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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att analysera antal kvinnor, män, flickor och pojkar på samtliga bilder i 

fyra läromedel från olika årtionden för att se på förändringen över tid. Både människor och 

figurer med mänskliga drag har analyserats. Syftet har även varit att se på människors 

maktperspektiv utifrån positionen de är avbildade i. Dessa positioner är öga-mot-öga/framifrån-

perspektiv, ovanifrån-perspektiv, underifrån-perspektiv, bakifrån-perspektiv och sidoperspektiv. 

Detta har vi gjort med hjälp av en bildanalys. Resultatet visar att de två äldsta läromedlen är mest 

jämställda. Det äldsta läromedlet från 1980 innehåller lika många kvinnor, flickor och pojkar men 

färre män. Det näst äldsta läromedlet från 1995 innehåller fler kvinnor och flickor än män och 

pojkar. Läromedlet från 1999 är det enda mansdominerade läromedel som har analyserats, med 

fler än dubbelt så många män som kvinnor och pojkar som flickor. Det nyaste läromedlet från 

2011 är relativt jämnt när det gäller flickor och pojkar med det är något fler flickor. När det gäller 

kvinnor och män så är antalet män mer än dubbelt så många som kvinnor. Antalet genusneutrala 

människor är överlägset störst i det äldsta och nyaste läromedlen. Sett till figurer med mänskliga 

drag så är kategorin genusneutral överlägset störst i samtliga läromedel. Läromedlen från 1999 

och 2011 använder sig mer av ett öga-mot-öga/framifrån-perspektiv än de två äldsta, vilket bidrar 

till en jämn relation mellan den avbildade och betraktaren. Läromedlet från 1995 är det läromedel 

som använder mest bakifrån-perspektiv och detta medför en total exkludering mellan den 

avbildade och betraktaren. Det nyaste läromedlet från 2011 har flest människor sett ur ett 

framifrån-perspektiv vilket innebär att den avbildade framhävs som en del av den betraktades 

värld eller sociala grupp. 

 

Nyckelord: Genus, makt, läroböcker, matematik, bildanalys. 
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1. Inledning 

Vi har valt att göra en läromedelsgranskning inom ämnet matematik. Vi fick upp ögonen för 

detta under kursen Matematik 3 då vi utförde en mindre läromedelsgranskning med fokus på 

genus. Därmed vill vi göra en utförligare och bredare granskning av genus i fyra läromedel från 

olika årtionden. Vi har en föreställning om att kvinnor/flickor har varit underrepresenterade i 

läromedlen och att detta har förändrats över tid. Vi vill ta reda på om detta stämmer. Vi kommer 

även att genomföra en genusgranskning av figurer med mänskliga drag då vi har en föreställning 

om att läromedel för barn innehåller många förmänskligade djur, leksaker och symboler. Vi 

tycker att detta är viktigt då det säger mycket om vad vuxna anser att barn ska definiera sig med. 

 

Sett till uppdelningen av arbetet valde vi att analysera två läromedel var. Emelie Alteby 

analyserade Ettans matematik och Matteboken 1A och Emelie Hylén analyserade Räkna 1 och Matte 

Safari. Vi utgick från samma kriterier som vi gemensamt kommit fram till med underlag från 

tidigare forskning. När det uppstod frågetecken gällande definitionen av genus på 

människor/figurer med mänskliga drag så satt vi gemensamt och analyserade. Var vi ändå osäkra 

så hamnade de i kategorin genusneutral. Då de saknar kvinnliga och manliga attribut så kan de inte 

hamna under kategorierna kvinna, man, flicka eller pojke. Vi gjorde även en uppdelning under 

rubriken Tidigare forskning och Teori där vi tog fram hälften var av innehållet. Den slutliga 

sammanställningen av all text gjorde vi gemensamt.   
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2. Bakgrund 

En aspekt som gör denna analys relevant är upphörandet av läromedelsgranskningen. År 1991 

avvecklades den statliga läromedelsgranskningen helt, vilket innebär att det är bokförlagen samt 

pedagogernas ansvar att läromedlen följer de övergripande målen i läroplanen samt täcker 

huvudmomenten som ska ingå i kursen enligt läroplanen (Johnsson Harrie, 2009, s. 12). Därför är 

det extra viktigt att vara medveten och kunnig när det kommer till granskning av läromedel och 

detta gör att vårt arbete är av största vikt. 

 

Som lärare har du ett ansvar att välja och använda läromedel som går i klang med det som står i 

läroplanen för grundskolan. Under rubriken Värdegrund och uppdrag står det att skolan skall bidra 

till jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket, 2011, s. 7). Sett ur ett historiskt perspektiv 

är inte detta något nytt då det framkom redan i grundskolereformen 1962, och stärktes ytterligare 

i Lpo 94 (Skolverket, 1994). Den svenska lärarutbildningen har i uppdrag att bilda blivande lärare 

att undervisa i genusvetenskap eftersom läraryrket ställer krav på att lärare skall ha ett 

genusperspektiv i sin undervisning (Hedin, 2010, s. 5). Skolan är en arena som skapar och bidrar 

till de könsstereotypa normer som samhället har skapat (Holm, 2008, s 25), därmed kan man dra 

slutsatsen att läromedel som används i skolan både kan skapa och förstärka dessa normer 

beroende på hur läromedlen är utformade. Koll på matematik (2014) kan beskrivas som ett 

praktexempel när man ser till genus. Karaktärerna som presenteras i början av boken är de enda 

mänskliga karaktärerna som genomsyrar läromedlet. Två av karaktärerna är flickor då de har långt 

hår och har kvinnliga namn som Ella och Li. Två karaktärer är pojkar då de har kort hår samt har 

manliga namn som Tage och Alex. Den femte och sista karaktären kan uppfattas som 

genusneutral då hen har kort afro-liknande hår som kan tolkas som manligt och en röd tröja som 

kan tolkas som kvinnlig. Hen presenteras som Kim, som kan tolkas som ett genusneutralt namn. 

De kvinnliga karaktärerna förekommer 54 gånger på bilderna i läromedlet, alltså 27 gånger var. 

De manliga karaktärerna förekommer 58 gånger, alltså 29 gånger var. Kim förekommer 30 

gånger, alltså fler gånger än vad de andra karaktärerna förekommer. Vi ser alltså en relativt jämn 

fördelning, vilket visar på en genusmedvetenhet hos författarna.  

 

Bilder i läromedel har funnits i ungefär 150 år (Eriksson, 2001, s. 9). Bilder har utvecklats genom 

att de har blivit större samt intagit ett större fokus från texten. I och med att texten har 

komprimerats så har texterna blivit mycket mer svårlästa (Pettersson 2001, s. 26). Bilders 
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funktion har förändrats från att enbart ha en informativ funktion till att ha en estetisk och 

stimulerande funktion (Ekwall, 2001, s. 154-155). En enkätundersökning med över 400 

försökspersoner visar att det finns en mängd olika syften med informativa bilder, de vanligaste 

syftena är att skapa och upprätthålla uppmärksamhet, underlätta vid inlärning, visa och förklara, 

åskådliggöra, sammanfatta, förtydliga, informera, förmedla, belysa och presentera (Pettersson, 

2001, s. 17). När vi människor ser en bild stannar och fixerar vi på vissa punkter, men den största 

delen av bilden fixerar vi aldrig på eftersom det bara är vissa bildelement som fångar vårt intresse 

(Pettersson, 1993). Yarbus (1967) upptäckte att vi vanligtvis fixerar blicken på två till åtta 

tiondelar av en sekund på en bild samt att ögonrörelserna mellan fixeringarna tar mellan en till 

åtta hundradelar av en sekund. Det innebär att vi normalt tittar på en bild genom ett stort antal 

fixeringar i snabb följd och på så sätt snabbt upptäcker vilka delar i bilden som innehåller 

intressant information. Det finns hinder med bilder i läromedel och det är att budskapet i bilder 

kan förstås och tolkas på olika sätt (Persson, 2001, s. 10-11, Borgersen & Ellingsen, 1994, s. 20). 

Ett annat hinder är att människor har olika värderingar, känslor, attityder, bakgrundskunskaper, 

erfarenheter och synsätt som leder till olika tolkningar eller feltolkning av en bild (Persson, 1981, 

s. 31). Alla former av bilder har en gemensam faktor och det är att de fungerar som 

kommunikations medier. Bilder berättar en historia och har ett dolt budskap som vi kan ta del av 

genom en analys (Borgersen & Ellingsen, 1994, s. 11). I och med denna ökning av bilder ibland 

annat läromedel så är det av största vikt att vara medveten om vad dessa bilder ger för budskap 

och detta medför att vår bildanalys är viktig och relevant. 
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3. Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning där man har genomfört en bildanalys med fokus på genus i läromedel 

inom ämnena historia, religion, naturvetenskap och samhällskunskap. Dock i ämnet matematik 

förekommer det inte i lika stor utsträckning. Det förekommer även mest forskning kring genus i 

läromedel i högre årskurser som gymnasiet.  

 

I och med svårigheter med att hitta matematikdidaktiska forskningsstudier där en bildanalys har 

genomförts så har vi valt att ta med två självständiga arbeten som har fokuserat på detta. Det 

finns ett flertal självständiga arbeten som analyserar matematik läromedel ur ett genusperspektiv. 

I Leyla Celiker och Ida Lundstedts självständiga arbete Matematikläromedel ur ett genusperspektiv 

(2015) genomfördes en bildanalys i sex läromedel för årskurs 1. De analyserade andelen flickor 

och pojkar i läromedlen samt deras aktivitet och passivitet. För att könskoda människorna så 

utgick de från färger, flickfärger definierades som röd, rosa och lila medan pojkfärger definierades 

som grönt, blått och svart. Resultatet visade att andelen flickor är 57 % och andelen pojkar är 43 

%. Med andra ord så var det fler avbildade flickor på bilderna än pojkar. Det självständiga arbetet 

Grundskolans läroböcker - både för flickor och pojkar? (2015) som skrivits av Anneli Jöesaar analyserade 

andelen människor på bilder i läromedel inom matematik och svenska, samt andelen manliga och 

kvinnliga författare. Resultatet av analysen inom läromedlen för matematik visade på 1023 bilder 

med avbildade flickor, 1410 bilder med avbildade pojkar, 1137 bilder där både pojkar och flickor 

avbildats tillsammans samt 252 avbildade människor som inte var avkodningsbara. Det visade på 

att det var fler pojkar än flickor som avbildades ensamma på bilderna i läromedlen. Det som 

skiljer dessa två självständiga arbeten från det arbete vi utför är att vi analyserar enbart bilder samt 

att vi även analyserar kvinnor och män och inte enbart flickor och pojkar. Vi har även valt att 

analysera maktpositioner.  

 

En tidigare forskningsstudie genomförd i Tyskland av Franziska Moser & Bettina Hannover 

(2013) visar på att män och kvinnors sociala funktion och sysselsättning har förändrats sedan 

1970-talet. De har då granskat nutida läromedel i ämnet matematik och tyska för att se om det 

skett någon förändring i läromedlen. De har analyserat andelen kvinnor respektive män, 

aktiviteter, yrkes och föräldraroller i läromedlen. Forskningen analyserade även könsmässigt språk 

och rumsliga arrangemang av personer i bilder. Metoden de använde sig av var en text- och 

bildanalys. Resultatet av undersökningen visade på en balanserad bild av tjejer respektive pojkar i 
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skolböcker inom ämnet tyska, dock var männen överrepresenterade i matematik läromedlen. 

Undersökningen gjordes på 18 läroböcker, 9 läromedel i ämnet tyska och 9 läromedel i ämnet 

matematik i årskurs ett, tre och fem. Analysen gjordes slumpmässigt på 10 % av de totala sidorna 

i böckerna. Bilderna i läromedlen varierande beroende på om de visade mänskliga eller icke-

mänskliga föremål (Moser & Hannover, 2013, s. 390). Vi kommer likt denna studie att analysera 

läromedel i matematik ur ett genusperspektiv, dock kommer vi enbart att analysera bilder och inte 

text. Vi kommer inte att analysera lika många läromedel utan endast fyra stycken och vi kommer 

att analysera alla bilder i läromedlen.  

 

Forskaren Angerd Eilard (2004) har gjort en diskursanalys där hon har analyserat text och bild i 

en läsebok i ämnet svenska. Hon menar att det som synliggörs i skolböcker bidrar till en 

uppfattning om vad som är rätt och fel. Läroböcker kan påverka elevernas uppfattning om vad 

som värderas högre respektive lägre och detta kan i sin tur påverka elevernas inställning till olika 

ämnen. Det som synliggörs i läromedel bidrar till elevers uppfattning om sig själva och andra, det 

kan skapa vi och dem känsla vilket kan leda till fördomar om exempelvis kön (Eilard, 2004, s. 

242). Pojkar tenderar att ha en mer positiv inställning än flickor till ämnet matematik, där man ser 

ämnet som viktigt (Samuelsson & Samuelsson, 2016). En grundskolerapport gjord av Gerd 

Brandell et al. (2005) visar att många elever tror att pojkar mer än flickor behöver ämnet 

matematik för vidare studier och framtida arbete (Brandell et al., 2005, s. 1). Det framkommer 

även att det är ett större antal pojkar som väljer inriktning med matematik på gymnasiet än flickor 

(Brandell et al., 2005, s. 4). 

 

Anne Mari Berggren (1992) är en forskare som har analyserat kvinnoperspektivet i sex läromedel 

i historia, religionskunskap, konst- och musikhistoria. I forskningsstudien studerades antalet män 

respektive kvinnor i både text och bild. Ser man till texten så framställdes enbart 2,8 procent av 

texten kvinnor i läromedel i historia (Berggren, 1992, s.7). Ser man till bildanalysen så var det 

enbart 165 sidor av 1356 som framställde kvinnor medan 690 sidor framställde män, det visde att 

cirka 51 procent av bilderna framställde män medan cirka 12 procent framställde kvinnor. 

Resterande sidor bestod av neutrala föremål (Berggren, 1992, s.8). Även Britt-Marie Berge & 

Göran Widding (2006) undersökde andelen män respektive kvinnor i läroböcker inom historia 

och religionskunskap samt biologi/naturvetenskap och samhällskunskap. Granskningen gjordes i 

24 läroböcker som visade på en kraftig överrepresentation av män i fyra av de sex läromedlen. I 

läromedlet för naturvetenskap förekom 20 bilder på män och 9 på kvinnor. Medan i läromedlet 

för biologi förekom det 86 bilder på män och 56 på kvinnor. Enbart två av läromedlen visade på 
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en jämnare fördelning mellan könen. Det som skiljer dessa analyser från den analys vi genomför 

är att vi enbart analyserar bilder i läromedel i ämnet matematik.  

 

Ann-Sofie Ohlander fick i uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan att granska 

jämställdheten i läroböcker i ämnet historia samt samhällskunskap. Rapporten gällande 

jämställdhet i läroböcker i historia visar på en tydlig skillnad mellan andelen kvinnor och män. I 

registret i läromedlet Människan genom tiderna visar att det fanns 14 kvinnor och 255 män som 

nämndes vid namn. Av det 91 marginal notiserna i läromedlet nämndes kvinnor vid namn 19 

gånger medan män nämndes 97 gånger. När det kommer till bildtexter så nämndes kvinnor vid 

namn 21 gånger och män 201 gånger. Ser man till andelen kvinnor och män på bilderna så 

avbildas kvinnor på 25 bilder och män på 102 bilder. (Ohlander, a 2010, s. 17-21). I läromedlet 

Alla tiders historia ägnades enbart 13-14 sidor av 375 åt kvinnor. Resterande böcker påvisar ett 

likartat mönster. Utrymmet för kvinnor i historieböcker är därmed minimalt. Slutsatsen i analysen 

visar på att ingen av läroböckerna lever upp till läroplanens föreskrifter, kursplanens mål samt 

författarens egna avsikter när det kommer till jämställdhet (Ohlander, a 2010, s. 71). Rapporten 

gällande samhällskunskap visar även den på en dominans av det manliga könet. Läromedlet 

Samhällskunskap, lärobok för de första skolåren består av avbildade människor på nästa alla sidor, 

män/pojkar visas på 146 bilder och kvinnor/flickor visas på 92 bilder. I registret till läromedlet 

SO Direkt. Samhälle. är det 50 män som är namngivna medan det endast är 26 kvinnor. 33 procent 

av alla bilderna föreställer kvinnor/flickor medan 67 procent framställer män/pojkar i läromedlet 

(Ohlander, b 2010, s. 24, 27). Även slutsatsen av rapporten gällande läromedlen i 

samhällskunskap visar på en stark dominans av det manliga könet.  

 

Som vi tog upp tidigare finns det mycket forskning där man har genomfört en bildanalys med 

fokus på genus i ämnena historia, samhällskunskap, naturvetenskap och religion. Dock saknas det 

i ämnet matematik och därför har vi valt att genomföra en bildanalys i just detta ämne. 
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4. Teori 

Under teoriavsnittet kommer vi att börja med att ta upp skillnaden mellan begreppen kön och 

genus för att förklara varför vi har valt att använda oss av begreppet genus. Könsstereotypa 

attribut kommer att tas upp då detta ligger till grund för vår analys när det kommer till att 

definiera genus. Vi kommer även att analysera bilderna i läromedlen ur ett maktperspektiv.  

4.1 Genus 

Skillnaden mellan kön och genus är att kön är det biologiska könet och genus är det konstruerade 

könet. Begreppet genus kan förklaras med sättet som samhället väljer att reproducera kön 

(Hirdman, 2003, s. 15-16). Genusmönster förstärks genom kläder, sysslor och saker (Hirdman, 

2003, s. 72). Ordet genus har en stor likhet med ordet könsroller då det anger att kön är resultatet 

av föreställningar, idéer och uppfostran (Tallberg Broman, 2002, s. 25). Begreppet genus tydliggör 

att flickor och pojkars egenskaper, beteenden och sysslor inte är biologiska utan historiskt och 

socialt konstruerade (Tallberg Broman, 2002, s. 25). Ordet genus kan även ses som kontextuellt 

då varje individ är olika beroende på sällskap, plats och situation, men dock inom vissa 

genusgränser (Tallberg Broman, 2002, s. 25). Det rör sig dock om processer och inte några givna 

fakta. Pedagogerna är betydelsefulla för formandet av genus då de aktivt bidrar i konstruktionen 

av pojke och av flicka i sina grupper (Tallberg Broman, 2002, s. 25-26). Även en viktig 

maktdimension ingår i genus, som markerar underordnings- och dominansmönster mellan könen 

(Tallberg Broman, 2002, s. 25). Det finns en stereotyp könsordning i samhället där män har en 

dominerande position jämfört med kvinnor. Könsordningen är historiskt konstruerat mönster 

som man både kan utmanas och förändras (Holm, 2008, s. 18). Man kan även se dominans 

gällande det manliga könet i bilderböcker hos mindre barn, både mänskliga och omänskliga 

figurer avbildas i största grad som män/pojkar. Det är ett tecken på att det manliga könet har en 

högre status än det kvinnliga könet och därmed får det manliga könet en högre maktposition 

(Hedlin, 2010, s. 18). I detta arbete kommer vi att använda oss av ordet genus och inte kön 

eftersom vi inte har möjlighet att avgöra den avbildade människans biologiska kön utifrån en 

bildanalys. 

 

Samhället har skapat attribut som är starkt kopplat till genus. Det finns en tydlig föreställning om 

hur kvinnor/flickor och män/pojkar skall se ut och klä sig i samhället. Färger är något som är 

starkt kopplat till genus, rosa, röd och lila är färger som är kopplade till det kvinnliga könet och 
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färgerna blå och grön är kopplat till det manliga könet. En studie gjord av Carol J. Auster & 

Claire S. Mansbach (2012) visar på att leksaker är mycket könsstereotypa när det kommer till 

färger. Leksaker med färgerna rosa och lila var mycket mer förekommande på leksaker för tjejer 

medan leksaker med färgerna blå och grön var mycket mer förekommande för pojkar. I  sin 

avhandling Kan Batman vara rosa? skriver Anette Hellman om en skola vars toalettdörrar var 

markerade med skyltar där det stod ”tjejernas” och ”killarnas”. Tjejernas stod skrivet i rosa 

medan killarnas stod i blått (Hellman, 2010, s. 115). Hår är ett annat attribut, långt hår är kopplat 

till det kvinnliga könet och kort hår ät kopplat till det manliga könet. Kläder är en annan artefakt 

som är starkt kopplat till genus, klänning, kjol, blus och volanger är kläder som tillskrivs det 

kvinnliga könet medan byxor är kopplat till det manliga könet. Det finns attribut som inte ingår i 

kategorierna ovan som smink, lösögonfransar, paljetter och klackskor som är starkt kopplat till 

det kvinnliga könet och skägg, slips och fluga som är manliga attribut (Svensson, 2007, s. 141, 

Henkel & Tomičić, 2009, s. 66, 222, Coonell & Pearse, 2015, s. 142, Del Giudice, 2017, 

Martinsson & Reimers, 2014, s. 17, 50). Dessa attribut kommer att ligga till grund för 

bildanalysen som vi kommer att genomföra. En problematisering med detta är dock att vi stärker 

dessa normer genom att använda dem. Vi bidrar på så vis till att reproducera dessa 

könsstereotypa attribut men ser inget annat sätt att genomföra denna analys på. Det är dock 

viktigt att ha detta i åtanke när bildanalysen genomförs. 

 

I vardagslivet tas genus förgivet eftersom vi omedelbart definierar en person som man/pojke 

eller kvinna/flicka (Connell & Pearse, 2015, s. 18). Begreppet genus är inget nytt begrepp utan 

det har funnits sen 1970, även om ordet genus inte har blivit accepterat överallt (Connell & 

Pearse, 2015, s. 23). Genusforskning tar sällan upp barn då barn förväntas att ”socialiseras” in i 

genusroller genom överföring från vuxenvärlden (Connell & Pearse, 2015, s. 30). I vår analys 

lägger vi lika stor vikt på barnen i bilderna som de vuxna. 

4.2 Maktperspektiv 

Bilder skapar relationer mellan den betraktade och betraktaren och detta görs genom olika 

perspektiv (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 129). Anders Björkvall (2009) tar i sin bok Den visuella 

texten upp tre vertikala perspektiv för att uttrycka makt; ovanifrån-perspektivet, öga-mot-öga-

perspektivet och underifrån-perspektivet (Björkvall, 2009, s. 51-52). Ovanifrån-perspektivet, eller 

fågelperspektivet, ger makt åt den som betraktar och underifrån-perspektivet, eller 

grodperspektivet, ger makt åt den som betraktas. Öga-mot-öga-perspektivet bidrar till maktbalans 

mellan de båda (Björkvall, 2009, s. 52). Även den horisontella kameravinkeln kan justeras för att 
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uttrycka olika typer av makt. Dessa perspektiv är; framifrån-perspektivet, bakifrån-perspektivet 

och sidoperspektivet (Björkvall, 2009, s. 54). Framifrån-perspektivet innebär en hög grad av 

engagemang med den avbildade, som betraktare blir man inkluderad och accepterad. Bakifrån-

perspektivet är istället exkluderande och inte accepterad med den avbildade. Sidoperspektivet 

bidrar till att den avbildade inte är en del av betraktarens sociala sammanhang eller värld 

(Björkvall, 2009, s. 54). Vi anser att dessa perspektiv är viktiga att belysa då vi pratar om genus. 

Hur någon är placerad i en maktposition säger väldigt mycket om just det könet. Vi vill ta reda på 

hur kvinnor, män, flickor och pojkar presenteras i olika maktpositioner då vi har en föreställning 

om att män/pojkar i större utsträckning avbildas i en högre maktposition, som exempelvis öga-

mot-öga-perspektivet. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta självständiga arbete är att få en förståelse för hur presentationen av genus och 

makt synliggörs över tid i fyra läromedel inom ämnet matematik, då det kommer till fördelningen 

mellan kvinnor, män, flickor och pojkar. 

 

Vår frågeställning är; 

• I vilken utsträckning förekommer kvinnor, män, flickor, pojkar samt figurer med 

mänskliga drag i bilder i läromedlen? 

• Hur framställs kvinnor, män, flickor och pojkar sett ur ett maktperspektiv? 

• Hur har bilderna i läromedlen förändrats över tid utifrån ett genusperspektiv?  
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6. Metod 

I metodavsnittet kommer vi att presentera vår analysmetod som är en bildanalys. Vi har valt att 

använda oss av denna metod då vi anser att den hjälper oss att uppfylla syftet med detta 

självständiga arbete. En bildanalys ger oss en inblick i hur genus framställs i läromedlen och 

genom att se på de avbildades positioner ger det oss även information om hur makt framställs. 

När vi sedan sammanställer resultatet ser vi hur genus framställs i de fyra läromedlen. Vi kommer 

även att visa exempel på hur vi har analyserat figurer med mänskliga drag. En presentation av de 

läromedel vi valt kommer att finnas under rubriken urval. 

6.1 Analysmetod 

I vår uppsats kommer vi att analysera de avbildade personerna och figurer med mänskliga drag 

och definiera deras genus utifrån könsstereotypa attribut. Vi kommer även att analysera 

människors position för att kunna dra en slutsats gällande makt. Slutligen kommer vi att jämföra 

resultaten i de olika läromedlen för att ta reda på om könsfördelningen har förändrats över tid. 

En bildanalys kommer att användas för att besvara våra frågeställningar. 

6.1.1 Könsstereotypa attr ibut 

För att vi skulle kunna definiera människornas och figurernas genus använde vi oss av de 

könsstereotypa attribut som nämndes i teoriavsnittet. För att vi skulle klassificera en 

människa/figur som en kvinna/flicka så var hon främst tvungen att ha långt hår och/eller 

klänning, kjol, klackskor eller volang. Om hon varken hade långt hår och/eller klänning, kjol eller 

klackskor så utgick vi från färg och då behövde hon ha kläder i färgerna rosa, röd eller lila för att 

klassificeras som en kvinna/flicka. För att vi skulle kunna klassificera en människa/figur som en 

man/pojke så var han tvungen att ha kort hår och/eller byxor. Hade han inget av det så var han 

tvungen att ha kläder med färgerna blå, grå eller grön. Om människorna eller figurerna var 

avbildade bakifrån eller på långt håll och attributen som tidigare nämnts inte var synliga så 

klassificerade vi dem som genusneutrala. När vi klassificerade människorna så utgick vi från 

vuxna och barn. När vi definierade människor som vuxna så var de i första hand längre än barnen 

då de vuxna och barnen i de flesta fallen var avbildade tillsammans. När vi klassificerade figurer 

med mänskliga drag så menade vi skogsväsen, leksaker, djur och andra föremål med åtminstone 

ögon och mun.  
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6.1.2 Maktperspektiv  

När vi analyserade de avbildades positioner så valde vi enbart att analysera avbildade människors 

positioner, eftersom i stort sett alla figurer med mänskliga drag analyserades som genusneutrala. 

Vi valde bort att analysera maktperspektivet hos figurer med mänskliga drag då vi ansåg att detta 

inte skulle ge något användbart material då de flesta inte gick att genusdefiniera. När vi 

analyserade människors positioner så såg vi på hur de avbildades i ett ovanifrån-perspektiv, öga-

mot-öga perspektiv, underifrån-perspektiv, framifrån-perspektiv, bakifrån perspektiv eller 

sidoperspektiv. Vi valde att slå ihop öga-mot-öga-perspektivet och framifrån-perspektivet då det 

var för svårt att skilja dessa åt i analysen. Vi valde även då att bortse från uppdelningen 

horisontell och vertikal eftersom att öga-mot-öga-perspektivet är ett vertikalt perspektiv och 

framifrån-perspektivet är ett hosisontellt perspektiv Beroende på i vilken vinkel en människa var 

avbildad i så gav det oss svar på hur presentationen av genus såg ut i läromedlet.  

6.2 Genomförande 

I och med att bilder kan tolkas på olika sätt samt att den som analyserar har egna erfarenheter, 

värderingar och tolkningar, så har vi skapat tydliga kriterier för att kunna bestämma genus på 

människorna/figurerna. Det medför en högre reliabilitet då resultatet skulle bli så gott som 

identiskt om någon annan skulle göra samma analys med samma kriterier. När vi definierade 

genus på människorna/figurerna så utgick vi i första hand från människans/figurens hårlängd, 

sedan utgick vi från människans/figurens kläder och slutligen färgen på kläderna för att definiera 

vilken genustillhörighet människan/figuren hade.  

 

När det kommer till validitet så använde vi oss av olika förbestämda kriterier för att få svar på 

andelen människor och figurer samt människors positioner. När det uppstod oklarheter vid 

analysen så hjälptes vi åt att gemensamt komma fram till ett svar, som vid genusbestämmande av 

människor eller vilket positionen de var avbildade i. Majoriteten av människorna och figurerna 

vad lätta att definiera med hjälp av våra förutbestämda kriterier vilket skapar en hög validitet. När 

vi analyserade figurerna med mänskliga drag så behövde de ha ögon och mun för att tillhöra 

kategorin figurerna med mänskliga drag. Föremål som inte var utrustade med ögon och mun har inte 

räknats med i analysen. När vi analyserade människors positioner hade vi förbestämda kriterier 

för positionerna eftersom vissa var svårdefinierade. För att en position skulle klassificeras som 

sidoperspektiv behövde ansiktet synas delvis, kunde man se ett öga på människan så 

klassificerade vi den som att vara i ett sidoperspektiv. För att en människa skulle vara i ett öga-

mot-öga/framifrån-perspektiv behövde båda öronen synas, eller möjligen synas om hår var för. 
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Den avbildade skulle även kunna ha ögonkontakt med betraktaren. Perspektivet underifrån 

analyserades på så sätt att den som betraktar ser upp på den avbildade och perspektivet ovanifrån 

analyserades med att den som betraktar ser ner på den avbildade. När vi analyserade perspektiven 

valde vi att enbart analysera människors positioner eftersom att det var för få figurer med 

mänskliga drag som det gick att definiera genus på. Resultatet hade därmed inte givit någon 

användbar information att diskutera och analysera.  

 

Bilderna nedan är två figurer med mänskliga drag som vi har målat av från två av läromedlen. Vi 

har definierat dem som två genusneutrala figurer. Anledningen till att den gula cirkeln, på bild 1, 

definierats som genusneutral är för att figurer inte har något attribut som hår, kläder eller färger 

som är typiska för ett visst kön. Samma gäller grisen, på bild 2, då det inte går att se några attribut 

som symboliserar manligt eller kvinnligt. 

Bild 1 

 
Bild 2 
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Bilderna nedan är även figurer med mänskliga drag som vi har målat av från två av läromedlen. 

Den bruna figuren, på bild 3, skall föreställa en pepparkaka och den har vi definierat som en 

kvinnlig figur med mänskliga drag eftersom hon har en klänning och långt hår. Den gråa figuren, 

på bild 4, föreställer en mus som vi har definierat som en manlig figur med mänskliga drag 

eftersom han har en svart fluga vilket är ett manligt attribut. 

 

Bild 3 

 
Bild 4 

 
 

Vetenskaplig forskning förväntas att uppfylla, eller i vilket fall förhålla sig till, de olika krav som 

reliabilitet och validitet ställer. Reliabilitet ger svar på frågan om huruvida valt tillvägagångssätt 

resulterar i samma svar vid olika tillfällen med olika förutsättningar. Validitet syftar till att ge svar 

på huruvida insamlat material ger svar på det studien avser att svara på (Bell, 2006, s. 117). Det 

här arbetet uppfyller kraven på reliabilitet och validitet genom att vi använder samma kriterier 

som vi gemensamt har kommit fram till med underlag från tidigare forskning. Som tidigare 
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nämnts så analyserade vi två läromedel var och när det uppstod frågetecken gällande genus på 

människor/figurer satt vi gemensamt och analyserade och var vi för osäkra så hamnade de i 

kategorin genusneutral. 

 

6.3 Urval 

Vi valde fyra läromedel från olika årtionden för att se om det skiljer sig mellan andelen kvinnor, 

män, flickor och pojkar i de olika läromedlen över tid. I första hand valde vi läromedel som hade 

fler än en upplaga eftersom det är ett tecken på att det är ett populärt och användbart läromedel. 

Ettans matematik (1980) finns enbart i en upplaga, anledningen till att vi ändå valde det läromedlet 

är för att vi upplevde att andra läromedel från samma årtionden inte innehöll tillräckligt många 

bilder på människor och figurer med mänskliga drag, vi valde de läromedel som innehöll flest 

bilder.  

 

Vi valde följande fyra läromedel att analysera i ämnet matematik; Ettans matematik (1980) av 

Ankar Jylltorp, Maud Westman, Charles Hultman, Margareta Kristiansson och Bengt-Olov 

Ljung. Denna bok är utgiven av Skolförlaget Gävle AB och har getts ut i en upplaga. Matteboken 

1a (1995) av Birgitta Rockström och Marianne Lantz. Denna bok är utgiven av Bonniers och 

finns i 3 upplagor. Räkna 1 (1999) av Birgitta Kuijl och Doris Lindberg och bokförlaget är 

Almqvist & Wiksell. Boken finns i 2 upplagor. Matte Safari (2011) av Pernilla Falck, Margareta 

Picetti och Siv Elofsdotter Meijer utgivet av Bonniers. Denna bok finns i 2 upplagor.   
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7. Resultat 

Här nedan kommer vi att presentera den data som vi har fått fram genom vår bildanalys. Vi 

kommer först att presentera resultatet på antal figurer med mänskliga drag i absoluta tal och 

andelar. Sedan följer en presentation av människor, även de i absoluta tal och andelar. Vi kommer 

sedan att presentera människornas olika maktpositioner i bilderna. Slutligen kommer vi att 

presentera förändringen över tid i de olika läromedlen när det kommer till genus och makt.  

7.1 Antal figurer 

Nedan presenteras en sammanställning av figurer med mänskliga drag i de fyra läromedlen. I 

tabellen presenteras både absoluta tal och andelar i procent.  

 

Tabell 1 

Figurer med mänskliga drag 

  Kvinna Man Flicka Pojke Genusneutral 

Ettans matematik (1980) 

Totalt antal: 420 

10 

2 % 

2 

<1 % 

3 

1 % 

0 405 

96 % 

Matteboken 1A (1995) 

Totalt antal: 469 

20 

4 % 

9 

2 % 

1 

<1 % 

1 

<1 % 

438 

93 % 

Räkna 1 (1999) 

Totalt antal: 235 

0 23 

10 % 

0 0 212 

90 % 

Matte Safari (2011) 

Totalt antal: 1049 

4 

<1 % 

56 

5 % 

2 

<1 % 

0 987 

94 % 

 
En intressant aspekt som går att se i tabell 1 är att det är en stor skillnad på det totala antalet av 

figurer med mänskliga drag. I exempelvis Räkna 1 så finns det enbart 235 jämfört med Matte 

Safari som innehåller 1049. Som man även ser i tabell 1 så hamnade majoriteten under kategorin 

genusneutral. De tidigare läromedlen innehåller fler kvinnor än män och de senare läromedlen 

innehåller fler män än kvinnor. I det tidigaste läromedlet och det senaste förekommer det flickor 

men dock inga pojkar. Matteboken 1A innehåller en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. I 

Räkna 1 fanns det enbart män, inga kvinnor, flickor eller pojkar. 
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7.2 Antal människor 

Nedan presenteras en sammanställning av människor i de fyra läromedlen. I tabellen presenteras 

både absoluta tal och andelar i procent.  

 

Tabell 2 

Människor 

                       Kvinna Man Flicka Pojke Genusneutral 

Ettans matematik (1980) 
Totalt antal: 57 

9 
16 % 

5 
9 % 

9 
16 % 

9 
16 % 

25 
44 % 

Matteboken 1A (1995) 
Totalt antal: 115 

11 
10 % 

6 
5 % 

45 
39 % 

35 
30 % 

18 
16 % 

Räkna 1 (1999) 
Totalt antal: 168 

24 
14 % 

60 
36 % 

25 
15 % 

53 
32 % 

6 
4 % 

Matte Safari (2011) 
Totalt antal: 101 

1 
1 % 

13 
13 % 

21 
21 % 

19 
19 % 

47 
47 % 

 
Sett till vår frågeställning om i vilken utsträckning män, kvinnor, flickor, pojkar förekommer i 

bilder i läromedlen så ser man i tabell 2 att Ettans matematik innehåller minst antal människor med 

endast 57. Resterande läromedel innehåller mer än dubbelt så många. I Matteboken 1A fanns det 

ungefär hälften så många män som kvinnor och det finns även fler flickor än pojkar. Likadant ser 

fördelningen ut i Ettans matematik där kvinnor porträtteras 9 gånger kontra männens 5 gånger. 

Dock är fördelningen jämn mellan flickor och pojkar. I de nyare läromedlen Räkna 1 och Matte 

Safari är männen överrepresenterade i förhållande till kvinnor. 

7.3 Maktpositioner 

Nedan presenteras en tabell för varje läromedel som visar de avbildades positioner. I tabellerna 

presenteras både absoluta tal och andelar i procent. 

 

 

 

 

 



 

 21 

Tabell 3 

Ettans matematik 1980 

 Ovanifrån Underifrån Öga-
mot-öga & 
framifrån 

Bakifrån Sidoperspektiv 

Kvinna 
Totalt antal: 9 

  2 
22 % 

 7 
78 % 

Man 
Total antal: 5 

  1 
20 % 

 4 
80 % 

Flicka 
Totalt antal: 9 

  4 
44 % 

1 
11 % 

4 
44 % 

Pojke 
Totalt antal: 8 

  5 
63 % 

 3 
38 % 

Genusneutral 
Totalt antal: 25 

  22 
88 % 

 3 
12 % 

 
Tabell 4 

Matteboken 1A 1995 

 Ovanifrån Underifrån Öga-
mot-öga & 
framifrån 

Bakifrån Sidoperspektiv 

Kvinna 
Totalt antal: 9 

    11 
100 % 

Man 
Total antal:5 

   1 
17 % 

5 
83 % 

Flicka 
Totalt antal: 9 

  2 
4 % 

4 
9 % 

39 
87 % 

Pojke 
Totalt antal: 8 

  2 
6 % 

1 
3 % 

32 
91 % 

Genusneutral 
Totalt antal: 25 

1 
6 % 

  7 
39 % 

10 
56 % 

 
 

 
Tabell 5 
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Räkna 1 1999 

 Ovanifrån Underifrån Öga-mot-
öga & framifrån 

Bakifrån Sidoperspektiv 

Kvinna 
Totalt antal: 9 

  2 
8 % 

2 
8 % 

20 
83 % 

Man 
Total antal:5 

  5 
8 % 

 55 
92 % 

Flicka 
Totalt antal: 9 

  3 
12 % 

 22 
88 % 

Pojke 
Totalt antal: 8 

 1 
2 % 

35 
66 % 

 17 
32 % 

Genusneutral 
Totalt antal: 25 

  2 
34 % 

 4 
67 % 

 
Tabell 6 

     

Matte safari 2011 

 Ovanifrån Underifrån Öga-mot-
öga & framifrån 

Bakifrån Sidoperspektiv 

Kvinna 
Totalt antal: 9 

    1 
100 % 

Man 
Total antal:5 

  6 
46 % 

 7 
54 % 

Flicka 
Totalt antal: 9 

  10 
48 % 

 11 
52 % 

Pojke 
Totalt antal: 8 

  10 
53 % 

 9 
47 % 

Genusneutral 
Totalt antal: 25 

  37 
79 % 

 10 
21 % 

 
Sett ur ett maktperspektiv kan vi se att människorna i de nyare läromedlen, Räkna 1 och Matte 

Safari, använder sig mer av ett öga-mot-öga/framifrån-perspektiv än de äldre läromedlen och 

detta bidrar till en jämlik relation mellan den avbildade och betraktaren. Det som dock 

framkommer är att inga kvinnor ses ur detta perspektiv i de nyare böckerna utan endast män, 

flickor, pojkar och genusneutrala. Inget matematik läromedel använder ovanifrån-perspektivet 

som skulle medföra makt åt den som betraktar då denne ser ner på den avbildade. Endast 

böckerna Matteboken 1A och Räkna 1 använder underifrån-perspektivet som istället ger makt åt 
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den avbildade som då ser ner på betraktaren. Matteboken 1A är den bok som använder sig mest av 

bakifrån-perspektivet, där hittade vi 13 stycken. Annars var det endast en flicka i Ettans matematik 

och två kvinnor i Räkna 1 som avbildades i detta perspektiv. Matte safari har flest människor sett 

ur ett öga-mot-öga/framifrån-perspektiv, 63 stycken. Dessa perspektiv innebär att den avbildade 

framhävs som en del av den betraktades värld eller sociala grupp. Överlag är det en jämn 

fördelning mellan könen men i Matte Safari är det 37 stycken genusneutrala som ses ur detta 

perspektiv. Det perspektiv som förekom mest i läromedlen var sidoperspektivet som skapar en 

sorts exkludering men inte i så stor utsträckning. Mest förekommer det i läromedlet Räkna 1 med 

118 människor i detta perspektiv och minst i Ettans matematik med 21 stycken. Överlag har detta 

perspektiv en jämn fördelning mellan könen. 

7.4 Förändring över tid 

Nedan presenteras ett diagram på andelen människor i matematik läromedlen. Vi valde att ha 

med detta diagram då det ger en tydlig bild på förändring över tid. Vi valde även bort att ha ett 

diagram över figurer med mänskliga drag då andelen genusneutrala var för hög. 

 

Diagram 1 

 
 

Frågeställningen om hur dessa läromedel har förändrats över tid sett till genus visar att det äldsta 

läromedlet, Ettans matematik från 1980-talet, är mest jämställt när det gäller andelen 
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kvinnor/flickor och män/pojkar. Det är även det läromedlet som innehåller minst antal 

människor. Vår analys visar även att figurer med mänskliga drag är svåra att definiera utifrån 

genus vilket har resulterat i att andelen genusneutrala är överlägset stor i Ettans matematik. Vi kan 

även se att bilder med människor och figurer med mänskliga drag är fler i det nyaste läromedlet 

Matte Safari från 2011 jämfört med det äldsta läromedlet Ettans matematik från 1980. I Ettans 

matematik visar det sig att andelen män var ungefär hälften så många som andelen kvinnor. Ser 

man till andelen figurer med mänskliga drag så är kvinnor överrepresenterade om man bortser 

från genusneutrala figurer. Kategorin genusneutral är överlägset störst i alla läromedel när det 

gäller figurer med mänskliga drag, som går att se i tabell 1. Det beror på att figurerna i de flesta 

fallen hade enbart ögon och mun vilket gör det svårt att dra någon slutsats gällande genus. Det vi 

kan se i alla läromedel när det gäller människor samt figurer med mänskliga drag är att det är fler 

kvinnor och män än flickor och pojkar. I de två äldsta läromedlen är andelen kvinnor och flickor 

större än andelen män och pojkar både gällande människor och figurer med mänskliga drag. 
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8. Analys och slutsats 

I och med att vårt arbete endast innefattar fyra läromedel så kan vår studie ses som en pilotstudie 

som visar hur läroböcker från olika tidsperioder kan undersökas med avseende på genus.  

I vår sammanställning av de fyra läromedlen framkom det att män och pojkar var 

överrepresenterade i jämförelse med kvinnor och flickor vilket även framkom i det självständiga 

arbetet Grundskolans läroböcker - både för flickor och pojkar (2015). En anledning till att våra resultat 

liknar varandra kan vara att två av deras sex böcker är samma böcker som vi har analyserat; 

Matteboken 1A och Matte Safari. Resultatet i det självständiga arbetet Matematik läromedel ur ett 

genusperspektiv (2015) visar på ett motsatt resultat då andelen flickor är 57 % och andelen pojkar är 

43 %. Detta kan bero på att vi har analyserat helt olika matematik läromedel.  

 

I de två äldsta läromedlen är andelen kvinnor och flickor större än andelen män och pojkar både 

när det gäller människor och figurer med mänskliga drag. Detta stämmer inte överens med de 

föreställningar vi hade sedan innan då vi trodde att en utveckling åt det motsatta hållet skulle ske. 

Det stämmer heller inte överens med resultaten från Britt-Marie Berge & Göran Widding (2006), 

Franziska Moser & Bettina Hannover (2013) och Ann-Sofie Ohlander´s (2010) olika studier om 

jämställdhet i läromedel. De kommer alla fram till att män/pojkar är överrepresenterade i 

jämförelse med kvinnor/flickor. I Ettans matematik visade det sig till exempel att andelen män var 

ungefär hälften så många som andelen kvinnor. Detta är en intressant aspekt då vi hade en 

föreställning om att män har varit överrepsresenterade i läromedlen under historien och förväntas 

vara det även i detta läromedel då det är det äldsta. Det kan ha att göra med att begreppet genus 

infördes just under 80-talet, och var då ett hett ämne, vilket avspeglas i de två läromedel som vi 

analyserade från 1980 och 1995. I de två nyaste läromedlen är andelen män överrepresenterade 

andelen kvinnor, vilket också är en intressant aspekt då begreppet genus och jämställdhet var mer 

aktuellt under slutet av 1990-talet och början på 2000-talet både i läroplanen och under 

lärarutbildningen (Skolverket, 2011, s. 7, Hedin, 2010, s. 5). Då borde det resultera i att andelen 

kvinnor/flickor och män/pojkar är mer jämställt i de senaste läromedlen. Vi kan se en koppling 

mellan vår studie och det som Eilard (2004) skriver i sin forskningsstudie. Hon menar att det som 

synliggörs i läromedlen skapar en uppfattning om vad som värderas högre respektive mindre. Då 

vårt resultat visar på en mansdominans i Matte Safari och i Räkna 1, alltså de två senaste 

läromedlen, så kan det komma att bidra till att pojkar får en mer positiv inställning till ämnet 

matematik och ser det som ett ämne avsett för män. Även fast det är fler flickor än pojkar kan 
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det resultera i att pojkar helt enkelt ser det som ett viktigt ämne för framtiden och detta lyfter 

Samuelsson & Samuelsson (2016) i sin artikel. De menar att pojkar behöver ämnet matematik för 

vidare studier och framtida jobb. Frågan är om inställningen till ämnet matematik skulle bli mer 

jämställd om kvinnor figurerade lika mycket som män i läromedlen? Då andelen kvinnor är lägre i 

matematik läromedlen idag så är det inte konstigt om flickor inte ser matematik som ett ämne för 

framtiden. Resultatet i grundskolerapporten Kön och matematik gjord av Gerd Brandell et al. visar 

att pojkar i högre utsträckning väljer ämnet matematik för vidare studier. Även här är frågan om 

detta skulle ändras om genusfördelningen i matematik läromedlen var mer jämställt.  

 

Det är en intressant aspekt att barn definierar sig med det som synliggörs i läromedlen då 

majoriteten av bilderna består av figurer med mänskliga drag, som leksaker, djur och skogsväsen. 

Är det bättre att barnen får definiera sig med dessa karaktärer eller är det bättre om det är riktiga 

människor?  

 

En annan intressant aspekt att nämna är andelen vuxna kontra barn, procentuellt så var andelen 

vuxna nästan lika stor som andelen barn i läromedlet från 1980, och i läromedlet från 2011 var 

andelen vuxna lägre än andelen barn. En alternativ slutsats kan vara att man vill anpassa 

läromedlen till barnen mer idag än för 30 år sedan.  

 

Kategorin genusneutral är överlägset störst i alla läromedel när det gäller figurer med mänskliga 

drag, det beror på att figurerna i de flesta fallen hade enbart ögon och mun vilket gör det svårt att 

dra någon slutsats gällande genus. Anledningen till detta kan vara att det idag har blivit ett större 

fokus på en jämställd undervisning. Under rubriken Värdegrund och uppdrag i läroplanen står det 

tydligt att skolan ska bidra till en jämställdhet mellan kvinnor och män. Läromedlet Koll på 

matematik (2014) är ett tydligt exempel på ett läromedel som idag lever upp till dessa krav. Det är 

ett läromedel som har en jämn fördelning mellan kvinnor/flickor och män/pojkar och även en 

karaktär som kan definieras som genusneutral. Detta visar på att det finns mer eller mindre 

jämställda läromedel och även på vikten av läromedelsgranskning av skolor, men även lärare.  

 

Ser vi till positioner och makt så ser vi att i Ettans matematik, Matteboken 1A och Räkna 1 så är det 

antingen enbart en flicka eller flest flickor/kvinnor som är avbildade i bakifrån-perspektiv. Detta 

perspektiv har en totalexluderande effekt, och i dessa fall är det då enbart flickor/kvinnor som får 

en lägre maktposition. Vi kan dock inte säga något om läromedlet i helhet utifrån det här 

resultatet då antalet människor i detta perspektiv är så få. Men den intressanta aspekten är att det 
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är flest flickor/kvinnor som avbildas i detta perspektiv. Ser vi på Matte Safari så är ingen avbildad 

i detta perspektiv, har författarna här en avsikt att inte framställa någon i en totalexkluderande 

position? Frågan är om detta är ett medvetet val för att skapa ett mer jämställt läromedel? Som 

tidigare nämnts så kan det som synliggörs i läromedlen påverka elevers inställning till ämnet. Är 

detta då ett tecken på att flickor är mer exkluderade från ämnet matematik? I de två äldsta 

läromedlen, Ettans matematik och Matteboken 1A, är det en jämn fördelning mellan flickor/kvinnor 

och pojkar/män i öga-mot-öga/framifrån-perspektivet. I de två nyare läromedlen, Räkna 1 och 

Matte Safari, är det fler pojkar/män som ses ur detta perspektiv. Då perspektivet medför en jämlik 

relation mellan den som betraktar och den avbildade så framstår pojkar/män som mer jämlik den 

som betraktar. Som Samuelsson & Samuelsson (2016) nämner tenderar pojkar att ha en mer 

positiv inställning till ämnet matematik och ser det som ett vikigt ämne. Gerd Brandell et al. 

(2005) nämnder i sin grundskolarapport att elever anser att pojkar har ett större behov av 

matematik för vidare studier. Kan detta då vara en bidragande faktor till att det är flest 

pojkar/män i öga-mot-öga/framifrån-perspektivet? Utifrån underifrån-perspektivet så kan vi 

enbart se att det är en pojke som är avbildad i detta perspektiv i läromedlet Räkna 1, detta 

perspektiv ger makt åt den avbildade. Då det endast är en som är avbildad i detta perspektiv är 

det svårt att dra någon slutsats. Detta perspektiv ger mest makt åt den avbildade så frågan blir om 

det är ett medvetet val av författarna att utesluta detta perspektiv för att skapa en så jämställd 

relation som möjligt. Det perspektiv som ger mest makt åt betraktaren är ovanifrån-perspektivet 

och detta perspektiv förekommer inte i någon av de fyra läromedlen. Även här är frågan om detta 

är ett medvetet val av författarna för att skapa en jämställd relation? Det perspektiv som 

förekommer mest i läromedlen är sidoperspektivet, som betyder att den avbildade inte är en del 

av betraktarens sociala sammanhang eller värld. Vi anser att detta perspektiv neutraliserar makten 

mellan den som betraktar och den avbildade. I de två äldsta läromedlen är det flest 

flickor/kvinnor som ses i detta perspektiv och i de två nyare läromedlen är det flest pojkar/män. 

 

Den slutsats vi kommer fram till är intressant utifrån ett samhällsperspektiv, då genus och 

jämställdhet är högt aktuellt idag. Det är även inressant sett till att det idag inte finns någon 

läromedelsgranskning så att vara medveten om vad läromedlen förmedlar är av yttersta vikt.  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då vår tidsram begränsade oss till att endast analysera fyra läromedel så gav det oss enbart en 

inblick i hur genus framställs i matematik läromedlen. Det skulle vara intressant att utföra denna 

undersökning med ett större antal läromedel för att se om resultatet skulle bli densamma. Detta 
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skulle bidra till att man skulle kunna säga mera om genusaspekten över tid och om någon 

förändring har skett. Man skulle även kunna analysera äldre läromedel för att kunna se på en 

förändring över en längre tid. 
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