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Sammanfattning 

Detta examinerande arbete behandlar illustrationer i matematikläroböcker för årskurs 1. Studien 
genomförs genom en analys ur ett genusperspektiv där gestaltningen av pojkar och flickor och vilka 
aktiviteter dessa sysslar med undersöks. Syftet med detta arbete är att undersöka hur kön 
produceras och reproduceras i matematikläromedel i årskurs 1. I studien genomfördes bildanalyser 
ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv där fokus legat på att titta på antalet flickor och 
pojkar som gestaltas och vilka aktiviteter dessa blivit fördelade. Resultatet av arbetet visar att 
pojkarna representeras oftare i jämförelse med flickor, dock utför fler flickor än pojkar ”maskulina” 
aktiviteter och fler pojkar än flickor utför ”feminina” aktiviteter vilket kan tolkas vara 
normbrytande och kan vara ett steg i rätt riktning för en mer jämställd skola och förhoppningsvis 
samhälle. Då dessa böcker är några av de första läroböckerna elever kan komma i kontakt med, 
kan det vara av vikt och betydelse att lärare och framtida lärare använder sig utav böcker som 
varken överrepresenterar flickor eller pojkar i enlighet med intentionerna i Lgr 11. 

 
 

Nyckelord: Matematik, Läromedelsanalys, Kön, Aktiviteter  
  



 

 3 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

Innehållsförteckning ............................................................................................................................... 3 

1. Inledning ....................................................................................................................................... 5 

2. Bakgrund .............................................................................................................................................. 6 

2.1 Läromedel ..................................................................................................................................... 6 

2.2 Läromedel i skolan ....................................................................................................................... 6 

2.3 Historisk tillbakablick .................................................................................................................. 7 

2.4 Skolans styrdokument och jämställdhet ................................................................................... 7 

2.5 Sammanfattning ........................................................................................................................... 8 

3. Tidigare forskning............................................................................................................................... 9 

3.1 Genusanalyser av läromedel ....................................................................................................... 9 

3.1.1 Kläder och frisyr ................................................................................................................. 11 

3.1.2 Aktiviteter för barn ............................................................................................................ 12 

3.1.3 Pojken och flickans roller .................................................................................................. 12 

3.2 Betydelsen av bilder i läromedel .............................................................................................. 12 

3.3 Kön och matematik ................................................................................................................... 13 

3.4 Sammanfattning ......................................................................................................................... 14 

3.5 Kunskapsbidrag .......................................................................................................................... 14 

4. Teoretisk utgångspunkt ................................................................................................................... 15 

5. Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 17 

5.1 Syfte ............................................................................................................................................. 17 

6. Metod ................................................................................................................................................. 18 

6.1 Läromedel: .................................................................................................................................. 18 

6.2 Genomförande av metod.......................................................................................................... 18 

6.3 Analysmetod ............................................................................................................................... 19 

6.4 Reliabilitet och Validitet ............................................................................................................ 20 

6.5 Forskningsetik ............................................................................................................................ 20 

7. Resultat ............................................................................................................................................... 21 

7.1 Andel personer fördelade efter kön ........................................................................................ 21 



 

 4 

7.1.1.Tabell 1................................................................................................................................. 21 

7.1.2 Diagram 1. ........................................................................................................................... 22 

7.2 Vilka aktiviteter utför dessa personer? .................................................................................... 22 

7.2.1 Tabell 2. Maskulint respektive feminint kodade aktiviteter ......................................... 22 

7.2.2 Tabell 3. Aktiviteter............................................................................................................ 23 

7.2.3 Diagram 2. Sport ................................................................................................................ 23 

7.2.4 Diagram 3. Lek ................................................................................................................... 24 

7.2.5 Diagram 4. Matematik ....................................................................................................... 24 

7.2.6 Diagram 5. Matlagning ...................................................................................................... 25 

7.2.7 Diagram 6. Kreativitet ....................................................................................................... 26 

7.2.8 Diagram 7. Friluftsliv ......................................................................................................... 26 

7.2.9 Diagram 8. Omvårdande ................................................................................................... 27 

7.2.10 Diagram 9. Passiv ............................................................................................................. 27 

7.3 Sammanfattning av aktiviteter .................................................................................................. 28 

8. Diskussion ......................................................................................................................................... 32 

8.1 Resultat ........................................................................................................................................ 32 

8.1.1 Tabell 4 Sammanfattning av resultat .................................................................................... 33 

8.2 Didaktiska implikationer ........................................................................................................... 34 

8.3 Styrkor och svagheter i studiens upplägg ............................................................................... 34 

8.3.1 Validitet och reliabilitet...................................................................................................... 34 

8.3.2 Vad kunde jag göra annorlunda i min undersökning? .................................................. 35 

8.4 Vidare forskning ......................................................................................................................... 35 

9. Referenslista....................................................................................................................................... 36 

Läroböcker ........................................................................................................................................ 37 

Tidsskrifter: ....................................................................................................................................... 38 

Bilaga 1. .............................................................................................................................................. 38 

 
 



 

 5 

1. Inledning 

 
Skolans värdegrund bygger bland annat på jämställdhet mellan pojkar och flickor och i skolans 
värdegrund står det att: 

 
"Skolan ska 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, Lgr 
11, s.8) 

 
Skolans värdegrund föreskriver därmed att skolan aktivt ska arbeta med att bryta könsstereotypa 
mönster. Det framgår också att all personal inom skolverksamheten ska arbeta för att varje elev, 
oavsett kön, ska kunna utveckla sina förmågor, utan begränsningar i form av vilket kön eleven har. 
Detta är i linje med utbildningsminister Gustav Fridolins uttalande till ”Lärarnas tidning” (Jällhage, 
2017) att det är viktigt att skolan ska motverka gamla uppfattningar om vad som är manligt och 
kvinnligt, samt vad pojkar och flickor kan och inte kan göra. Fridolin säger också att om du som 
lärare har en könssegregerad undervisning, det vill säga att flickor och pojkar hålls åtskilda eller ses 
som olika i undervisningen, kan leda till att elever tror att vissa aktiviteter är endast för pojkar eller 
endast för flickor. Vilket Fridolin menar på bryter skolans uppdrag.  
 
Lina Stenberg som är kommunikationschef på ”Tankesmedjan Tiden” och Maria Hulth som är 
expert på normkritik och jämställdhet i organisationen ”Jämställt” uttalar sig på hemsidan 
dagensarena.se (Stenberg och Hulth, 2017), där de syftar på att den yttersta konsekvensen av ett 
arbete med normer och genus i skolan och förskolan, är att eleverna på riktigt lär sig att respektera 
sig själva och varandra. Stenberg och Hulth skriver vidare att oavsett kön ska eleverna lära sig att 
alla människor är jämlika och att alla har samma rättigheter. Fortsättningsvis menar Stenberg och 
Hulth att jobbet med jämställdhet i skolan och förskolan fortfarande inte tas på allvar, då många 
tror att de redan har ett genusperspektiv eller ser jobbet med jämställdhet som ett onödigt måste.  
 
Utifrån gällande läroplan, politiska ambitioner och offentlig debatt är det alltså angeläget att 
analysera läroböcker. Detta då läroböcker är en del av skolans arbete och kan tolkas ha en 
inflytelserik plats i klassrummet, samt att tidigare forskning pekar på att pojkar överrepresenteras i 
läroböcker. Studien kommer därför att undersöka läroböcker i matematik och titta på hur pojkar 
och flickors gestaltas och framställs i form av bilder, för att se om dessa följer skolans värdegrund 
och uppdrag. På så vis bidrar denna studie till att skapa en bredare kunskap om ojämställdheten 
mellan flickor och pojkar i läroböcker, samt hur lärare och framtida lärare kan jobba emot detta.  
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt är indelat i de fyra underrubrikerna: Läromedel, Läromedel i skolan, Historisk 
tillbakablick samt Skolans styrdokument och jämställdhet för att ge en djupare inblick av 
bakgrunden till arbetet.  

2.1 Läromedel  

Selander (2004) beskriver på nationalencyklopedins hemsida, begreppet ”läromedel” som en 
”resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker 
och ordböcker (…)”. Skolverket (2015a) skriver att vidare exempel som ingår i begreppet idag är 
bland annat film, tv, teater och datorer. Selander (2004) menar dock att det bör finnas en lämplig 
avgränsning av begreppet läromedel genom att endast räkna in material som är direkt skapat för 
att främja lärande i olika sammanhang. Skolverket (2015a) skriver vidare att genom att applicera ett 
multimodalt perspektiv på begreppet, synliggörs det att läromedlen inte bara innefattar text i 
skriven form. Detta synsätt fokuserar mer och mer på att utveckla en förståelse för hur ljud och 
bilder kan innehålla information. En definition som i nuläget innefattar alla de olika medier och 
texter som idag kan användas i lärandesituationer är ”pedagogiska texter” eller ”resurser för 
lärande” (a.a.). Carlson och Brömssen (2011) skriver att trots utvecklingen av IKT (Informations-
och Kommunikationsteknik) spelar tryckta läromedel en central roll i undervisningen. De menar 
att läromedel har en inflytelserik position och planeringen av undervisningen utgår utifrån dessa 
för att säkerställa undervisningens innehåll och struktur. 
 

2.2 Läromedel i skolan  

Elever får idag möta läromedel på daglig basis och blir därmed influerade av dess innehåll i form 
av uppgifter och bilder. På Skolverkets (2015b) hemsida framgår det att ansvaret för 
kvalitetssäkring ligger på lärarna och indirekt på lärarutbildningen, då den centrala granskningen av 
läromedel lades ner 1991. Det vill säga att på lärarutbildningen utbildas lärare till att kunna göra bra 
kvalitetsgranskningar av läromedel. Utbildningen ska också upplysa de framtida lärarna och göra 
dessa medvetna att ingen annan än de själva granskar kvaliteten på läromedlen. Det är därför av 
intresse av att denna studie kan upplysa framtida lärare om deras ansvar och uppdrag när det gäller 
deras granskning av läromedel i relation till läroplanens och skollagens riktlinjer. Då det sedan 1991 
inte längre finns någon central granskning av läromedel blir lärares egen granskning desto viktigare. 
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2.3 Historisk tillbakablick 

Selander (2003) beskriver att läromedlen utvecklades till en början i samband med industrisamhället 
och ansågs vara det verktyg som innehöll den kunskap som var väsentlig. Detta skapade därmed 
normen för vad som var önskvärd kunskap. Fler aktörer började intressera sig för 
läromedelsskapande under perioden 1880-talet och fram till andra världskriget och under denna 
period utvecklades också boktryckartekniken vilket ledde till att illustrationer i läromedlen blev 
vanligare (a.a.). Selander skriver att bildens uppgift i relation till texten och textuppgifterna blev 
mer betydelsefulla, vilket resulterade i att det som tolkades som ”läromedel” blev allt mer 
omfattande. Utbredning av just begreppet ”läromedel”, har fortsatt och i början av 2000-talet 
utgjordes större delar av undervisningen av digitala och multimodala medier. 
 

2.4 Skolans styrdokument och jämställdhet  

Då studien kommer fokusera på hur flickor och pojkar gestaltas i läroböckerna är det av vikt att 
sätta detta i relation till läroplaners föreskrifter om jämställdhet, då läroplanernas föreskrifter syftar 
till att skapa en mer jämställd skola (Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 Lgr 11).  
 
Fokus på pojkar och flickors jämställdhet uppmärksammades redan i Lgr 62, vilket innebär att det 
inte är ett nytt fenomen inom skolan eller dagens styrdokument. Läroplanen förespråkade nämligen 
att skolan ska: ”[...] förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande 
mellan kön, nationer och folkgrupper”. (Lgr 62, s.18) 
 
Detta fokus kom att uppdateras och förtydligas i Lgr 69 och i läroplanen framgick det att skolan 
har ett direkt ansvar i att verka för jämställdhet mellan män och kvinnor: ”Skolan bör verka för 
jämställdhet mellan män och kvinnor - i familjen, på arbetsmarknaden och inom samhällslivet”. 
(Lgr 69, s.14) 
 
Vidare, likt i Lgr 69, föreskrev Lgr 80 att skolan skulle jobba för samhällelig jämställdhet genom 
att: ”Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. 
Skolan skall därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och män”. (Lgr 80, s.19) 
 
I varken Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 fanns ett avsnitt med rubriken ”värdegrund” i skolan. Det var 
först i Lpo 94 som begreppet ”värdegrund” myntades och som speglar skolans mål och värderingar. 
Lpo 94s värdegrund föreskriver att skolan har ett direkt ansvar att motverka traditionella 
könsmönster. Det vill säga det sätt som pojkar och flickor bemöts och bedöms på i skolan och de 
förväntningar och krav som ställs på dem bidrar till att forma och uppmärksamma deras 
uppfattningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. Lpo 94 föreskriver därmed på att 
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eleverna har rätt att pröva och utveckla sina förmågor och intressen oberoende på könstillhörighet. 
I Lpo 94 står det att skolan ska: 
 
”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 skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”. (Lpo 94, s.4)  
 
Vilket innebär att skolan ska aktivt jobba för ett jämställt samhälle och att varje elev, oavsett kön, 
ska kunna utvecklas. Det innebär också att skolan ska aktivt arbeta för att bryta rådande normer 
och föreställningar som byggts upp genom tiderna.  
 
I dagens läroplan (Lgr 11) står det skrivet att skolan har i uppdrag, likt Lpo 94, att motverka 
traditionella könsmönster och att alla som arbetar i skolan ska ge möjlighet för alla barn och elever 
att pröva och utveckla sina förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön. Skolan ska: 
 
”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". (Lgr 11, s.8).”  
 
Vilket innebär att, likt Lpo 94, skolan ska aktivt motverka traditionella könsmönster och varje elev, 
oavsett kön, ska kunna utveckla sina förmågor och intressen utan att känna sig otillräcklig på grund 
utav sin könstillhörighet. 

2.5 Sammanfattning 

Läroplanerna föreskriver en jämställd skola där pojkar och flickor ska bli behandlade på lika villkor 
och att ingen flicka eller pojkes utveckling av sina förmågor eller intressen ska bli begränsad på 
grund utav sitt kön. Då skolan aktivt ska arbeta för jämställdhet bör också läromedlen göra detta 
då dessa har utvecklats genom åren och samtidigt skapat sig en stark position i skolan. Läromedlen 
har därmed också makten att skapa influenser utifrån sitt innehåll. Exempel på detta kan vara 
influenser om olika grader av jämställdhet och då matematik är ett av de kärnämnen eleverna möter 
nästan dagligen i skolan, är det av vikt att eleverna får en förståelse av vikten av jämställdhet mellan 
flickor och pojkar inom matematik.  
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3. Tidigare forskning 

De finns flera internationella och nationella studier som har fokuserat på att granska kön i skolans 
läromedel. Då denna studie kommer att titta på hur pojkar och flickor gestaltas i 
matematikläromedel, kommer detta avsnitt att presentera hur pojkar och flickor tidigare 
konstruerats utifrån tidigare forskning om läromedel och dess bilder. I relation till denna studie 
kommer tidigare forskning om: Genusanalyser i läromedel, Kön och matematik och Betydelsen av 
bilder i läromedel att presenteras och beskrivas.  

3.1 Genusanalyser av läromedel 

I detta avsnitt presenteras olika genusanalyser av läromedel. Utöver detta presenteras också några 
av de stereotypa gestaltningar som kvinnor, män, pojkar och flickor ges av läromedel vilka kan 
tolkas skapa könskonstruktioner.  

 
Berge och Widding (2006) har gjort en analytisk granskning av läromedel utifrån ett 
genusperspektiv. Författarna har undersökt hur män respektive kvinnor framställs i ett flertal 
läroböcker i flera skolämnen och utgår från de statliga jämställdhetsmålen och den statliga 
jämställdhetsdiskursen, vilket innebär att de tittar på jämställdheten mellan män och kvinnor i 
läroböcker. Berge och Widding menar dock på att ämnet är svårtolkat då många av dagens 
genusforskare använder begreppen genus eller kön, vilket i sin tur inte skapar några väsentliga eller 
förutbestämda innebörder för dessa begrepp. Detta innebär exempelvis, enligt Berge och Widding, 
att det är svårt att konstatera vad som tolkas vara kvinnligt respektive manligt rent konkret. Vidare 
tar Berge och Widding upp i sin studie att jämställdheten utvärderas utifrån den utsträckning av 
vad personer gör inom samma område, exempelvis är ”varannan damernas” ett idealt mått för 
jämställdhet. Författarna menar dock att för att uppnå detta ideal får inte kön skapa en grund för 
särbehandling och menar därmed att läromedelsförfattare och författare av lärarhandledningar bör 
titta på könens särart utan att skapa en särbehandling. Samt för att det finns motstridiga direktiv 
om vad jämställdhet innebär. Exempel på detta är särartsdiskursen och likhetsdiskursen (a.a.). Berge 
och Widding skriver att särartsdiskursen syftar på att flickor och pojkar är likvärdiga men trots det 
olika, det vill säga att kvinnor och män som grupp är psykologiskt och biologiskt olika i den aspekt 
att de tilldelas olika uppgifter och egenskaper, vilka sätts i många fall i motsats till varandra. 
Likhetsdiskursen däremot har fokus på likheten mellan människor, där kön inte spelar någon roll i 
utbildningssammanhang (a.a.). 
 
Utöver särarts-och likhetsdiskurserna frågar sig Berge och Widding (2006), i sin studie, hur 
representationerna och gestaltningen av män och kvinnor är skapta och vilka 
identifikationsmöjligheter läsaren får. Studiens resultat presenterar att böcker återskapar genus utan 
att problematisera detta, vilket innebär att pojkar respektive flickor blir tilldelade stereotypa roller. 
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Exempel på stereotypa roller kan vara att flickor ska vara i köket och laga mat medan pojkar ska 
vara ute i naturen. Det framgår återkommande i deras studie att i många av läroböckerna används 
bland annat det neutrala begreppet ”människa” som ofta representeras av en man, vilket kan tolkas 
som en underminering av kvinnan och kvinnans roll som människa. Utöver att männen är 
överrepresenterade i exemplen, tenderar män att kopplas till våld och kvinnorna ses som offer, 
vilket studiens författare anser vara en olämplig förebild för både pojkar och flickor (a.a.).  
 
Berge och Widding (2006) menar vidare på att andra aktuella studier visar på flickors 
underrepresentation i läroböckerna i jämförelse med antalet pojkar. Detta kan påverka elevernas 
världsbild av vad som ses som manligt respektive kvinnligt. Deras studie visar på att män är tydligt 
överrepresenterade i läroböckerna och trots det faktum att kvinnor får utföra samma saker som 
män, är det flest män som utför dessa aktiviteter, vilket i sin tur leder till att det maskulina är normen 
och samtidigt genomsyrar böckerna. Även Moser och Hannover (2013) menar att än idag finns 
studier på att det finns en manlig dominans i matematikläroböckerna. I deras studie av tyska 
matematikläromedel framgår det att manliga karaktärer hittas oftare i både bild och text än kvinnor. 
Fortsättningsvis menar Moser och Hannover att även karaktärerna i matematikläroböckerna som 
inte gestaltas som människor utan som humaniserade djur tolkas vara mer manliga än kvinnliga. 
 
Angerd Eilard (2004) har i en studie undersökt det diskursiva innehållet i ett flertal svenska 
läseböcker i de lägre årskurserna i skolan. Eilard tar upp i sin studie att med bland annat 
genusperspektiv går det att belysa rådande värderingar och omedvetna ideal och hur de tillsammans 
skapar genus. Boken som Eilard valt att analysera i mer detalj är ”Förstagluttarna” och det hon 
kom fram till var att personerna i boken gestaltas på ett traditionellt sätt, det vill säga att exempelvis 
”[…] pojkarna spelar fotboll eller pingis medan flickorna leker med barbie eller skriver 
kärlekslistor” (Eilard, 2004, s.260). Trots det faktum att det skapas traditionella gestaltningar, finns 
det undantag i den stereotypa gestaltningen av pojkarna och flickorna i boken. Exempel på detta 
är att i vissa fall gestaltas vissa flickor som utåtriktade och starka och vissa pojkar som svaga och 
tillbakadragna.  Eilard nämner också att begreppen ”ojämlikhet” och ”ojämställdhet” är omedvetna 
attityder i den underliggande strukturen av den rådande kulturen, vilket kan yttra sig i 
läromedelstexter i form av exempelvis stereotypa budskap. Det vill säga att exempelvis flickor och 
pojkar är eller agerar på ett särskilt sätt på grund utav deras kön. Trots det faktum att läromedlen 
kan ge läsaren dubbla budskap i form av att flickor och pojkar är eller ska vara på ett särskilt sätt, 
kan också läromedlen ge oss en bild av hur skolan och samhället ser ut idag i form av stereotypa 
skildringar (a.a.).  
 
Jackson och Gee (2005) skriver i sin studie att böcker och texter för barn är en allmänt tillgänglig 
kulturresurs som barn kan använda sig utav för att förstå genus och få en känsla av kön. Jackson 
och Gee skriver att mycket av forskningen om genus och läsmaterial har använt sig utav 
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innehållsanalys och fokuserat på litteratur för barn. Jackson och Gee har däremot gått ifrån detta 
analyssätt genom att använda sig utav feministisk poststrukturalistisk analys för att undersöka de 
könskonstruktioner som produceras och reproduceras i 100 slumpartat valda böcker som 
publicerats de senaste 50 åren. Detta kan vara till hjälp för att forskarna ska kunna se hur 
könskonstruktionernas har utvecklats i läroböckerna och kan eventuellt se hur konstruktionerna 
förändrats fram till idag.  
 
I Jackson och Gees (2005) analys identifierades de dominanta sätten som genus kunde 
konstrueras på i form utav kläder, frisyr, aktiviteter samt pojkarna och flickornas tilldelade roller. 
Exempelvis var de fysiska attributen starka markörer för genus, kopplat till hållning, gester, kläder 
och utsmyckningar. Detta involverade till exempel att flickorna och kvinnorna illustreras med en 
stängd kroppshållning i form av exempelvis korsade ben. Pojkarna och männen däremot får en 
mer öppen kroppshållning, exempelvis genom att sitta bredbent (a.a.). Jackson och Gee menar att 
detta kan tolkas som en metafor för att flickor och kvinnor inte ska ta upp plats. Vidare kom de 
fram till att olika aktiviteter var kopplade till genuskonstruktioner. De syftar på att vissa uppgifter, 
fritidsaktiviteter och spel var kopplade till kön. De tar också upp andra attribut i sin studie som 
kan tolkas som feminina respektive maskulina. Några av dessa attribut kommer presenteras 
nedan:  

3.1.1 Kläder och frisyr 

Jackson och Gee (2005) skriver i sin studie att kläder kan tolkas som något mångsidigt när det 
kommer till postmodern form av identitet där flickan klär sig i byxor eller shorts ges flickan en 
traditionell maskulinitet medan klänningar och kjolar utgör en mer traditionell feminitet.  

 
Hår är också något som Jackson och Gee (2005) tar upp i sin studie. Håret är enligt dem en 
kroppslig funktion som hjälper till att skilja på kvinna och man. De fann i sin studie att hårlängden 
var en signifikant markör för kön, då varken män eller pojkar var avbildade med längre hår under 
en längre tid i läromedlens historia. Dock menar de att även om det blev populärt för pojkar att ha 
långt hår under 1960-talet, fortsatte illustratörer att förse mannen och pojken med en framhävande 
fysisk skillnad i jämförelse med kvinnor och flickor, exempelvis kort hår eller kroppstyp. Kvinnor 
och flickor däremot var mer avbildade med både kort eller långt hår genom tiderna, även om långt 
hår dominerade kvinnornas och flickornas avbildning (a.a.). Jackson och Gee kom dock fram till 
att hårlängden relaterades mer till en traditionell ”feminin” verksamhet i jämförelse med en 
traditionell ”maskulin” verksamhet. De menar att betydelsen av hårlängd och långt hår tycks vara 
en övergripande trend inom femininitet. Jackson och Gee menar dock om kvinnan eller flickan har 
kort hår, finns det fler markörer som syftar på att det är en flicka, exempelvis om hon bär en 
klänning eller hennes kroppstyp.  
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3.1.2 Aktiviteter för barn 

I Jacksons och Gees (2005) studie framgår det att till större delen är pojkar avbildade i typiska 
maskulina aktiviteter, exempelvis att leka med bilar, båtar, friluftsliv eller spela fotboll. Medan 
flickorna blev porträtterade i att vara engagerade ”feminina” aktiviteter, exempelvis läsning, vara 
kreativa i form av att pyssla och skriva kärleksbrev, leka med dockor, barnvagnar och några av de 
tidigare nämnda traditionellt ”maskulina” aktiviteter (a.a.). De fortsätter med att skriva att vissa 
aktiviteter var vanliga för både pojkar och flickor, exempelvis att leka i sandlådan, klättra på en 
klätterställning och lek med djur.  

3.1.3 Pojken och flickans roller 

Jackson och Gee (2005) avslutar med att skriva att flickor kan göra i princip allt och att deras plats 
i de mansdominerade aktiviteterna är bekvämt utlagda inom en diskurs av konventionell 
femininitet. Dock kan den uppenbara nödvändighet att inkludera traditionella ”feminina” markörer 
och att bara avbilda kvinnor i en traditionell ”maskulin” verksamhet hota deras identiteter som 
kvinnor. Detta då maskulinitet kan tolkas som norm om flickor endast avbildas som maskulina och 
inte feminina (a.a.). Fortsättningsvis skriver Jackson och Gee att när flickor och pojkar 
representeras olika inom samma verksamhet, skulle detta kunna fylla en liknande funktion: 
exempelvis när en beundran utav en brandbil förmedlar en passivitet i motsats till att agera och att 
vilja bli brandman och aktivt upprätthålla konstruktioner av aktiv maskulinitet och passiv 
femininitet. Vidare skriver de att precis som med kläder, genom att använda sig av en feminin 
markör (exempelvis långt hår), i kombination med traditionella maskulina markörer (exempelvis 
leka med tåg) presenteras den postmoderna möjligheten att flickan kan både vara ”flicka” och 
”pojke” utan att underminera konventionell femininitet. Detta innebär, enligt Jackson och Gee, att 
kvinnor och flickors möjligheter att skapa sig en ny karaktär är större än männen och pojkarnas 
möjligheter, då männen och pojkarna endast får hålla sig inom ramen för vad som anses maskulint 
och manligt. Det vill säga att pojkarna inte har samma möjligheter att införliva traditionellt kvinnligt 
beteende eller kvinnliga aktiviteter, än tvärtom (a.a.). 
 
Jackson och Gee (2005) menar vidare på att kvinnor och flickors möjligheter att skapa sig en ny 
karaktär är större än männen och pojkarnas möjligheter, då männen endast får hålla sig inom ramen 
för vad som anses maskulint och manligt 

3.2 Betydelsen av bilder i läromedel 

I detta avsnitt presenteras en tolkning av de bilder läromedlen förmedlar och vilka stereotypa 
föreställningar bilder kan skapa för flickorna och pojkar.  
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Henkel och Tomičić (2009) skriver att bilder i både läromedel och i allmänhet har en stor roll i den 
aspekt att bilder framställer vad som anses vara kvinnligt respektive manligt och även vad samhället 
anser vara kvinnligt och manligt. I relation till detta menar Svaleryd (2003) att bilder har makten att 
förstärka könsmönster. Henkel och Tomičić (2009) menar också att ofta framställs männen som 
mer utåtriktade och aktiva medan kvinnorna är mer passiva och exempelvis tar hand om barnen i 
hemmet eller sysslar med matlagning. Eideval (2009) menar också i sin avhandling att pojkar ska 
syssla med idrott och flickor ska syssla med omvårdnadssituationer. Westman Berg (1976) menar 
vidare att bilderna formar våra uppfattningar om vad som är manligt respektive kvinnligt, men 
bekräftar också det som redan anses vara samhällsmässigt manligt och kvinnligt.  

3.3 Kön och matematik 

I detta avsnitt presenteras pojkar och flickors relation till ämnet matematik. Detta är relevant för 
studien då det är matematikläromedel studien analyserar. Avsnittet presenterar de kompetenser 
pojkarna och flickorna har inom ämnet matematik och hur deras begåvning tolkas av lärarna. 
 
Valerie Walkerdines (1998) har gjort en undersökning angående pojkar och flickors relation till 
matematik, där hon och hennes kollegor undersöker pojkar och flickor i årskurs 1 och i årskurs 2 
och deras relation till matematik. Hon menar på att flickor arbetar, i jämförelse med pojkarna, 
hårdare med matematik i skolan men att lärare inte värdesätter flickornas arbete lika högt som 
pojkarnas. Det vill säga att flickornas flitighet underskattas medan pojkarnas arbete blir överskattat 
av läraren (a.a.). Walkerdine menade redan i slutet av 90-talet att lärare generellt sett ansåg att 
pojkarnas förståelse av matematik ”på djupet” var bättre än flickornas förståelse. Hon menar 
därmed på att medan pojkarna ansågs ha en bredare förståelse av matematikens ”djup”, hade 
flickorna i allmänhet förväntningen att vara bättre på det mekaniska räknandet i matematikboken. 
Vidare menar Walkerdines på att barnen försökte leva upp till lärarens förväntningar och agera i 
enlighet med dessa stereotypa föreställningar. Hon skriver att lärare uppskattade och värderade 
djupförståelse högre än det mekaniska lärandet, vilket ur en feministisk analys framgick 
djupförståelsen som maskulint kodad och fick därmed en högre status än det feminint kodade 
mekaniska lärandet.  
 
Anna Palmer (2011) tar också upp, likt Walkerdine (1998), stereotypa föreställningar i sin bok där 
hon samlat ihop flera varianter på utforskande matematiska arbeten där elever i de yngre 
årskurserna lär sig matematik på alternativa sätt. Palmer menar på att i skolans värld finns än idag 
outtalade och ofta omedvetna föreställningar angående flickor och pojkars prestationer i relation 
till ämnet matematik. Hon skriver vidare att lärare ser på pojkar och flickors arbete olika. Hon 
skriver att när flickor har matematisk framgång, tolkas detta som resultatet av hårt arbete. Pojkarnas 
framgång däremot uppfattas ofta som ett uttryck av talang eller naturlig begåvning. 
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3.4 Sammanfattning  

Den tidigare forskningen visar på att det finns en ojämställdhet i dagens skolas läromedel, 
exempelvis visar Berge och Widdings (2006) studie att pojkar blir överrepresenterade i läromedlen. 
Den tidigare forskningen visar också på att det finns en föreställning att pojkar och flickor ska agera 
och handla efter sina respektive kön, exempelvis menar Eilard (2004) på att pojkar och flickor blir 
tilldelade traditionella roller exempelvis att pojkar sportar och flickor leker med barbie. Detta 
framgår också i Jackson och Gees (2005) studie där det framgår att flickor och pojkar representeras 
och tilldelas maskulina respektive feminina attribut i form av bland annat frisyr, kläder, aktiviteter 
och roller. Inom matematiken framgår det också, i den tidigare forskningen, att matematiken är ett 
maskulin domän (Moser & Hannover, 2013; Palmer, 2011; Walkerdine, 1998). Den tidigare 
forskningen visar också på att bilder har makten att skapa och förstärka könsmönster (Henkel & 
Tomičić, 2009; Svaleryd, 2003; Westman Berg 1976). Med detta i åtanke är det av intresse att 
undersöka matematikläromedel som finns i den svenska skolan för årskurs 1 och se vilka 
könsmönster flickor och pojkar tilldelas i dessa läromedel.   

3.5 Kunskapsbidrag 

Då den tidigare forskningen visar på att det finns en ojämställdhet i läroböckerna och att flickor 
och pojkar gestaltas på ett sätt att pojkar ska agera på ett sätt och flickor ska agera på ett annat. 
Mina frågeställningar ska förhoppningsvis ge en bättre insyn i hur läromedel är uppbyggda och om 
i så fall på vilket sätt stereotypa normer gestaltas och därmed ge en beredskap att motverka dessa, 
inte bara i läroböckerna utan också i skolan och samhället.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

För att undersöka hur kön gestaltas i matematikläromedlen använder denna uppsats 
poststrukturalistisk feministisk teori. Detta innebär att det är för denna studie det centrala 
begreppet kön inte ses som biologiskt eller psykologiskt, utan kön skapas efter rådande normer 
och värderingar, vilket den amerikanska filosofen Judith Butler (2007) tar upp i sin bok 
”Genustrubbel”. Butler menar att tanken om ett naturligt kön, ett kön bortom de historiska och 
sociala villkoren, är normativ. Idén om ett naturligt kön föreskriver regler, inte bara för hur en 
person ska vara som kvinna eller man, men också att en person ska vara kvinna eller man. Christian 
Eideval (2009) skriver i sin doktorsavhandling att det poststrukturalistiska feministiska 
perspektivets syfte är att ifrågasätta och utmana de föreställningar om att kön är en biologisk, 
kroppslig och given kategorisering. Detta kan tolkas att teorin förespråkar normbrytande inslag och 
ifrågasätter normförstärkande inslag. Exempel på detta kan vara att flickor tar upp mest plats 
(normbrytande) eller att pojkar tar upp mest plats (normförstärkande). Sammanfattningsvis kan 
detta tolkas att kön skapas under rådande föreställningar och normer och inte genom biologiska 
eller psykologiska inslag. Det blir därmed relevant att använda denna teori för att analysera bilder i 
matematikböcker och därmed se vilka eventuella normer och värderingar som präglar 
matematikböckerna i dagens skola. 
 
Det poststrukturalistiska feministiska perspektivet kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt till 
normer och strukturer. Ambjörnsson (2006) beskriver poststrukturalistisk feministisk teoribildning 
som en motsats till den mer traditionella universella och objektiva sanningen. Hon skriver att teorin 
poängterar tillvarons karaktäristiska instabilitet. Betydelser av någonting går hand i hand med en 
utpekad kontrast, exempelvis man och kvinna, och meningen skapas utav skillnaderna. Det 
poststrukturalistiska feministiska perspektivets syfte är att utmana de föreställningar som finns 
angående kön som en biologisk kategorisering (a.a.) Lenz Taguchi (2004) menar att den 
poststrukturella feministiska teorin syftar på att människan är ett lärande subjekt, ett manligt 
respektive kvinnligt, som under en ständig process skapas och omskapas. Vi människor lär oss att 
agera, tänka och handla som kvinna/flicka, man/pojke i rådande normer och värderingar (a.a.). 
Värderingar som Eidelval (2009) skriver att teorin tar upp och ifrågasätter den hierarki som 
dominerar och normaliserar det manliga och maskulina. Teorin tillåter oss att se vilket utrymme 
pojkar/män och flickor/kvinnor får, utifrån att samhällsstrukturer förstås som problematiska att 
ifrågasätta och lämna bakom sig. 
 
Jackson och Gee (2005) använder sig i utav poststrukturell feministisk teoribildning i sin studie och 
argumenterar att litteratur är väsentlig i form av informationsbärande vid skapandet av kön, då barn 
ofta möter och påverkas av denna form av texter och bilder under de första åren i skolan. Utifrån 
detta synsätt är det, ur poststrukturalistiskt feministisk teori, relevant att analysera 
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matematikläromedel för att undersöka bildandet och framställningen av kön i 
matematikläromedlens bilder. 
 
Genom poststrukturalistisk feministisk teoribildning synliggörs kön exempelvis på att pojkar och 
flickor utför aktiviteter som skapar kontraster gentemot varandra, exempelvis att flickor är passiva 
och pojkar aktiva. Palmer (2011) menar att bilder av pojkar och flickor i relation till matematik 
påverkar individers subjektskapande, det vill säga hur de uppfattar sig själva i relation till matematik. 
Det blir därmed relevant att undersöka pojkar och flickors val av aktiviteter som synliggörs i 
matematikläromedlens illustrationer.  
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5. Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur könsnormer produceras och reproduceras i 
matematikläromedel i årskurs 1. Arbetets resultat ämnas diskutera utifrån ett poststrukturalistiskt 
feministiskt perspektiv, för att kunna syna eventuella normbrytande respektive normförstärkande 
könsnormer. Förhoppningen är att denna studie kan hjälpa till att syna och skapa en bredare 
kunskap om könsnormer för flickor och pojkar i läroböcker. Förhoppningen är också att resultatet 
av denna studie kan hjälpa lärare och framtida lärare att få en ökad kunskap om rådande 
könsnormer i läroböcker. 
 
  För att kunna undersöka detta skapades följande frågeställningar: 
 

• Hur stor andel av personerna i läroböckernas bilder har tydligt identifierbara genus (flickor, 

pojkar), respektive inte tydligt identifierbart genus? 
• Vilka aktiviteter utför dessa personer? 

• Vilka urskiljbara mönster finns i de avbildade aktiviteterna beroende vilket kön som gestaltas? 
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6. Metod 

6.1 Läromedel: 

Jag har valt att analysera matematikläromedel som riktar in sig på årskurs 1 då jag anser det viktigt 
att arbeta och motverka könskonstruktioner redan i de yngre åldrarna. De läroböcker i matematik 
som jag ha valt att analysera har samtliga blivit skrivna efter Lgr 11 blev infört, det vill säga böcker 
som publicerats från 2011 och framåt. Samtliga böcker är publicerade hos några av Sveriges största 
bokförlag; Gleerups, Bonniers, Natur & kultur, Sanoma Utbildning och Studentlitteratur som 
samtliga har inflytande i skolan. 
 
Dessa sex böcker valdes ut då jag ansåg det vara en tillräckligt stor empiri och då böckerna innehöll 
bilder på människor (andra böcker använde sig utav fabeldjur och fantasifoster) blev det mest 
relevant att använda dessa i denna studie. De böcker som valdes är: 
 

• Matte Direkt Safari 1 A, 2011, Pernilla Falck, Margareta Picetti och Siw Elofsdotter Meijer. 
Sanoma Utbildning 

• Koll på matematik 1 A, 2014, Hanna Almström ochPernilla Tengvall. Sanoma Utbildning AB 
• Prima Matematik 1 A, 2014, Åsa Brorsson. Gleerups Utbildning AB 
• Favorit matematik 1 A, 2012, Kerttu Ristola, Tiina Tapaninaho och Lea Tirronen. 

Studentlitteratur AB 
• Mondo 1 A, 2015, Åsa Brorsson. Gleerups Utbildning AB 
• Pixel 1 A, 2015, Alseth Bjørnar, Arnås Ann-Christin, Kirkegaard Henrik och Røsseland Mona. 

Natur & Kultur Läromedel. 

6.2 Genomförande av metod 

Arbetet började med att samtliga personer kategoriserades efter typiska drag i form av utseende 
och kläder som flicka, pojke och svåridentifierbar. Därefter kategoriserades dessa personer efter 
aktiviteter utifrån vad personerna i böckerna gjorde. Samtliga aktiviteter i alla böcker skrevs ner 
och de aktiviteter som hade liknande karaktär hamnade under samma huvudkategori (se Bilaga 1). 
Exempelvis samlades de personer som sysslade med bland annat tennis eller handboll under 
huvudkategorin ”Sport” eller de som exempelvis sjöng, målade, pysslade eller gjorde smycken 
hamnade under huvudkategorin ”Kreativ”. Huvudkategorierna skapades också med de 
könsstereotypa föreställningar i åtanke då den tidigare forskningen visar på att passivitet, kreativitet, 
omvårdande och matlagning är feminint kodade. Matematik, sport och friluftsliv var dock kodat 
som maskulint, medan lek var varken kodat som maskulint eller feminint. Detta gjordes för att se 
hur böckerna framställer kön i form av aktiviteter och om de bryter eller förstärker normer utifrån 
detta. Denna sammanställning skulle sedan svara på min frågeställning som sedan blev mitt resultat.  
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6.3 Analysmetod 

 
I min studie har jag valt att arbeta och titta på hur flickor och pojkar framställs i läroböcker. Jag 
har därför tittat på tidigare forskning om just flickor och pojkar i läromedel för att få mer kunskap. 
I studien har endast böckernas bildmaterial analyserats då arbetet syftar till att undersöka hur pojkar 
respektive flickor framställs i läroböckernas bilder. Till hjälp har jag använt mig utav en kvantitativ 
innehållsanalys med fokus på bilder. Esaiasson (2007) menar att metoden hjälper oss att se hur 
innehållet förhåller sig till normer. Han menar att en kvantitativ innehållsanalys undersöker 
innehållet (exempelvis bilder), där uppgifterna är likvärdiga och därmed jämförbara. Detta kan i sin 
tur användas när det är uppgifter i stort antal som kan uttryckas och analyseras genom siffror och 
procent. Denna undersökningstyp är lämplig då man vill ta reda hur frekvent något förekommer 
(a.a.). Utifrån den kvantitativa analysen och för att få en bredare förståelse och kunskap om ämnet 
som detta arbete fokuserar på, skapades tabeller och diagram (se Resultatdelen 7.1 till 7.3.9).  
 
Första steget för bildanalysen var att noggrant analysera alla böcker från första till sista sidan och 
räkna ut hur många flickor respektive pojkar som representeras i samtliga läroböcker. Jag har också 
räknat med personer som är svåridentifierbara. Jag har valt att inte analysera djur, sagofigurer eller 
objekt, utan bara de människor som visas på bilderna då denna studie fokuserar på könsmönster 
och framställningen av kön. Nästa steg var att beräkna vilka aktiviteter som pojkarna, flickorna och 
de svåridentifierbara personerna utförde i läroböckerna. De svåridentifierbara personerna 
inkluderades för att se hur dessa skulle kunna påverka den eventuella dominansen av antalet pojkar 
i läroböckerna. Det är också intressant att se om läromedel väljer att eventuellt inte framställa 
flickor och pojkar på ett tydligt sätt. Sedan skrevs alla aktiviteter ner och utifrån dessa skapades en 
tabell med traditionellt maskulint kodade aktiviteter (sport, matematik, friluftsliv), traditionellt 
feminint kodade aktiviteter (omvårdande, kreativ, passiv och matlagning), samt neutralt kodade 
aktiviteter (lek) (Se tabell 7.2.1).  Dessa huvudkategorier skapades utifrån den tidigare forskningens 
maskulina, feminina och neutrala kodning (Jackson och Gee, 2005; Henkel & Tomičić, 2009; 
Palmer, 2011; Walkerdine, 1998) för att lättare kunna jämföra mitt och den tidigare forskningens 
resultat. Med hjälp utav denna tabell skapades en tydlig bild av resultatet, vilket i sin tur hjälpte mig 
dra slutsatsen om vilka skillnader och likheter som skildrades i läroböckerna. Metoden för 
insamlingen av data var av bildanalytisk karaktär i kombination av kvantitativ analys för att kunna 
tolka och sammanställa innehållet och materialet av läroböckerna. Ingen statistisk analys av skillnad 
mellan genus har genomförts i denna studie. 
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6.4 Reliabilitet och Validitet  

Olsson & Sörensen (2007) beskriver reliabilitet genom att en person ska kunna, genom olika 
mätningsinstrument eller mätningsmetoder, kunna komma fram till samma resultat varje gång.  
Olsson & Sörensen beskriver att validitet är ett mätningsinstrument att mäta det som ska mätas, 
exempelvis förmågor eller aktiviteter. De menar att det är minst lika viktigt att ha hög validitet som 
det är att ha hög reliabilitet. Exempelvis menar dem att som forskare eller undersökare testar ett 
frågeformulär och upptäcker att några av frågorna består i större del av ”vet inte”, är validiteten 
sannolikt låg. I avsikt att höja studiens reliabilitet kontrollräknades personerna i läroböckerna ett 
flertal gånger för att inte missa någon person och för att få fram ett och samma antal personer vid 
varje uppräkning. För att säkerställa validiteten i studien har jag tagit lärdom av tidigare forskning 
och teori (Walkerdine, 1998; Jackson & Gee, 2005; Henkel & Tomičić, 2009; Palmer, 2011) för 
kategorisering vilket även underlättar jämförelse av resultaten från tidigare forskning. 
 

6.5 Forskningsetik 

Då läroböckerna är offentligt utgivna anser jag det oproblematiskt att nämna samtliga läroböcker 
och deras bokförlag vid namn. Då inga personer har undersökts, blev forskningsetiska frågor 
mindre avgörande i arbetet. 
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7. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet i relation till studiens frågeställningar att presenteras. Avsnittet 
innehåller resultatet av studien i form av tabeller, diagram samt en förklaring och sammanfattning 
till varje del.  

7.1 Andel personer fördelade efter kön  

I tabell 1 och diagram 1 visas antalet flickor, pojkar och svåridentifierbara personer i samtliga 
läroböcker och besvarar därmed frågeställning 1: 
 

• Hur stor andel av personerna i läroböckernas bilder har tydligt identifierbart genus (flickor, 

pojkar), respektive inte tydligt identifierbart genus? 

  

7.1.1.Tabell 1.  

Tabellen visar andelen pojkar, flickor samt personer som var svåridentifierbara i de 
utvalda matematikläroböckerna för åk 1. 
Läroböcker Pojkar Flickor Svåridentifierbara Totalt antal 

personer 
Prima 1A 35 % (95 st) 62 % (167 st) 3 % (7 st) 269 st 
Safari 1A 42 % (21 st) 38 % (19 st) 20 % (10 st) 50 st 
Pixel 1A 58 % (145 

st) 
31 % (77 st) 11 % (28 st) 250 st 

Koll på matematik 1A 63  % (89 st) 37 % (53 st) 0 % (0 st) 142 st 
Mondo 1 A 45 % (100 

st) 
50 % (112 st) 5 % (12 st) 224 st 

Favorit matematik 1A 45 % (45 st) 43 % (43 st) 12 % (12 st) 100 st 
Totalt 48 % (495 

st) 
46 % (471 st) 7 % (69 st) 1035 st. 

 



 

 22 

7.1.2 Diagram 1.  

 
 
Tabell 1 och diagram 1 visar andelen och antalet personer som framställs i de utvalda 
matematikläroböckerna för åk 1. Resultatet visar på att det är 495 pojkar, 471 flickor och 69 
svåridentifierbara personer som framställs i matematikläroböckerna. Totalt framställs därmed 2 % 
fler pojkar än flickor i det bildmaterial som analyserats. Dock finns det en stor skillnad mellan de 
valda läroböckerna och deras fördelning av flickor och pojkar. Exempelvis visar Prima 1 A en 
ojämn fördelning mellan könen (35 % pojkar och 62 % flickor) samt böckerna Pixel 1A (58 % 
pojkar och 31 % flickor) och Koll på matematik 1 A (63 % pojkar och 37 % flickor). 

7.2 Vilka aktiviteter utför dessa personer? 

I detta avsnitt presenteras resultatet i relation till studiens andra frågeställning ”vilka aktiviteter 
utför dessa personer?”. Tabell 2 visar andelen och antalet flickor respektive pojkar och vilken 
aktivitet de sysslar med i läroböckerna. Diagram 2 till 9 visar på fördelningen av aktiviteter bland 
könen i de olika läroböckerna 

 

7.2.1 Tabell 2. Maskulint respektive feminint kodade aktiviteter 

Maskulint kodade aktiviteter Feminint kodade aktiviteter Neutralt kodade aktiviteter 
Matematik 
Sport 
Friluftsliv 

Passivitet 
Kreativitet 
Omvårdande 
Matlagning 

Lek 
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7.2.2 Tabell 3. Aktiviteter  

Aktivitet Pojkar Flickor Svåridentifierat 
kön 

Totalt 

Sport 43 % (100 st.) 48 % (111 st) 9 % (22 st) 100 % (233 
st) 

Lek 56 % (44 st) 32 % (25 st) 13 % (10 st) 100 % (79 st) 
Matematik  50 % (154 st) 45 % (140 st) 5 % (15 st) 100 % (309 

st) 
Matlagning 37 % (31 st) 39 % (33 st) 24 % (20 st) 100 % (84 st) 
Kreativitet 34 % (27 st) 67 % (52 st) 0 % (0 st) 100 % (79 st) 
Friluftsliv 51 % (31 st) 49 % (30 st) 0 % (0 st) 100 % (61 st) 
Omvårdande  57 % (8 st) 43 % (6 st) 0 % (0 st) 100 % (14 st) 
Passiv 57 % (100 st) 42 % (74 st) 1 % (2 st) 100 % (176 

st) 
Totalt 48 % (495 st) 46 % (471 st) 7 % (69 st) 100 % (1035 

st) 
 
Resultatet av frågeställning 2 visar att det finns skillnader mellan pojkar och flickors framställning 
i form av aktiviteter i läroböckerna. Flickorna gestaltas något mer i aktiviteterna sport, kreativitet 
och matlagning. Pojkarna däremot gestaltas något mer i aktiviteterna lek, matematik, friluftsliv, 
omvårdande och passiv. De svåridentifierbara personerna visar sig flest gånger i aktiviteterna sport, 
matlagning och lek, dock är dessa en bara liten del i jämförelse med de tydligt identifierbara könen. 

7.2.3 Diagram 2. Sport 
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Resultatet i diagram 3 visar på att i böckerna är antalet pojkar som sysslar med sport 100 stycken 
och antalet flickor som sysslar med sport 111 stycken samt 22 stycken svåridentifierbara personer 
som sysslar med sport. De böcker som utrycker sig mest i form av minst jämn fördelning av flickor 
och pojkar är Prima 1 A och Pixel 1 A. Prima 1 A gestaltar 72 flickor och 16 pojkar inom aktiviteten 
”sport” och Pixel 1 A har valt att gestalta 62 pojkar och 17 flickor inom samma aktivitet.  
 

7.2.4 Diagram 3. Lek 

 
 
 
Resultatet visar på att i böckerna är antalet pojkar som sysslar med lek 44 stycken och antalet flickor 
som sysslar med lek 25 stycken samt 10 stycken svåridentifierbara personer som sysslar med lek. 
Detta innebär att fler pojkar sysslar med lek och detta syns framförallt i Pixel 1 A, Koll på 
matematik 1 A och Mondo 1 A, där pojkarna överrepresenteras inom kategorin lek.  
 

7.2.5 Diagram 4. Matematik 
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Resultatet visar på att i böckerna är antalet pojkar som sysslar med matematik 154 stycken och 
antalet flickor som sysslar med matematik 140 stycken samt 15 stycken svåridentifierbara som 
sysslar med matematik. Fördelningen av pojkar och flickor är relativt jämn i böckerna Safari 1 A, 
Mondo 1 A och i Favoritmatematik 1A är det en relativt jämn fördelning. I resterande böcker är 
uppdelningen av könen betydligt större, exempelvis i Koll på matematik 1 A där 56 pojkar och 38 
flickor, Pixel 1 A med 35 pojkar och 23 flickor och i Prima 1 A där det är 24 pojkar och 40 stycken 
flickor som sysslar med matematik.  

7.2.6 Diagram 5. Matlagning 

 

 
 
 
Resultatet visar på att i böckerna är antalet pojkar som sysslar med matlagning 31 stycken och 
antalet flickor som sysslar med matlagning 33 stycken samt 20 stycken svåridentifierbara personer 
som sysslar med matlagning. Den sammanlagda fördelningen av flickor och pojkar som gestaltas i 
läroböckerna är relativt jämn med endast tre stycken personer som mellanskillnad. Fördelningen i 
böckerna är också relativt jämn förutom att Mondo 1 A gestaltar 3 pojkar och 21 flickor som sysslar 
med matlagning. 
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7.2.7 Diagram 6. Kreativitet  

 
 
 
Resultatet visar på att i böckerna är antalet kreativa pojkar 27 stycken och antalet kreativa flickor 
52 stycken. Fördelningen av pojkar och flickor är relativt jämn i Safari 1 A, Pixel 1 A, Koll på 
matematik 1 A och Favoritmatematik 1 A. Dock är variationen mellan flickor och pojkar bredare i 
Prima 1 A med 14 stycken pojkar och 30 stycken flickor och i Mondo 1 A där det representeras 8 
stycken flickor och 0 pojkar.  
  

7.2.8 Diagram 7. Friluftsliv 

 
 

 
 
Resultatet visar på att i böckerna är antalet pojkar som sysslar med friluftsliv 31 stycken medan 
antalet flickor är 30 stycken. I samtliga böcker är det en relativt jämn fördelning mellan pojkar och 
flickor med undantag att böckerna Pixel 1 och Koll på matematik 1 A representerar fler flickor och 
i böckerna Prima 1 A och Favoritmatematik 1 A representeras fler pojkar. I Safari 1 A är det jämnt 
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fördelat mellan flickorna och pojkarna medan i Mondo 1 A är varken pojkar eller flickor 
representerade friluftsliv.  

7.2.9 Diagram 8. Omvårdande 

 

 
 
Resultatet visar på att i böckerna är antalet pojkar som är omvårdande 8 stycken och antalet flickor 
som är omvårdande 6 stycken. I Safari 1 A och Koll på matematik 1 A representeras varken flickor 
eller pojkar som tydligt omvårdande. Dock visar de resterande böckerna en representation av 
omvårdande bland könen. I Prima 1 A har fler flickor fått rollen som omvårdande än pojkar. I 
Pixel 1 A har könen blivit jämnt fördelade med en pojke och en flicka som representerar 
omvårdnad. I Mondo 1 A är det 4 stycken pojkar och 0 flickor som representerar omvårdnad, 
medan i Favoritmatematik 1 A representeras 1 flicka som omvårdande.  

7.2.10 Diagram 9. Passiv 
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Resultatet visar på att i böckerna är antalet passiva pojkar 100 stycken och antalet passiva flickor 
74 stycken. Fördelningen mellan pojkarna och flickornas passivitet varierar bland böckerna, 
exempelvis är det fler passiva pojkar i Prima 1 A än vad det är passiva pojkar i Favoritmatematik 1 
A. I böckerna Safari 1 A och Pixel 1 A är fördelningen mellan pojkar och flickor relativt jämn med 
4 passiva pojkar och 2 passiva flickor i Safari 1 A och 2 passiva pojkar och 3 passiva flickor i Pixel 
1 A. Mondo 1 A visar dock på flest passiva personer med 60 stycken passiva pojkar och 50 passiva 
flickor. 
 

7.3 Sammanfattning av aktiviteter  

Sport 
I diagram 7.3.2 framgår det sammanlagt 111 stycken flickor och 100 stycken pojkar som sysslar 
med sport i läroböckernas bilder. Böckerna med mest ojämn fördelning mellan könen är Prima 1 
A och Pixel 1 A. Boken Prima 1 A gestaltar 72 flickor och 16 pojkar. Boken Pixel 1 A framställer 
62 pojkar och 17 flickor. Då sport som kan tolkas som en maskulin aktivitet, kan boken Prima 1 A 
tolkas som normbrytande utifrån poststrukturalistiska feministiskt perspektiv. Boken Pixel 1 A 
däremot kan tolkas vara normförstärkande utifrån poststrukturalistiska feministiskt perspektiv. 
Böckerna Safari 1 A, Koll på matematik 1 A, Mondo 1 A och Favoritmatematik 1 A har en relativt 
jämn fördelning mellan pojkar, flickor inom aktiviteten sport. Detta kan tolkas ur ett 
poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv vara normbrytande då traditionellt sett är sport en 
maskulin aktivitet. Detta resultat går emot Jackson och Gees (2005) studie, som visar på att fler 
pojkar sysslar med sport än flickor. Detta kan också tolkas utifrån ett poststrukturalistiskt 
feministiskt perspektiv vara positivt då Eideval (2009) menar att teorins syfte förespråkar 
normbrytande inslag och ifrågasätter normförstärkande inslag. Teorin menar också att kön skapas 
under rådande föreställningar och normer och inte genom biologiska eller psykologiska inslag. I 
relation till detta och studiens resultat kan det tolkas böckerna som representerar fler flickor inom 
sport vill att fler flickor ska börja eller fortsätta med sport. 
 
Lek  
I diagram 7.3.3 framgår det att det är 44 stycken pojkar och 25 stycken flickor som sysslar med lek 
i läroböckernas bilder. I Prima 1 A, Safari 1 A och Favoritmatematik 1 A är fördelningen mellan 
pojkar och flickor relativt jämn. I böckerna Pixel 1 A, Koll på matematik 1 A och Mondo 1 A 
däremot representeras fler pojkar. Boken Pixel 1 A gestaltar 18 pojkar och 11 flickor. Boken Koll 
på matematik 1 A gestaltar 8 stycken pojkar och 4 stycken flickor. Boken Mondo 1 A gestaltar 9 
pojkar och 3 flickor om sysslar med lek. Detta kan tolkas ur ett poststrukturalistiskt feministiskt 
perspektiv vara normförstärkande då pojkarna representeras mer inom kategorin än flickorna. 
Jackson och Gee (2005) menar dock på att vissa aktiviteter inom lek anses vara vanliga för både 
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flickor och pojkar. Trots det representeras fler pojkar i denna studie inom aktiviteten lek, vilket kan 
tolkas som att det är pojkar som får eller ska syssla med lek.    
 
Matematik 
I diagram 7.3.4 framgår det att det är 154 stycken pojkar och 140 stycken flickor som sysslar med 
matematik i läroböckernas bilder. Böckerna Safari 1 A, Mondo 1 A och Favorit matematik 1 A har 
en jämn fördelning mellan pojkar och flickor inom aktiviteten matematik. Böckerna kan därmed 
utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv vara normbrytande, då matematik kan 
traditionellt tolkas som maskulint. Boken Koll på matematik 1 A kan tolkas ha en normförstärkning 
då det representeras 56 stycken pojkar och 38 stycken flickor i kategorin. Pixel 1 A gestaltar 35 
pojkar och 23 flickor inom kategorin och kan därför också tolkas vara normförstärkande. Prima 1 
A kan däremot tolkas vara normbrytande då det representeras 24 stycken pojkar och 40 stycken 
flickor inom kategorin. Ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv kan det tolkas att 
böckerna Safari 1 A, Mondo 1 A och Favorit matematik 1 A och Prima 1 A vill ändra den rådande 
normen om att matematik är ett maskulint ämne. Walkerdine (1998) menar nämligen att trots det 
faktum att flickor får jobba hårdare i jämförelse med pojkarna med matematik, uppskattar lärare 
pojkarnas ”djupare” förståelse för matematiken. Detta kan ses som en orättvisa bland flickor och 
orättvisan blir eventuellt tydligare då pojkar framställs oftare i matematikuppgifter i 
matematikböcker än flickor. Detta i relation till Henkel & Tomičić (2009) som menar att bilder har 
en stor roll i formandet av vad som anses vara kvinnligt och manligt. Då bilder har makten att 
påverka oss människor, kan bilderna i matematikläroböckerna ha en större inverkan på eleverna än 
vad författaren eller läraren som har i uppgift att granska läromedel, tänkt. Detta kan tolkas, utifrån 
den tidigare forskningen, att flickors intresse för matematik minskar då pojkars matematiska 
kunskap uppskattas mer än flickornas (Palmer, 2011; Walkerdine, 1998). Hur detta kommer 
påverka elevers världsbild är oklar. Dock utifrån denna studie som visar på en viss jämn fördelning 
på flickor och pojkar och deras gestaltning och aktiviteter i läroböckerna, kan matematikintresset 
hos flickor förhoppningsvis bevaras längre än de gjort tidigare. 
 
Walkerdine (1998) menar att lärare uppskattade och värderade djupförståelse högre än det 
mekaniska lärandet, vilket ur en feministisk analys framgick djupförståelsen som maskulint kodad 
och fick därmed en högre status än det feminint kodade mekaniska lärandet.  
 
Matlagning 
I diagram 7.3.5 framgår det att det är 31 pojkar och 33 flickor som sysslar med matlagning i 
läroböckernas bilder. Boken Prima 1 A gestaltar 13 stycken pojkar och 9 stycken flickor och Pixel 
1 A gestaltar 8 pojkar och 1 flicka som sysslar med matlagning. I Mondo 1 A är det 3 stycken pojkar 
och 21 stycken flickor som sysslar med matlagning. I böckerna Safari 1 A, Koll på matematik 1 A 
och Favorit matematik 1 A överrepresenteras också pojkarna men endast med någon enstaka 
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person. Detta kan ses ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv vara normbrytande, då 
matlagning kan ses som en traditionell feminin aktivitet. Det kan också tolkas att de böcker som 
pojkarna ”representerar matlagning” är normbrytande. Boken Mondo 1 A däremot kan tolkas vara 
normförstärkande då fler flickor representeras inom matlagning. Resultatet kan också tolkas utifrån 
Henkel och Tomičić (2009) resultat som menar att flickor är mer passiva och ska ta hand om 
exempelvis barnen i hemmet eller syssla med matlagning. Taguchi (2004) menar att vi människor 
lär oss att agera, tänka och handla som kvinna/flicka, man/pojke i rådande normer och värderingar. 
Vilket kan, i de böcker där flickor överrepresenteras, tolkas som att det är flickorna som ska vara i 
köket och laga mat och inte pojkarna.  
 
Kreativitet 
I diagram 7.3.6 framgår det att det är 27 stycken kreativa pojkar och 52 stycken kreativa flickor. I 
boken Prima 1 A gestaltas 14 stycken pojkar och 30 stycken flickor. I boken Mondo 1 A gestaltas 
0 pojkar och 8 stycken flickor som kreativa. Böckerna kan därmed tolkas vara normförstärkande, 
då kreativitet kan tolkas som feminint. Detta stämmer överens med Eilards (2004) studie där flickor 
förväntas vara kreativa och skriva bland annat kärlekslistor. Böckerna Safari 1 A, Pixel 1 A, Koll på 
matematik 1 A och Favorit matematik 1 A däremot har en relativt jämn fördelning på flickor och 
pojkar. Dessa fyra böcker kan därför tolkas som normbrytande, utifrån ett poststrukturalistiska 
feministiska perspektiv, då dessa böcker har ett kritiskt förhållningssätt till de rådande normer och 
strukturer. Taguchi (2004) menar på att vi människor agerar utifrån de rådande normerna och kan 
få elever att tro att flickor och pojkar ska agera på ett bestämt sätt. Vilket gör det viktigt för oss 
människor att vara normkritisk och våga bryta de normer som råder och skapa nya mönster och 
föreställningar. 
 
Friluftsliv  
I diagram 7.3.7 framgår det att det är 31 pojkar och 30 stycken flickor som sysslar med friluftsliv. 
Boken Pixel 1 A gestaltar 18 stycken flickor och 17 stycken pojkar. Boken Koll på matematik 1 A 
gestaltar 5 stycken flickor och 4 stycken pojkar. Detta kan tolkas, trots den jämna fördelningen, 
som normbrytande då friluftsliv kan tolkas som maskulint. Boken Prima 1 A gestaltar 2 stycken 
pojkar och 1 flicka. Boken Favoritmatematik 1 A gestaltar 6 stycken pojkar och 4 stycken flickor. 
Vilket kan tolkas, trots den jämna fördelningen, vara normförstärkande då det är fler pojkar än 
flickor representerade. Böckerna Safari 1 A och Mondo 1 A kan tolkas ha vara normbrytande då 
boken Safari 1 A fördelat både 2 pojkar och 2 flickor i friluftsliv och boken Mondo 1 A gestaltas 
inget kön i kategorin. Resultatet går därför emot Jackson och Gees (2005) resultat som menar att 
pojkar avbildas i större utsträckning än flickor i typiskt maskulina aktiviteter, som exempelvis 
friluftsliv.  
 
Omvårdande 



 

 31 

I diagram 7.3.8 framgår det att det är en relativt jämn fördelning mellan könen, nämligen 8 stycken 
pojkar och 6 stycken flickor i kategorin. Boken Pixel 1 A gestaltar 1 pojke och 1 flicka. Boken 
Mondo 1 A gestaltar 4 stycken pojkar och 0 flickor. Dessa böcker kan tolkas vara normbrytande 
då omvårdnad kan ses som feminint. Boken Prima 1 A gestaltar 3 pojkar och 4 flickor. Boken 
Favoritmatematik 1 A gestaltar 0 pojkar och 1 flicka. Dessa böcker kan därmed tolkas vara mer 
normförstärkande då fler flickor gestaltas inom omvårdnad. Då flickor representeras en aning 
oftare än pojkarna kan flickor eller pojkar tro att det är flickornas uppgift att ta hand och värna om 
andra och inte tvärtom.   
 
Passiv 
I diagram 7.3.9 framgår det att det är 100 stycken passiva pojkar och 74 stycken passiva flickor. I 
boken Prima 1 A gestaltas 20 stycken pojkar och 8 stycken flickor. I boken Koll på matematik 1 A 
gestaltas 13 stycken pojkar och 4 stycken flickor. I boken Mondo 1 A gestaltas 60 stycken pojkar 
och stycken 50. Ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv kan dessa böcker tolkas vara 
normbrytande då det gestaltas fler passiva pojkar än flickor. I boken Favorit matematik gestaltas 1 
pojke och 7 stycken flickor är passiva. Vilket kan tolkas vara normförstärkande då passivitet kan 
tolkas vara feminint. De resterande böckerna Pixel 1 A och Safari 1 A däremot kan tolkas vara 
normbrytande då fördelningen mellan könen är relativt jämn. Detta går emot Henkel och Tomičić 
(2009) som menar att ofta framställs männen som utåtriktade och aktiva medan kvinnorna är mer 
passiva. 
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8. Diskussion 

8.1 Resultat 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till studiens frågeställning: 
 

• Hur stor andel av personerna i läroböckernas bilder har tydligt identifierbara kön (flickor, 

pojkar), respektive inte tydligt identifierbart kön? 
• Vilka aktiviteter utför dessa personer? 

• Vilka urskiljbara mönster finns i de avbildade aktiviteterna beroende vilket kön som gestaltas? 

 
Totalt gestaltas 48 % pojkar och 46 % flickor i de böcker som analyserats. Det är därmed en relativt 
jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Detta kan tolkas vara normbrytande då pojkar inte 
dominerar i antal. Dock är det bland de enskilda böckerna som skillnader sker i fördelningen mellan 
flickor och pojkar. De böcker som har flest pojkar gestaltade i sina bilder är Safari 1 A (21 stycken 
pojkar och 19 stycken flickor), Pixel 1 A (145 stycken pojkar och 77 stycken flickor), Koll på 
matematik 1 A (89 stycken pojkar och 53 stycken flickor) och Favoritmatematik 1 A (45 stycken 
pojkar och 43 stycken flickor). Detta kan utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv 
tolkas vara normförstärkande och överensstämmer med Berge och Widdings (2006) resultat som 
visar på att det är män och pojkar som representeras mest i antal bland de läroböcker de granskat. 
De menar på att aktuella studier visar att flickor är underrepresenterade i läromedlens bilder i 
jämförelse med antalet pojkar och trots det faktum att flickor, pojkar, kvinnor och män kan utföra 
samma saker, är det männen som är överrepresenterade och utgör därmed normen. Henkel & 
Tomičić (2009) menar att bilder har en stor roll i vad som anses vara manligt och kvinnligt, vilket 
kan påverka unga elever. De böcker som överrepresenterar pojkar kan eventuellt få flickor att inte 
känna igen sig i böckerna. Flickor kan också tro att böckerna och dess bilder representerar 
värdeskillnader mellan pojkar och flickor.  
 
Dock är flickor överrepresenterade i böckerna Prima 1 A (95 stycken pojkar och 167 stycken 
flickor) och Mondo 1 A (100 stycken pojkar och 112 stycken flickor) vilket kan ses som 
normbrytande och motsäga Jackson och Gees (2005) och Berge och Widdings (2006) resultat med 
en överrepresentation av pojkar i läroböckerna. Detta kan eventuellt få pojkar att inte känna igen 
sig i böckerna. För de läroböcker som har en överrepresentation av pojkar eller flickor är det därför 
av vikt att lärare har ett normkritiskt tänk och försöker göra läromedlen mer jämställda. 

 
De böcker som har en jämn fördelning mellan flickor och pojkar är Favorit matematik 1 A (45 
stycken pojkar och 43 stycken flickor) och Safari 1 A (21 stycken pojkar och 19 stycken flickor). 
En jämn fördelning mellan pojkar och flickor kan anses vara normbrytande då tidigare studier 
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(Berge & Widdig, 2006) menar att pojkar dominerar i läroböckernas bildmaterial. Dessa böcker kan 
dock innebära att både pojkar och flickor kan identifiera sig i bildmaterialet vilket skapar 
förutsättningar för en mer jämställd värdetolkning mellan könen. 
 
Det framgick också svårigheter att identifiera könet på sammanlagt 7 % av personerna i de olika 
böckerna (se Tabell 1). Gestaltningen av personer med svåridentifierbara kön kan tolkas vara 
normbrytande då könsneutrala gestaltningar reducerar dominansen av antalet pojkar i 
läroböckerna. Dock var det en liten andel i böckerna som gestaltades på detta sätt, vilket innebär 
en begränsad normbrytande påverkan.  
 
Resultatet visar också på att det finns en relativt jämn fördelning mellan pojkar och flickor vad 
gäller de aktiviteter som personerna utför. Exempelvis gestaltas både pojkar och flickor i 
traditionella feminina och maskulina aktiviteter; matlagning och friluftsliv. Dock är det en mer 
ojämn fördelning vid aktiviteterna; lek, matematik, passiv och omvårdande där pojkarna 
överrepresenteras. Flickorna däremot överrepresenteras i aktiviteterna; sport och kreativitet. Pojkar 
och flickor kan tolka bilderna som en representation om hur en flicka eller pojke ska vara. Det 
finns också skillnader i fördelningen mellan flickor och pojkar och de aktiviteter de utför. Dock är 
mönstret vad gäller fördelningen av traditionella maskulina och feminina aktiviteter mellan pojkar 
och flickor begränsad.  
 
Resultatet går därmed emot Jackson och Gees (2005) studie som menar att det gestaltas fler pojkar 
i läroböckerna och att pojkarna sysslade med ”maskulina” aktiviteter, exempelvis leka med bilar, 
båtar, friluftsliv och spela fotboll. Denna studies resultat visar dock att även flickor sysslade med 
maskulina aktiviteter samt att även pojkar gestaltas som passiva och omvårdande. Passiva och 
omvårdande gestaltningar kan tolkas vara feminina och går emot Jackson och Gees resultat. 
Jackson och Gee menar också att flickorna var underrepresenterade i läroböcker och sysslade med 
”feminina” aktiviteter, exempelvis läsning, leka med dockor och barnvagnar. Dock visar denna 
studies resultat att flickor överrepresenterade aktiviteten sport som kan tolkas vara en maskulin 
aktivitet.  
 

8.1.1 Tabell 4 Sammanfattning av resultat 

Tabell 4 visar en sammanfattning av resultatet utifrån normförstärkande inslag (-), normbrytande 
inslag (+) och en någorlunda jämn fördelning (0). 
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Prima 1A + + 0 + + - 0 0 + +4 
Safari 1A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pixel 1A - - - - + 0 0 0 0 -3 
Koll på matematik 1A - 0 - - + 0 0 0 + -1 

Mondo 1 A 0 + - 0 - - 0 + + +-0 
Favoritmatematik 1A 0 0 - 0 0 0 0 0 - -2 

 
 
Utifrån tabellen kan vi enkelt se att Prima 1 A och Pixel 1 A sticker ut. Prima 1 A kan tolkas ur ett 
poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv vara mest normbrytande av de sex valda böckerna, 
medan Pixel 1 A kan tolkas vara mest normförstärkande.  

8.2 Didaktiska implikationer 

Läromedel och dess bilder kan skapa stereotypa gestaltningar av personer och kan därmed påverka 
personer. De böcker som kan anses vara lämpliga ur ett genusperspektiv är de böcker som har en 
relativt jämn fördelning bland pojkar och flickor i antal, exempelvis Mondo 1 A (45 % pojkar och 
50 % flickor), Safari 1 A (42 % pojkar och 38 % flickor) och Favoritmatematik 1 A 45 % pojkar 
och 43 % flickor). Exempel på böcker som kan tolkas vara mindre lämpliga att använda, ur mitt 
analyserade perspektiv, är Koll på matematik 1 A (63 % pojkar och 37 % flickor), Pixel 1 A (58 % 
pojkar och 31 % flickor) och Prima 1 A (35 % pojkar och 62 % flickor), där ett av könen är mer 
dominerande än det andra. Det är därför av vikt att lärare väljer läroböcker som kan tolkas vara 
mer jämställda i form av gestaltning av könen.  
 

8.3 Styrkor och svagheter i studiens upplägg  

8.3.1 Validitet och reliabilitet 

Jag har under mitt arbete varit noggrann i min mätning utav samtliga läroböcker genom att 
kontrollräkna ett flertal gånger och fått fram samma resultat varje gång och har därmed ökat 
arbetets reliabilitet. Genom att presentera de kategorier och kriterier som jag valt att använda mig 
utav för att studera matematikläroböckerna ur ett genusperspektiv, har jag visat hur studien mäter 
de satta kriterierna (se bilaga 1). Det vill säga att studien kan uttala sig om ett genusperspektiv i 
matematikläromedlen.  
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8.3.2 Vad kunde jag göra annorlunda i min undersökning? 

När man studerar hur pojkar och flickor gestaltas i läromedel behöver man i viss mån utgå ifrån 
stereotyper, i och med att kön endast framträder genom utseenden och kläder. Vid analysen av den 
första forskningsfrågan användes rådande stereotyper gällande kön. De stereotypa drag som 
användes grundades i tidigare forskning (Jackson och Gee, 2005). Detta tillvägagångssätt kan dock 
ifrågasättas, då metoden utgår utifrån stereotyper. Eventuellt är den person med långt hår och kjol 
som läromedlet gestaltade en pojke? Ett argument för att i analysen utgå ifrån utseendestereotyper 
är att dessa ständigt används av människor i vardagen, vilket innebär att elever med största 
sannolikhet tolkar en person med långt hår och kjol som flicka, om det inte av ytterligare 
information tydligt uttrycker att det inte är en flicka, exempelvis om personen tilltalas vi namn. 
Studiens huvudfokus är också att undersöka eventuella mönster i de aktiviteter som personer av 
olika kön utför. Denna undersökning baserades på hur aktiviteter gestaltades i det empiriska 
materialet och alltså inte på förhand bestämda stereotyper. Dock valde jag den metod som jag 
använde mig utav för att kunna få konkreta och mer direkta svar, vilket inte ovannämnda 
attributmetod skulle kunna ge mig. 
 

8.4 Vidare forskning 

Den vidare forskningen kan bestå av undersökningar av utseende/kläder/attribut för att försöka 
få ett ytterligare svar på vilket kön personen på bilden eventuellt har och vad det kan innebära för 
lärare och elever. Den vidare forskning kan också innehålla andra läroböcker, även från andra 
årskurser och eventuellt fler utländska läroböcker för att jämföra svenska och internationella 
läroböcker ytterligare. Samt att titta över relationen mellan bilder och text eller uppgifter för att se 
hur dessa representeras. Eventuellt kan också en intervjustudie skapas för att se hur elever uppfattar 
och ser bilder i läroböckerna och titta på hur dessa gestaltar personerna i böckerna.  
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Bilaga 1. 

Huvudkategori De kriterier som personerna utför i 
böckerna om skapade huvudkategori.  

Pojke De personerna med kort hår och bär 
stereotypa ”pojkkläder” i form av byxor och 
shorts 

Flicka De personerna med långt hår och/eller 
stereotypa ”flickkläder” i form av kjol och 
klänning  

Svåridentifierbara De personerna som antingen är för svåra att 
se då de är för långt bort, vända åt fel håll eller 
är svåra att avgöra om det är en pojke eller 
flicka.  

Sport – De personer som sysslar eller tänker 
på sport. 

Basket, Frisbee, Fotboll, Domare, Stöter kula, 
Bowling, Cyklar, Skidor, Powerwalkar, 
Baseball, Tennis, Konståkning, Hockey, 
Innebandy, Agility, Klättring, Hejar på sport, 
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Handboll, Sportkläder, Tränare, Rytmisk 
gymnastik, Gymnastik, Akrobatik, Vattenpolo, 

Tänker på sport 
 

Lek – De personer som tydligt leker. Kull, Leker med leksak, Leker med gosedjur, 
Pulka, Kasta ring mot pinne, Leker med djur, 
Hopprep, Lego, Ballongboll, Kasta ärtpåse, 
Hoppa hage, Spela kort, Gömma och hitta 
föremål, Spel, Spela kula, Sandlåda, Utklädd, 
Kurra gömma, Tänker på lek 
 

Matematik – De personer som tydligt kan ses 
syssla med eller tänka på matematik. 

Skriver siffror, Diagram , Matematikspel, 
Räkna ut ”sammanlagt”, Sorterar antal, Mäta, 

Räkna”antal”, Räknekort, Matematikuppgifter, 

Stega upp, Följer punkter med siffror, Tallinje 
, Räkna i mattebok, Räknar på sina fingrar , 

Räkna pengar, Räkna, Matematikklossar, 

Jämföra storlek/volym, Räkna ut position, 

Geometri, Delat, Addition, Subtraktion, 

Tänker på matematik, Klockan, Sortera , 

Pärltavla, Förklarar matematik, Representerar 
en matematikuppgift, Division, Lyssnar på 
matematikläraren, Pris 

Matlagning – De personer som sysslar eller 
äter någon sorts mat. 

Äter, Serverar mat, Säljer mat, Tänker på mat, 
Bakar, Lagar mat 

Kreativitet - De personer som är tydligt 
kreativa eller kulturella. 

Läser, Målar, Ritar, Teater, Gör kostymer, 
Dansar, Gör smycken, Sjunger, Spelar 
instrument, Cirkusföreställning, Pysslar, 
Skapar prydnader, Slår in paket 

Friluftsliv - de som sysslar med 
utomhusaktiviteter i naturen 

Bygger koja, Bygga vindskydd, Flyger drake, 
Plocka kottar , Plockar bär, Plockar svamp, 
Plockar blommor, Bygger snögubbe, Går ute i 
skogen, Badar i havet, Solar, Plocka frukt, 
Vandring, Bygger snöslott, Hugga ner träd 

Omvårdande – De personer som värnar om 
någon eller något 

Tröstar, Kramar , Håller om, Håller i hand, 
Matar djur, Tar hand om djur 
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Passiv – De personer som inte utför någon 
direkt aktivitet eller är svåra att avgöra vad de 
utför för aktivitet. 

Tittar på andra, Pekar , Endast sitter, Endast 
huvudet gestaltas, Tänker fast på vad?, Vinkar, 

Endast står, Fotograferas, Lyssnar, Vaknar, 

Sover, Borstar tänderna, Bär saker 
 


