämmande  

Känslokalla, hårda Emotionella, milda  

Aggressiva Lydiga 

Tävlande  Självuppoffrande  

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande  Sårbara  

Självständiga  Beroende  

Aktiva Passiva 

Analyserande  Syntetiserade  

Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt  

Rationella  Intuitiva  

Tabell 1: Nikolajevas (2004) motsatsschema (Nikolajeva, 2004, s. 129).  

 

4.2.2 Analysmodell  

 

Docenten och litteraturhistoriken Pil Dahlerup har utvecklat en modell som tar upp skildringar i 

barnböckers karaktärmönster. Modellen är utvecklad under 1970-talet, därmed är det en äldre 

modell. Med denna modell anser jag att den kan tillämpas för att analysera huvudkaraktärernas 

attribut och praktiker, så som kläder, utseende, känslor, aktiviteter. Detta är fem punkter av 
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Dahlerups modell som tar upp barns olika förståelse av skildringar i barnböcker skrivna av 

Westman Berg: 

- Karaktärernas kön och antal. 

- Personernas utseende.  

- Vilka egenskaper framhävs?  

- Vad för slags känslor visar karaktärerna upp?  

- Vilka aktiviteter ägnar sig karaktärerna åt?  

(Westman Berg, 1976, s. 32)  

 

Under punkten karaktärernas kön och antal granskar man huvudkaraktärernas ålder och antalet 

uppträdanden flickor/kvinnor respektive pojkar/män görs i varje avsnitt. Under punkten 

personernas utseende kollar man på vad huvudkaraktärerna har för egenskaper så som vad för 

slags kläder och yttre attribut flickorna har respektive vad pojkarna har. Vem anser att de yttre 

attributen är viktigast och varför? Under den tredje punkten analyserar man vilka egenskaper som 

framhävs som viktiga för flickor respektive män. I fjärde punken kan man granska karaktärernas 

känslor, så som vilka känslor anses vara positiva respektive negativa hos pojkar och flickor. Kan 

man se normen återspeglad i serien, är flickorna känsligare än pojkarna och är pojkarna 

aggressivare än flickorna? Den sista punkten granskar karaktärernas aktiviteter, till exempel är 

flickorna mer passiva än pojkarna (Westman Berg, 1976, s. 32)? 

4.2.3 Sammanfattning av motsatsschemat och analysmodellen:  

Genusanalysen för denna studie kommer fokusera på två olika delar, attribut och praktiker. 

Nikolajevas (2004) motsatsschema kommer fokusera på huvudkaraktärernas praktiker som till 

exempel vad som utmärker sig vara manligt respektive kvinnligt. Dahlerups modell (1976) 

kommer fokusera på huvudkaraktärernas attribut och praktiker som till exempel de kvinnliga och 

manliga karaktärernas utseende och egenskaper. Attribut är det som granskar huvudkaraktärernas 

utseende, antal, egenskaper och klädval medan praktiker är det som kommer att granska 

huvudkaraktärernas personlighetsdrag och utförande av rörelser och aktiviteter. För att analysera 

UR:s program ”livet i mattelandet” bör man fokusera på båda delarna attribut och praktik, då 

man kan se hur genus uttrycks mellan de olika huvudkaraktärerna i de valda programavsnitten.  
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5. Syfte och forskningsfrågor 

Filmpedagoger och författare rekommenderar att man använder kortfilmer och film i sin 

undervisning (UR, 2009). Svaleryd (2003) menar dock att media skapar en bubbla med massa 

olika budskap som visar hur en flicka respektive en pojke ska bete sig (Svaleryd, 2003, s. 130). 

Enligt läroplanen ska man motverka ojämlikheter mellan könen, därför är det viktigt att granska 

det material som används i skolan (Skolverket, 2011). Syftet med denna studie är att undersöka 

UR:s utbildningsprogram ”Livet i mattelandet” utifrån ett genusperspektiv. Studien syftar även till 

att undersöka hur manligt och kvinnligt gestaltas i utbildningsprogrammets olika avsnitt.  

 

 

Forskningsfrågor: 

 

1. Hur ser fördelningen i taltid ut mellan män respektive kvinnor i programmet Livet i 
mattelandet?  
 

2. Vilka roller har kvinnorna respektive männen i programmet, vilken bild ges av begreppen 
maskulinitet och feminitet i de olika avsnitten? 
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6. Metod 

Under metodrubriken kommer val av metoder och studiens tillvägagångssätt att presenteras. Jag 

har tittat på fyra avsnitt av UR:s program ”Livet i mattelandet” och analyserat innehållet utifrån 

ett genusperspektiv. De olika valda avsnitten har slumpmässigt valts, utan några förkunskaper om 

ämnesinnehållet eller karaktärfördelningen i respektive avsnitt. I detta arbete har förhoppning av 

att få ett mervärde att upptäcka likheter och skillnader mellan de olika karaktärerna varit i 

huvudfokus. I slutet av detta avsnitt kommer reliabilitet och validitet och etiska aspekter att 

diskuteras med avseende till studiens resultat.  

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Metoden som använts i studien är en kvalitativ analys. Enligt Frostling-Henningsson 

kännetecknas den kvalitativa metoden som tolkningsbar, således att det inte går att analysera med 

exakthet eller generalisering (Frostling-Henningsson, 2017, s. 18). Det finns två inriktningar inom 

innehållsanalys, den ena kallas för den kvantitativa grenen som fokuserar på mediaforskning, den 

andra kallas för den kvalitativa grenen och fokuserar på det valda fenomenet. En innehållsanalys 

delas upp i två ansatser, den ena kallas för manifest och den andra för latent. Den manifesta 

innehållsanalysen fokuserar på textmaterialets synliga komponenter, medan den latenta 

innehållsanalysen fokuserar på vad textmaterialet handlar om eller vad för dold tolkning som 

ligger bakom materialet. Innehållsanalysen kopplar innehållet till mänskliga beteenden eller social 

organisation (Olsson, Sörensen, 2011, s.209-210). Den kvalitativa grenen med inslag av den 

latenta innehållsanalysen kommer att användas i denna studie, då analysen kommer fokusera på 

UR:s skolprogram ”Livet i mattelandet” utifrån ett genusperspektiv.  

 

6.2 Urval 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor har jag slumpmässigt valt att analysera fyra avsnitt av 

UR:s program ”Livet i mattelandet”. Livet i mattelandet är en serie riktad mot läroplanen för 

grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. Serien presenterar enkla och öppna 

problemlösningar som uppmuntrar eleverna att utveckla sina förmågor att diskutera, lyssna, 

samtala utifrån programmet. Det finns ingen lärarhandledning till programmet ”Livet i 

mattelandet”, men Liber rekommenderar förslag på böcker till serien, som arbetsböcker, 

läroböcker och stöd, utvärderingsexemplar och provlektioner (Liber, 2017: UR, 2015). 

Programserien handlar i huvudsak om de fem huvudkaraktärerna, Uno, Kvatz, Kaxi och Theresa. 

I varje avsnitt får karaktärerna i uppdrag att lösa invånarnas matematiska problem med hjälp av 

matematiska siffror eller matematiska begrepp. Varje avsnitt är avsedd att presentera ett eller två 
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nya matematiska begrepp. De fem olika huvudkaraktärerna i serien är tre kvinnor och två män. 

Alla huvudkaraktärerna framkommer inte i alla scener tillsammans, men fyra av de fem 

karaktärerna har flera roller i serien medan Renée enbart har en huvudkaraktär som 

teaterredaktör, hon ger matematiska uppdrag till de andra karaktärerna att lösa. De olika avsnitten 

av UR:s livet i mattelandet som valts att analysera är:  

 

• Avsnitt 1- Likheter och olikheter (14:30 min) 

• Avsnitt 4- Hälften och dubbelt (14:30 min) 

• Avsnitt 7- Udda tal (14 min) 

• Avsnitt 12- Positionssystemet (14 min) 

Programmet har enbart utgetts i en säsong, säsongen är utgiven år 2015, med totalt 12 avsnitt 

där vardera avsnitt är cirka 14-15 minuter långt. Valet att granska serien är på grund av att allt 

fler elever lär sig de matematiska begreppen av programmet och är en av den mest 

uppspelade serien på UR.se (UR, 2015).  

6.3 Materialinsamling och genomförande 

Under granskning av UR:s program ”livet i mattelandet” har materialinsamling och 

genomförande granskats utifrån två olika moment, det ena momentet har fokuserat på 

tidfördelningen mellan män och kvinnor och det andra momentet har fokuserat på de maskulina 

och de feminina attributen. Nedan kommer en detaljerad förklaring av respektive moment.  

6.3.1 Taltid 

En av studiens forskningsfrågor är att ta reda på hur stor taltid män respektive kvinnor har i 

programmet ”livet i mattelandet”. Som nämnts ovan har enbart fyra av tolv avsnitt valts att 

analyseras, detta visar på en övergripande bild på hur talfördelningen ser ut i hela serien.  

Analysen genomfördes väldigt noggrant, varje avsnitt undersöktes två gånger med upprepande 

spelningar av samma scen, avsnittet spelades upp och pausades mellan varje huvudkaraktär. 

Under uppspelningarna användes två tidtagarur, ett för att mäta kvinnornas taltid och ett för att 

mäta männens taltid. En tidsmall (bilaga 1) användes vid mätning av taltid mellan kvinnorna 

respektive männen. Tidsmallen fylldes i efter varje scen i avsnitten, de olika avsnitten innehåller 

scenerna matematikrestaurangen, sifferverkstaden, räknebageriet och den avslutande spelningen. Avsnitt ett 

och fyra innehåller även scenen geometribanken, medan avsnitt sju och tolv innehåller scenen 

bråktemplet. En förklaring av varje scen kommer nedan: 

 

• Matematikrestaurangen: På matematikrestaurangen får man träffa restaurang-

personalen Uno, Kvartz, Kaxi och Theresa som alla arbetar på restaurangen, samt 

teaterdirektören Renée som ger dem olika matematiska uppdrag att lösa under varje 
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avsnitt. Alla fem karaktärerna kommer ingå i denna analys. Varje avsnitt startar i 

matematikrestaurangen och avslutas även där med den avslutande spelningen. 

 

• Sifferverkstaden: På sifferverkstaden får man träffa Kvartz och Theresa utklädda till 

siffermekanikerna Primus och Zero som mekar med trasiga siffror och löser uppdrag 

efter varje kunds förfrågan.  

 

• Räknebageriet: På räknebageriet får man träffa Uno och Kaxi utklädda till bagaren 

Bullino och stammisen Janis som hjälper kunderna med uträkningar av deras 

beställningar.  

 

• Geometribanken: På geometribanken får man träffa Kaxi som är utklädd till väktaren 

Måttstocken som håller ordning på dyrbara geometriska former. 

 

• Bråktemplet: I bråktemplet får man träffa Theresa utklädd till gurun Nin Ja som löser 

kundernas problem genom att dela på saker i lika stora delar.  

 

Programmet innehåller förutom de presenterade scenerna även animerade figurer som sjunger i 

början och i slutet av avsnitten, samt hoppar in mellan de olika scenerna och visar någonting. De 

animerade delarna i avsnitten valdes att inte tas med i analysen då detta inte ansågs relevanta till 

studiens syfte. Ett stapeldiagram av tidfördelningen gjord i Microsoft Word utifrån 

analysresultatet kommer visa den procentuella skillnaden mellan avsnitten och för att se ett 

tydligare resultat på hur taltiden mellan män respektive kvinnor ser ut. Stapeldiagrammet kommer 

redovisas tydligare under rubriken 7. Resultat och analys.  

 

6.3.2 Maskulina och feminina attribut och praktiker 

Som nämnt ovan under rubriken urval är det fem huvudkaraktärer som återkommer i 

programmet, tre kvinnor och två män. Dessa huvudkaraktärer har flera roller i de olika scenerna, 

vissa är mer vanliga och återkommer i flera avsnitt medan andra enbart dyker upp en enstaka 

gång. Det är inte alla huvudkaraktärerna som är med i varje scen, utan ibland är alla med och 

ibland är det enbart två till tre huvudkaraktärer med.  Eftersom många roller visas i programmet 

har enbart de mest återkommande rollerna i de olika avsnitten valts att analyseras för 

genusframställningen ”manligt och kvinnligt”. Som analysen för taltid har de animerade figurerna 

valts bort även för analysen av de maskulina och feminina attributen, då de inte medför någon 

relevans för denna studie.  
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6.4 Validitet och Reliabilitet   

För att mäta studiens trovärdighet har en diskussion kring begreppet validitet och reliabilitet valts 

att resoneras. Begreppet validitet beskrivs som ett mått på undersökningen, för att se hur väl 

studien har mätt det som var tänkt att mätas (Bryman, 2011, s. 160). Begreppet reliabilitet 

fokuserar på studiens slutliga resultat, då samma undersökning kan undersökas av någon annan 

och fortfarande få liknande resultat (Elfving, Liljequist, 2015, s. 72). Denna studie anses ha en 

medelhög reliabilitet, då undersökningen kan genomföras på samma sätt och fortfarande få 

liknande resultat. Taltiden av manliga och kvinnliga roller mäter i denna studie fyra avsnitt i UR:s 

program ”livet i mattelandet”, vilket vem som helst kan komma att upprepa och få liknande 

resultat. Däremot kan det vara svårare att få upprepande resultat vid genusanalysen av begreppen 

maskulinitet och feminitet, då andra forskare inte alltid kommer att använda sig av samma 

analysverktyg för att identifiera vad som specifikt är manligt respektive kvinnligt. Analysen av 

taltid anses vara ett objektivt resultat medan genusanalysen anses vara kvalitativt, vilket bygger på 

mina egna värderingar kombinerat med Nikolajevas (2004) motsatsschema och Dahlerups 

analysmodell (1976).  

 

Denna studie anses ha en låg validitet, då man kan mäta hur väl studien observationer stämmer 

överens med de bakomliggande teorierna, forskningsöversikten och forskningsfrågorna kopplat 

till studiens resultat och analys. En bakomliggande faktor till att validiteten anses vara låg är att 

inte tillräckligt många avsnitt analyserats av fler möjliga. Programmet ”livet i mattelandet” uppstår 

av tolv avsnitt, denna undersökning har enbart fokuserat på fyra av de tolv avsnitten, vilket inte 

anses tillräckligt för att få en hög validitet. För att stärka studien validitet kan man undersöka alla 

programmets avsnitt samt andra liknande programserier på UR med samma analysmodell och 

bakomliggande teorier. Resultatet av undersökningen kan även komma att påverkas av min egen 

bakgrund och min egna tolkning av begreppen manligt och kvinnligt då detta är inlärt sedan 

födseln. Detta är en risk som jag är medveten om och som kan komma att påverka resultatet av 

analysen. Detta kommer att vara absolut ovillkorlig, då en medvetenhet om problematiken finns 

och kan minska på den bristande neutraliteten i resultatet.  

6.5 Etiska aspekter  

Denna studie genomför en innehållsanalys, därmed behövs inga medgivande blanketter skrivas 

under av lärare eller elever. Däremot har ett mejl till URskola.se skickats för att meddela att en 

undersökning av programmet görs, samt så har en förfrågan av att använda skärmdumpar på 

bilder utdragna ur programmet mejlats ut. Detta för att förhindra plagiering och fabricering av 

materialet. Det är inte tillåtet att använda sig av någon annans material och framställa det till sitt 

eget, därmed tar jag stor hänsyns till den etiska aspekten kring förfrågan att använda sig av 

skolmaterialet som finns på URskola.se. 
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7. Resultat och analys 

I detta kapitel beskrivs den insamlade empirin och en analys av den. Kapitlet delas upp i två 

underrubriker 7.1 Fördelning av taltid och 7.2 Manliga och kvinnliga attribut och praktiker. I slutet av 

detta kapitel kommer en övergripande sammanfattning av analysen att presenteras.  

7.1 Fördelning av taltid 

En av studiens forskningsfrågor var att ta reda på hur fördelningen i taltid mellan män respektive 

kvinnor ser ut i programmet ”Livet i mattelandet”. Diagrammet nedan visar en sammanställning av 

programmets fyra analyserade avsnitten. Diagrammet visar ett resultat av tidfördelningen mellan 

män respektive kvinnor i procent över alla avsnitt. Som man kan se på diagrammet nedan, visar 

det att männen dominerar i taltidsfördelningen i tre av de fyra analyserade avsnitten. I första 

avsnittet dominerar kvinnorna i taltidsfördelningen, med 56 procent för kvinnorna och enbart 44 

procent för männen. Den största skillnaden mellan tidfördelningen var i fjärde och tolvte 

avsnitten, där männen hade cirka 70 procent av taltiden medan kvinnorna enbart hade cirka 30 

procent. I avsnitt sju kan man se en mindre dominans av tidfördelningen mellan män och 

kvinnor, den totala taltidsfördelningen för männen var 54 procent och 46 procent för kvinnorna.  

 

 

Diagram 1: Tidfördelning mellan män och kvinnor  

 

Genom att granska taltidsresultatet har även antalet roller i de olika avsnitten analyserats. 

Använder man sig av Dahlerups analysmodell (1976), och tillämpar sig av den första punkten: 
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karaktärernas kön och antal, ser man att antalet roller i vardera avsnitt ser olika ut. Tabellen 

nedan visar antalet roller spelande av män respektive kvinnor samt den totala fördelningen av 

rollerna mellan könen. I avsnitt fyra och tolv kunde man se att fler manliga roller representerades, 

medan i avsnitt ett och sju kunde man se att fler kvinnliga roller representerades. Vid observation 

av tidsfördelning kunde man se att ett visst antal roller spelades av vartdera könet, då vissa 

kvinnor fick representeras som män och vissa män fick representeras som kvinnor.  Detta har 

granskats med överseende vid tidtagning av respektive kön. Största skillnaden mellan antalet 

roller var i avsnitt fyra, där åtta roller spelades av män och enbart fem roller spelades av kvinnor. 

Generellt visade rollfördelningen mellan könen en jämn fördelning, med en enstaka skillnad 

mellan avsnitten. Tabellen visar på att 27 manliga roller och 25 kvinnliga roller förekommer totalt 

i de fyra analyserade avsnitten. Detta visar en jämn fördelning i procent, då de manliga rollerna 

förkommer i cirka 52 procent medan de kvinnliga rollerna förekommer i cirka 48 procent. 

Programmet ”livet i mattelandet” befäster inte resultatet av Steyers (2014) forskning att män 

anses spela fler roller än kvinnor (Steyer, 2014, s. 174-175). Rollfördelningen i programmet visar 

på en jämnlik fördelning mellan könen.    

Tabell 2: Antalet karaktärer i respektive avsnitt.  

7.1.1 Sammanställning av diagram och tabell 

Resultatet visar att män i större utsträckning dominerar taltiden, men att könen har en jämnare 

rollfördelning i de analyserade avsnitten. Det man kan se är att resultatet av diagrammet och 

tabellen hänger ihop. Diagrammet visar att männen dominerar i taltidsfördelningen i avsnitt fyra 

och tolv vilket även återspeglas i rollfördelningen för avsnitten, då fler av rollerna spelas av 

manliga roller. Ett slutligt resultatet visar på att om fler roller spelas av män ökar även deras taltid 

och tvärtom.  

Avsnitt Antalet män  Antalet kvinnor  

Avsnitt 1: 
Likheter och 
olikheter 

6 7 

Avsnitt 4: 
Hälften och 
dubbelt 

8 5 

Avsnitt 7: Udda 
tal 6 7 

Avsnitt 12: 
Positionssystemet 7 

 

6 

Totalt (%) 27 (52%) 25 (48%) 
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7.2 Manliga och kvinnliga attribut och praktiker   

Den andra forskningsfrågan för denna studie var att undersöka vilka roller kvinnorna respektive 

männen har i programmet, samt vilken bild det är som ges av begreppen maskulinitet och 

feminitet i de olika avsnitten. Under denna rubrik kommer resultatet av analysen på programmet 

”Livet i mattelandet” att presentera de manliga och kvinnliga attributen och praktikerna i de olika 

avsnitten. Analysen kommer delas in under programmet ”livet i mattelandets” scener: 

Matematikrestaurangen, Sifferverkstaden, Räknebageriet, Geometribanken och Bråktemplet. Nikolajevas 

(2004) motsatsschema och Dahlerups analysmodell (1976) kommer att fokusera på karaktärernas 

praktiker och attribut, således vad det är som utmärker sig vara manligt respektive kvinnligt 

mellan huvudkaraktärerna i programmet. De två nämnda analysmodellen, motsatsschemat och 

Hirdmans (2010) definition av genus kommer ligga till grund för analysens resultat. Dahlerups 

modell (1976) med de fem punkterna: Karaktärernas kön och antal, personernas utseende, vilka egenskaper 

framhävs? vad för slags känslor visar karaktärerna upp? och vilka aktiviteter ägnar sig karaktärerna åt? 

kommer vara underrubriker för varje scen i programmet. 

7.2.1 Matematikresturangen  

Karaktärernas kön och antal 

I matematikrestaurangen startar och avslutas varje avsnitt. Som nämnt under metodavsnittet får 

man träffa huvudkaraktärerna Uno, Kvartz, Kaxi och Theresa och teaterdirektören Renée som 

alla kommer ingå i denna analys. I matematikrestaurangen är det två män (Uno och Kvartz) och 

två kvinnor (Kaxi och Theresa) som alltid är med i de olika avsnitten. Teaterdirektören Renée 

representeras som kvinna, hon är med i avsnitt ett och tolv, i avsnitten fyra och sju är hennes röst 

enbart med i början. 

Personernas utseende  

 

Kvartz, Theresa, Uno, Kaxi och teaterdirektören Renée i matematikresturangen 

 

Huvudkaraktärerna Kvartz, Theresa, Uno, Kaxi och teaterdirektören har i alla scener på sig 

maskulina kläder, oavsett om de spelas av manliga eller kvinnliga könsroller. Detta återspeglas i 

alla scener: Matematikrestaurangen, Sifferverkstaden, Räknebageriet, Geometribanken och Bråktemplet. De 

kvinnliga huvudkaraktärerna bär alltid byxor med skjortor till, ibland kan även tjejerna bära 
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kostymer vilket anses vara vanliga maskulina attribut. Detta kan man se på bilden ovan som är en 

skärmdump från den slutliga spelningen i matematikrestaurangen i avsnitt 4. De manliga 

huvudkaraktärerna har i alla scener på sig typiskt maskulina kläder så som byxor, skjortor och 

kostymer. I alla analyserade avsnitten har de manliga och de kvinnliga huvudkaraktärerna alltid 

liknande kläder eller kläder inom samma tema. Inga manliga huvudkaraktärer har till exempel 

klänningar eller kjolar på sig, vilket fortfarande anses bryta mot normen. Det ända som stack ut 

var teaterredaktören Renée som hade på sig högklackade skor i alla avsnitten, vilket sticker ut 

som feminint attribut. Genus som hjälpmedel gör det till en självklarhet för oss människor att 

diskutera frågor kring könets konstruktion samt hur man kan förändra och bryta normen om vad 

som egentligen är manligt och kvinnligt (Hirdman, 2010, s. 15). De manliga och kvinnliga yttre 

attributen har i programmet UR:s Livet i mattelandet inte valt att bryta mot normen kring 

könsnormer. Programmet har istället fokuserat på att dra alla mot samma kant, alla 

huvudkaraktärerna har på sig liknande kläder och alla representeras med maskulina yttre attribut. 

 

Vilka egenskaper framhävs? 

De fem huvudkaraktärerna i matematikresturangen, Uno, Kvartz, Kaxi, Theresa och Renée visar 

alla på både feminina och maskulina egenskaper oberoende på dess kön. Uno framställs med 

praktikerna passiv och lydig, vilket visas som vanliga feminina egenskaper. Han är overksam och 

gömmer sig oftast i bakgrunden, han är även hörsam och medgörlig, som tex. han sjunger med i 

alla avsnitten utan att protestera eller överklaga på någonting. Kvartz framställs med praktikerna 

självsäker, rationell och ändamålsenlig, han representeras ha maskulina egenskaper. Han ger 

uppmaningar så som tex. ”vi har en restaurang att sköta!” och ”då så, har något ett bättre förslag 

att komma på?”. Detta visar på att han är självsäker och låter inte någon annan karaktär 

övervinna hans maktposition. Kaxi framställs som den emotionella, den beroende och den 

passiva, vilket visar på feminina egenskaper. Hon visar med hela sin kropp och med sina 

ansiktsuttryck att hon är ledsen eller glad, hon frågar alltid frågor så som ”kommer vi verkligen 

att klara av detta?”. Detta påvisar att hon alltid behöver någon annans hjälp och åsikt. Hon är 

även den passiva, hon gillar inte att vara i centrum om hon inte tvingas säga någonting viktigt. 

Theresa däremot visar på maskulina egenskaper, hon är aktiv, tävlande och påhittig. Hon är visar 

med hela sin kropp att hon bryr sig och vill förändra det hon inte är nöjd med, hon kommer på 

nya idéer om hur de ska lösa varje avsnitts problemuppdrag. Teaterredaktören Renée visar på 

egenskaper så som hård, känslokall och stark vilket är maskulina huvuddrag. Hon ger 

karaktärerna fordrar i början av varje avsnitt, en replik som hon nämner i varje avsnitt är ”sätt 

igång att jobba, jobba, jobba!”. 

 

Vad för slags känslor visar karaktärerna upp?  

Uno har en väldigt blyg karaktär, han är passiv och overksam, i restaurangen gömmer han sig 

bakom disken och torkar tallrikar. Han är även lydig och medgörlig, vilket medför att han håller 
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med det mesta som alla andra karaktärerna säger. Kaxi har en personlighet som visas vara 

blygsam, passiv och lydig. Uno och Kaxi visar på feminina praktiker utifrån deras 

personlighetsdrag. Teaterredaktören Reneé, är den som styr och bestämmer, hon visar hårda och 

allvarliga känslor vid fördelning av uppdragen personalen måste lösa varje vecka. Theresa och 

Kvartz är självsäkra och aktiva, de känner sig alltid bättre än de andra karaktärerna.  

 

Vilka aktiviteter ägnar sig karaktärerna åt?  

Theresa och Kvartz är servitörer i restaurangen, vilket påvisar en jämn fördelning mellan könen. 

Kvartz har i uppgift att alltid vidare föra teaterredaktören Renées uppdrag på tavlan till alla andra 

anställda i restaurangen för att kunna lösa uppdraget tillsammans. Theresa har i uppgift att alltid 

komma på en lösning eller en sång till den slutliga spelningen i matematikrestaurangen. Alla andra 

huvudkaraktärer hänger alltid med på hennes idé och sjunger vidare alla tillsammans. Uno är 

diskaren i restaurangen, han har även hand om all dukning av tallrikar i restaurangen tillsammans 

med servitörerna. Kaxi är kocken i restaurangen, hon står bakom en bänk vilket ska representera 

att hon är i köket. Hon har hand om all planering och all matlagning i restaurangen. Aktiviteterna 

i restaurangen är jämnt fördelade, vilket även är en återspegling på det verkliga livet. Kvinnan ska 

som vanligt stå i köket och laga mat, mannen ska arbeta som diskare då det är ett tungt och hårt 

arbete. Detta är två obrutna normer, som har återspeglats i programserien.  

7.2.2 Sifferverkstaden 

Karaktärernas kön och antal 

På sifferverkstaden får man träffa karaktärerna Kvartz och Theresa som är utklädda till 

siffermekanikerna Primus och Zero. Karaktärerna ska representera könen en kvinna (Zero) och 

en man (Primus). I varje avsnitt får man även träffa på olika kunder som besöker 

sifferverkstaden, så som Silvio Brumeister (man), d´Artagnan (man) mfl.  

 

Personernas utseende 

 

 

                                                                                        Primus (till vänster) och zero (till höger)  

Primus och Zero har likadana kläder på sig i 

varje avsnitt, de byter inte något enstaka plagg 

i något av de fyra analyserade avsnitten. Detta 

anses bero på karaktärernas förmedlande 

personlighet och utseende. Som man kan se 

på bilden så har Primus på sig gula byggbyxor 

med ett verktygsbälte, en vit blommönstrad 

skjorta och en brun långärmad topp. Zero har 

även på sig gula byggbyxor med ett 

verktygsbälte på, en mönstrad t-shirt, en 

leopardmönstrad jeans jacka och en blå fläta i  
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håret. Det som urskiljer karaktärerna är deras hår, Primus har mellankort blont hår vilket visar på 

en maskulin frisyr medan Zero har långt uppsatt rödbrunt hår med en blå fläta, vilket visar på en 

feminin frisyr. Enligt Ambjörnsson (2011) är det svårare för barn att precisera om barnet är en 

pojke eller en flicka om man inte klär barnet könsspecifikt (Ambjörnsson, 2011, s.217). I 

sifferverkstaden har man inte klätt karaktärerna könsspecifikt men man kan ändå se vilket kön de 

representerar.  

 

Vilka egenskaper framhävs?  

De två huvudkaraktärerna i sifferverkstaden, Zero och Primus visar båda på maskulina och 

feminina praktiker utifrån Nikolajevas (2004) motsatsschema. Zero framstår som stark, aktiv, 

omtänksam, självständig och rationell. Hennes starka, självständiga och aktiva sidor, visas i 

sifferverkstaden i alla analyserade avsnitten, då hon arbetar hårt genom praktikerna ”såga” och 

”bygga” till exempel. Detta visar på vanliga maskulina egenskaper. Hon har även feminina 

egenskaper, hon visar en omtänksamhet mot sina kunder, detta visas då hon hjälper sina kunder i 

verkstaden att få dess begär uppfyllda. Primus framstår som stark, aktiv, lydig och beroende. 

Hans personlighet visar några feminina och några maskulina huvuddrag. Hans starka och aktiva 

sidor visas i alla analyserade avsnitten, då han arbetar hårt så som Zero genom praktikerna 

”såga”, ”borra” och ”snickra”. Detta visar på vanliga maskulina egenskaper. Det som skiljer sig 

från Primus och Zero är att Primus i många tillfällen utrycker sig feminint, så som hans lydighet 

och bundna relation med Zero. Zero anses vara karaktären som är den ”smarta” och som löser 

alla problem självständigt. Detta påvisar att den kvinnliga rollen även kan ha den dominanta 

rollen i ett program. Detta motsäger Steyers (2014) forskning som påpekar att kvinnor är 

underrepresenterade i många program inom median idag (Steyer, 2014, s. 174-175).  

 

Vad för slags känslor visar karaktärerna upp?  

Primus ger kontinuerligt komplimanger till Zero för att understrycka hur bra hon har löst ett 

problem. Han kan nämna fraser som dessa: ”Om, jag bara var hälften så smart som du, så skulle 

jag vara dubbelt så smart som jag” (Avsnitt 4) och ”Dina små konster räddade oss igen” (Avsnitt 

7).  Dessa fraser visar på en avundsjuka på Zeros smarta tänkande, med en önskan över att själv 

kunna tänka på detta sätt. Primus visar feminina känslor så sårbarhet och beroende av andra, till 

exempel när han försöker hjälpa en kund men inte kommer fram till en lösning. Som nämnt ovan 

kan Zero vara väldigt maskulin i sina beteenden, men hon har även många feminina egenskaper 

också. Dessa egenskaper visas när Zero bli emotionell och visar en omtänksam sida för att kunna 

hjälpa sina kunder. 

 

Vilka aktiviteter ägnar sig karaktärerna åt?  

Som nämnt ovan ägnar sig båda karaktärerna Zero och Primus åt yrket mekanik, vilket framställs 

som ett maskulint yrke i normen. Karaktärerna ägnar sig åt att ”bygga”, ”snickra”, ”borra” och 
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”såga”. Några vanliga attribut som anses vara maskulina enligt Svaleryd är att ”göra uppfinningar” 

och att ”laga saker” (Svaleryd, 2003, s. 133-134). Detta bekräftar sifferverkstadens maskulina 

attribut att ”laga saker” med yrket mekanik.  

7.2.3 Räknebageriet 

Karaktärernas kön och antal 

På räknebageriet får man träffa Uno och Kaxi utklädda till bagaren Bullino och stammisen Janis. 

Janis är enbart med i två av de fyra analyserade avsnitten. Karaktärerna ska representera en man 

(Bullino) och en kvinna (Janis). I varje avsnitt får man även träffa på olika kunder som besöker 

räknebageriet. 

Personernas utseende  

 

 

                                                                                        Bullino (till vänster) och Janis (till höger) 

både pojkar och flickor undviks att bära den farliga rosa färgen. Detta för att inte symboliseras 

som förtryckande inaktivitet eller ses som flickiga (Ambjörnsson, 2011, s. 20). Bullino och Janis 

attribut motsäger denna forskning, då båda könen använder sig av den rosa färgen och 

fortfarande representeras som en man och en kvinna.  

 

Vilka egenskaper framhävs?  

Utifrån Nikolajevas (2004) motsatsschema kan man uppleva huvudkaraktären Bullinos praktiker 

som emotionell, mild, självuppoffrande, hjälpsam, rationell och vacker. Karaktären Janis är enbart 

med i två av de fyra analyserande avsnitten, hennes egenskaper av praktiker upplevs som passiv, 

overksam och skyddande. Bullinos milda, vackra och emotionella sida visar på feminina praktiker. 

Han pratar väldigt tyst och milt, oavsett om han är orolig, stressad eller lugn. Han har även några 

maskulina praktiker, då han är rationell i sitt arbete. Han är väl planerad och vet vad han håller på 

med i sin butik. Janis har feminina praktiker så som passiv och skyddande, hon tar inte lika stor 

Bullino har på sig likadana kläder i varje 

avsnitt. Som man kan se på bilden har 

Bullino på sig vita bagarkläder, en bagarhatt 

och en ljusrosa scarf runt halsen. Stammisen 

Janis har på sig en rosamönstrad blus med 

en brunstickad väst och en randig brunrosa 

mössa. Karaktärernas utseende skiljer sig 

från varandra, Bullino har blont kort hår 

medan Janis har långt och tovigt oranget 

hår. Det som sammankopplar karaktärerna 

är att båda har färgen rosa på. Enligt 

Ambjörnssons (2011) forskning visas att  
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plats i programmet som Bullino. Hon sticker ut i några få sekunder när hon i varje avsnitt förstör 

för Bullino och sedan åtgärdar sina problem med en lösning.  

 

Vad för slags känslor visar karaktärerna upp?  

Bullino är konstant orolig, han är rädd för att inte kunna lösa eller tillgodogöra sina kunders 

önskningar och problem. Bullino anses ha praktiker som emotionell, hjälpsam, varm, rar och 

sårbar, vilket belyses som typiskt kvinnliga framställningar, utifrån Nikolajevas (2004) 

motsatsschema. Bullino visar även på en maskulin praktik, han representeras som ledaren i 

räknebageriet, han är ägaren av bageriet och Janis är enbart medhjälparen. Fler huvuddrag på 

ledarskap visas när Bullino flera gånger i de olika avsnitten skäller ut Janis för sina oansvariga 

beteenden. Janis visar på praktiker så som emotionell, förstörare och den skyddande. I de olika 

avsnitten ser man Janis som förvirrad, hon verkar inte veta vad hon medför för problem till 

Bullino men kommer snabbt på vad hon gjort och åtgärder detta. Janis personlighet visas som 

den dumma som inte rår för att skada någon annans känslor. Janis anses även ha maskulina och 

feminina praktiker.  

 

Vilka aktiviteter ägnar sig karaktärerna åt? 

Som nämnt under tidigare stycke är Bullino ägaren av räknebageriet medan Janis är medhjälparen 

i bageriet. Yrket bagare framställs som ett feminint yrke i normen.  Bullino ägnar sig åt att ”baka”, 

”hjälpa kunderna”, ”planera” och ”räkna”.  Några vanliga aktiviter som Janis ägnar sig åt är att 

”äta”, ”förstöra” och ”fixa”.  

7.2.4 Geometribanken  

Karaktärernas kön och antal 

På geometribanken får man träffa Kaxi som är utklädd till väktaren Måttstocken. Det är svårt att 

urskilja vilket kön Måttstocken representerar. Vid mätning av taltid har Måttstocken valt att 

representeras som en kvinna. I geometribanken får man träffa olika personer som vill ha hjälp 

med att hitta en geometrisk figur. 

Personernas utseende  

 

 

                                                                                                                      Måttstocken i geometribanken 

Måttstocken har på sig samma vaktuniform i varje avsnitt. 

Som man kan se på bilden har Måttstocken på sig attribut så 

som mörkgröna pösiga byxor med ett svart bälte med en 

telefon och andra väktarverktyg, en ljusgrön kortärmad 

skjorta med en tjock svart slips, röda glasögon och en grön 

keps. Måttstocken har kortklippt oranget hår, vilket gör det 

svårt att urskilja karaktärens könsspecifikation. Måttstockens 

yttre attribut visar på en maskulin karaktär medan 

måttstockens röst och utseende visar på en kvinnlig 

karaktär. 
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Vilka egenskaper framhävs? 

Utifrån Nikolajevas (2004) motsatsschema anses Måttstocken ha både feminina och maskulina 

egenskaper. Måttstocken har egenskaper som den omtänksamma/hjälpsamma, tänkaren, den 

analyserande och den starka. Karaktären Måttstocken gör sitt yttersta i avsnitten ett och fyra för 

att hjälpa kunderna hitta en passande geometrisk figur. Detta visar på att hon är hjälpsam, 

osjälvisk och gillar att hjälpa andra. Dessa egenskaper visar på feminina praktiker. Måttstocken 

har som egenskap att kunna analysera kundens behov, karaktären visar även sig vara stark, hon 

bär en av sina kunder för att skydda honom från en orm. Dessa egenskaper visar på maskulina 

praktiker. 

 

Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 

Måttstocken visar sig vara den omtänksamma, självuppoffrande och tänkaren som kan hitta 

lösningar åt alla andras problem men när det kommer till sig själv så kan hon bli osäker i sitt 

tänkande. Hon nämner fraser som dessa: ”Jag måste verkligen byta jobb, det här var alldeles för 

farligt” (Avsnitt 4) och ”jag vet inte vad jag vill ha” (Avsnitt 1). Detta påvisar att hon är beroende 

av någon annans hjälp för att hitta sig själv en lösning.  

  

Vilka aktiviteter ägnar sig karaktärerna åt?  

Måttstocken arbetar på en bank, där hon försöker hitta anpassade geometriska figurer för att 

hjälpa sina kunder. Hon ägnar sig åt att först lyssna på vad kunden har för begäran, sedan 

försöker hon tänka och analysera problemet, efter det försöker hon hitta en lösning. Hon 

använder sig av flera nycklar för att öppna upp olika skåp som leder till olika former. Skåpen är 

gjorda på liknande sätt som kassaskåpen i en vanlig bank. 

7.2.5 Bråktemplet 

Karaktärernas kön och antal 

I bråktemplet träffar man Theresa utklädd till gurun Nin Ja som hjälper till att lösa kundernas 

problem genom att dela på saker i lika stora delar. I bråktemplet får man träffa på kunderna 

skånske Mia (kvinna) och Olof (man) m.fl. 
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Personernas utseende  

 

                                                                                        Nin Ja i bråktemplet  

Vilka egenskaper framhävs?  

Nin Ja visar på flest maskulina egenskaper, hon är stark, aktiv, rationell. De feminina praktikerna 

som hon visar är hennes hjälpsamhet till sina kunder och hennes lydighet. Karaktären visar upp 

sig som stark, aktiv och självsäker inför kunderna men är i själva verket väldigt klumpig när hon 

är själv. Hon nämner frasen ”det här löser jag lätt” för att kunna övertala sina kunder att hon kan 

lösa deras konflikter. Detta medför orättvisa lösningar ibland, då hon enbart går efter kundernas 

önskningar även om de leder till okorrekta resultat. Detta är vanliga maskulina praktiker. Hennes 

feminina sida visas när hon hjälper sina kunder att lösa deras konflikter.  

 

Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 

Karaktären Nin Ja visar inte upp sina känslor då hon har som taktik att inte visa dem inför 

kunderna. Hennes känslor uppfattas som känslokalla och hårda, man ser ingen emotionell eller 

någon mild sida av henne då hon hjälper sina kunder. Detta visar på en stark maskulin praktik.  

 

Vilka aktiviteter ägnar sig karaktärerna åt?  

Nin Ja finner man i en asiatisk miljö, där hon befinner sig i ett tempel för att hjälpa människor i 

problem att hitta den rätta vägen. I början av varje scen i bråktemplet hör man lugnande asiatisk 

musik, då Nin Ja står i en speciell position vilket kan kopplas till att hon mediterar. Hon har som 

uppgift att hjälpa personer som hamnat i trubbel för att dela på någonting jämlikt. Hon går enbart 

på det kunden har önskat sig, hon är rationell i sitt beteende. Hennes känslor kan missgynnas 

som negativa, då hon är svårförståelig.  

 

 

 

Som man kan se på bilden har Nin Ja på sig en brunfärgad 

asiatisk komono med ett beigefärgat linne och ett bar 

orangea pösiga byxor. Nin Ja har långt vitfärgat hår i en 

tofs och tunna glasögon. Nin Ja ska representera en äldre 

kvinna i 80 års åldern.  
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7.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visade resultatet av undersökningen av taltidsfördelningen mellan män och 

kvinnor på en manlig dominans i de analyserade avsnitten. Rollfördelningen i programmet visade 

påverka resultatet av fördelningen av taltid. Ett slutligt resultat visar på att om fler roller spelas av 

män i vartdera avsnitt ökar även deras taltid och tvärtom. Resultatet påvisar forskningsöversikten 

som visar att manlig dominans åstadkommer i media, kvinnan anses fortfarande vara tydligt 

underrepresenterad i fördelningen av roller i media (Steyer, 2014, s. 174-175).  

 

Genusanalysen av maskulina och feminina attribut och praktiker visade att båda könsterotyper 

finns i programmet. Många av huvudkaraktärernas egenskaper anses vara skapade utifrån 

normkritik men även finns det egenskaper som fortfarande är inom ”normen”.  Josefson (2005) 

poängterar att de kulturella och de sociala mönstren för manligt och kvinnligt sitter djupt inlärda i 

våra personligheter att de blir alltför naturliga att ändra på (Josefson, 2005, s. 9). Vanliga 

maskulina praktiker som förekommer i de olika scenerna i programmet är genom aktivitet, 

självsäkerhet, stark, rationalitet m.fl. Vanliga feminina praktiker som förekommer i de olika 

scenerna i programmet är genom omtänksamhet, passivitet, beroende, känsliga och osäkerhet 

m.fl. Attributen i programmets helhet domineras av typiskt maskulina klädval, då flertal av 

karaktärerna har på sig byxor, skjortor, kavajer och kostymer. Feminina attribut kan enbart läggas 

märke till då karaktärerna använder sig av klackskor, feminina hårmodeller och färgglada färgval 

på sina kläder. 

 

Framställningen av manliga och kvinnliga attribut och praktiker visar på hur UR:s program ”Livet 

i mattelandet” visat på en könsneutral utgångspunkt. Resultatet bekräftar forskningsöversikten att 

de maskulina normerna fortfarande ses som de styrande i media och i den fiktiva världen.  
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka UR:s utbildningsprogram ”Livet i mattelandet” utifrån ett 

genusperspektiv. Forskningsfrågorna som jag ville få besvarade var: hur ser fördelningen i taltid 

ut mellan män respektive kvinnor i programmet livet i mattelandet? och vilka roller har kvinnorna 

respektive männen i programmet, vilken bild ges av begreppen maskulinitet och feminitet i de 

olika avsnitten? Under diskussionskapitlet kommer studiens resultat att diskuteras djupare. 

Diskussionen kommer att kopplas till studiens bakgrund, forskningsöversikt och teoretiska 

utgångspunkter. Diskussionskapitlet kommer att vidare presenteras i underrubrikerna 8.1 En 

jämställd tidsfördelning, 8.2 Maskulina och feminina attributen och praktikerna och 8.3 Främja genus i 

skolan. 

8.1 En jämställd tidsfördelning 

I avsnitt 3. Forskningsöversikt återger jag till fler forskare som har undersökt barnprogram och 

barnböcker med syftet att se hur olika könsroller gestaltas och återges. Till exempel skriver Klein 

och Shiffman (2009) att männen dominerar till 83,6 procent. Smith (2010) påpekar även detta i 

sin undersökning där resultatet visar att fler än det dubbla rollerna var spelade av män.  Jag kan 

med denna studie bekräfta Forsbergs (2002) och Steyers (2014) forskning, som påvisar en 

hierarkisk könsstruktur på manlig dominans, forskarna anser att kvinnor framträder som 

underrepresenterade både i klassrummet och i barnprogram. Studiens resultat visar även att 

männen dominerar, de har större fördelning i taltid än kvinnorna i de analyserade avsnitten. 

Denna studie som jag utfört visar, så som Forsberg (2002) och Steyers (2014) forskning, att 

manlig dominans finns. Rollfördelningen mellan könen har även en påverkan på hur stor 

taltidsfördelningen blir.  

 

Svaleryd (2003) skriver att vuxna ser barnprogram som overkliga, men att barn lättare kan se det 

som realistiskt. Hur kan den ojämlika taltidsfördelningen i material som visas för elever påverka 

deras uppfattning kring könsroller? Kan det vara så att vi pedagoger kan förändra elevernas syn 

kring dess köns uppfattning? Om man kopplar till Nikolajevas (2004) motsatsschema så kan man 

se det som att avsnitten förstärker den manliga normen att vara mer aktiv, och att kvinnan mer 

ska ha en passiv roll. Trots att UR:s program ”Livet i mattelandet” är upplagd utifrån ett 

genusperspektiv så visas fortfarande att ett maskulint ideal styr. Pedagogens ansvar är att utforma 

en grundläggande demokratisk miljö, för att alla människors lika värde, jämställdhet och 

solidaritet ska främja de mänskliga rättigheterna i och utanför skolan (Skollagen, 2010:800: 

Skolverket, 2011, s. 8: Barnkonventionen, 2009: SOU, 2003:035, s. 25).  
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8.2 Maskulina och feminina attributen och praktikerna 

I denna studie ser man en jämlik fördelning mellan manliga och kvinnliga praktiker i alla 

analyserade avsnitt. Studien visar även på att karaktärerna har en brist på jämlik fördelning mellan 

de manliga och de kvinnliga attributen. Karaktärerna har i programmets delar i de flesta fall på sig 

typiskt maskulina attribut oberoende av dess kön. Hirdmans (2010) definition av genus är ett 

hjälpmedel för att framställa könet och känneteckna vad som är manligt respektive kvinnligt i 

samhället. Genus som hjälpmedel gör det lättare för oss att kategorisera vad som är typiskt 

manligt och kvinnligt. Utifrån Hirdmans (2010) definition at genus kan man se att UR:s program 

”Livet i mattelandet” förstärker de typiskt manliga attributen och förtränger de flesta kvinnliga 

attributen.  Heikkilä (2015) påpekar i sin studie att det finns brist på jämställdhet mellan könen i 

skolan, pojkar och flickor behandlas inte likvärdigt i skolmiljön. En läromedelsanalys gjord av 

Heikkilä (2015) visar att flickor agerar både feminint och maskulint medan pojkar enbart agerar 

maskulint. Denna studie överensstämmer inte med Heikkiläs (2015) resultat av 

läromedelsanalysen. Som denna studie visar har UR:s program ”Livet i mattelandet” visat på en 

könsneutral utgångspunkt. Karaktärerna i programmet har olika egenskaper och personligheter 

oberoende på dess kön. Det vill säga både de kvinnliga och manliga karaktärerna agerar både 

feminint och maskulint. Programmet har lyckats få med alla karaktärernas praktiker men missat 

att lägga någon större affekt på karaktärernas yttre attribut. Hur kan man vidare diskutera detta 

och varför är det så? Kan detta påverkas av den inlärda normen? ”. Ambjörnsson (2011) har i sin 

studie intervjuat föräldrar och kommit fram till att den rosa färgen är något många undviker att 

prata om. Färgen symboliseras som förtryckande inaktivitet hos flickor och för flickig att 

användas av pojkar. En slutsats som man kan dra är att den rosa färgen även har en liknande 

affekt på de feminina kläderna, så som klädernas modell, klädernas figur, accessoarer, smink med 

mera. I programmet använder kvinnorna sig av typiskt maskulina kläder så som kostymer, 

skjortor och flugor. Detta medför att den kvinnliga kroppen inte får behålla sin könsidentitet. 

Varför använder män inte sig av typiskt feminina kläder? Till exempel kjol, klackskor eller smink. 

Ambjörnsson (2011) påpekar att Sverige är ett av världens mest jämställda land, där män och 

kvinnor ses som ett ideal. Hon ställer sig frågan varför det fortfarande finns könsskillnader än 

idag, varför sker det fortfarande en förvirring? Denna förvirring återspeglar sig i UR:s program 

”Livet i mattelandet” lika så som den gör i den fiktiva världen anser jag.  

 

UR har lyckats belysa hur maskuliniteten och femininiteten framställs utifrån genusperspektivet, 

då störst fokus har varit på karaktärernas praktiker, så som egenskaper, känslor och dess 

aktiviteter. Framställningen av manliga och kvinnliga praktiker visar på en könsneutral 

utgångspunkt. Många av huvudkaraktärernas egenskaper anses vara skapade utifrån normkritiskt 

tänkande, men många egenskaper styrs fortfarande av ”normen”. Josefson (2005) poängterar som 

nämnt i analysen att de kulturella och de sociala mönstren för manligt och kvinnligt sitter djupt 

inlärda i våra personligheter och att de blir alltför naturliga att ändra på. Svaleryds (2003) 
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forskning har visat på hur vuxna till skillnad av barn påverkas och upplever barnprogram. De 

vuxna ser på barnprogram som overkliga, medan barn upplever de som verkliga, detta får de att 

förstå sådant som inte synliggörs i det verkliga livet. Jag anser att man bör som förälder och 

pedagog diskutera detta med eleverna efter varje avsnitt, vad är egentligen verklighet och vad är 

inte det? Är det okej att bete sig på ett visst sätt som det visas i programmet? Resultatet av denna 

analys visar på att maktpositionen behandlas både av kvinnliga och manliga roller, vilket visar på 

att UR:s program ”Livet i mattelandet” har lyckats förmedla en jämställdhetstanke inom 

genusområdet.  

8.3 Främja genus i skolan 

Studiens undersökning med koppling till forskningsöversikten påvisar att de manliga normerna i 

viss mån fortfarande styr än idag. Även om man utvecklats långt i Sverige idag så finns det 

fortfarande en ostruktur i jämställdheten. Hur kan man som pedagog arbeta främjande med 

genusfrågan för att motverka stereotyper, elevernas identitetsuppbyggnad och elevernas 

jämställdhet i skolan? Läraren bör medvetet arbeta med detta kontinuerligt i sitt klassrum, under 

allt ämnesinnehåll och ute på skolgården. Läroplanen och skollagen poängterar hur viktigt 

skolans medvetande måste främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter, för en likvärdig 

skola har läraren som ansvar att motverka traditionella könsmönster och utveckla elevernas 

förmåga att visa sina intressen oberoende av dess könstillhörighet (Skolverket, 2011, s. 8) 

Resultatet av denna studie visar på att det fortfarande finns skillnad i hur könen framställs idag, 

både om man granskar de feminina och maskulina yttre attribut och utseende och de inre 

praktikerna så som personlighet och känslor. Pedagogen måste arbeta intersektionellt med att 

motverka och synliggöra olika ojämlikheter och orättvisor som finns i samhället, detta för att 

åstadkomma ett rättvisare samhälle (Edling, Liljeros, 2016, s. 177: NE, 2017). Pedagogen har 

även som ansvar att skapa ”en självbild” för varje individuell elev i samspel med andra elever och 

pedagoger för att bilda en egen identitet (Lindstrand, 2006 s. 56: NE, 2017). Enligt Åberg och 

Taguchi (2005) bör en pedagog kontinuerligt reflektera över hur skoldagen ser ut. Mötet mellan 

pedagog och elev ska fungera som en demokratisk mötesplats där ”alla” har rätt att ge värde åt 

dialog för ny kunskap samt synliggöra varje elevs olikheter och likheter då alla kan bli sedda. Vare 

sig man arbetar med ”Livet i mattelandet ” eller något annat program kan man alltid arbeta kring 

dess genusinnehåll, ideal och diskutera detta i helklass med eleverna.  

 

Ambjörnsson (2011) tar hänsyn till den mänskliga kroppen i sin studie, där hon förmedlar att 

kroppen är det enda legitima området där könsskillnader idag kan uttryckas fritt både för barn 

och för vuxna. Den rosa färgen symboliserar laddningen i barnvärlden för att behålla ordningen 

eller förändra den. Hur kan man arbeta med den kvinnliga och manliga kroppen i skolan för att 

motverka könssterotyper? Enligt min åsikt kan man förmedla att ”alla” har rätt att se, vara, känna 

och tycka vad och hur man vill oberoende på vad för könstillhörighet man har.   



 

 34 

9. Konklusion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka UR:s utbildningsprogram ”Livet i mattelandet” 

utifrån ett genusperspektiv. Studien har även syftat till att undersöka hur manligt och kvinnligt 

gestaltas i programmets olika avsnitt och hur fördelningen i taltid mellan könen sett ut. Jag har 

analyserat fyra av tolv utvalda avsnitt utifrån Hirdmans definition av genus, Nikolajevas (2004) 

motsatsschema och Dahlerups (1976) analysmodell. Som metod har jag använt en kvalitativ 

innehållsanalys. Studiens resultat visar på en maskulin dominans i taltidsfördelningen mellan män 

och kvinnor, men att könen har en jämnare rollfördelning i de analyserade avsnitten. 

Framställningen av manliga och kvinnliga attribut och praktiker visar på hur UR:s program ”Livet 

i mattelandet” visat på en könsneutral utgångspunkt. Resultatet bekräftar att de maskulina 

normerna fortfarande ses som de som styr. Studien påvisar att trots att serien medvetet är 

upplagd utifrån ett genusperspektiv så visas utifrån analysen att maskulina idealet fortfarande styr 

i media och i den fiktiva världen. Därmed vill denna studie medföra hur stor vikt pedagogen har 

att lyfta upp och diskutera genusfrågan konstant i klassrummet för att motverka de traditionella 

könsmönstren. Jag bör göra detta för att kunna uppfylla styrdokumentens och skollagens krav på 

mig som pedagog.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Tidsmall- tidfördelningen mellan kvinnor respektive män 

Avsnitt 1: Likheter och 

olikheter 

Taltid Kvinnor: Taltid Män: Totala taltid i 

minuter: 

Matematikresturangen 54,28 sek 12,55 sek  

Sifferverkstaden 46,19 sek 70,89 sek  

Räknebageriet 21,15 sek 80,96 sek  

Geometribanken 91,55 sek 0 sek  

Avslutande spelningen 28,01 sek 28,01 sek  

Totalt:  Ca. 244 sek (56%) Ca. 192 sek (44%) 7 min & 16,93 sek  

 

Avsnitt 4: Hälften och 

dubbelt 

Taltid Kvinnor: Taltid Män: Totala taltid i 

minuter: 

Matematikresturangen 52,35 sek 21,48 sek  

Sifferverkstaden 22,29 sek 78,97 sek  

Räknebageriet 0 sek 106,98 sek  

Geometribanken 33,70 sek 59,44 sek   

Avslutande spelningen 18,17 sek 37,95 sek  

Totalt:  Ca. 127 sek (29%) Ca. 305 sek (71%) 7 min & 17,80 sek 

 

 

Avsnitt 7: Udda tal Taltid Kvinnor: Taltid Män: Totala taltid i 

minuter: 

Matematikresturangen 41,98 sek 23,97 sek   

Sifferverkstaden 59,76 sek 54,96 sek  

Räknebageriet 34,98 sek 65,41 sek   

Bråktemplet 31,04 sek 51,65 sek   

Avslutande spelningen 10,68 sek 17,22 sek  

Totalt: Ca. 178 sek (46%) Ca. 213 sek (54%) 6 min & 31,65 sek 

 

Avsnitt 12: 

Positionssystemet 

Taltid Kvinnor: Taltid Män: Totala taltid i 

minuter: 

Matematikresturangen 45,22 sek 48,19 sek   

Sifferverkstaden 0 sek  90,60 sek  

Räknebageriet 9,61 sek  113,14 sek   

Bråktemplet 67,49 sek 24,54 sek  

Avslutande spelningen 18,43 sek 18,01 sek   

Totalt:  Ca.141 sek (32%) Ca. 294 sek (68%) 7 min & 15,23 sek  

 

 


