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Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen granskar hur barn konstrueras i ett urval av matematikläromedel för att 

undersöka hur barn konstrueras utefter kön, som aktiva eller passiva i en matematisk aktivitet. 

Genom en bildanalys har könsstereotypa mönster exponerats i det empiriska materialet. 

Bildanalysen tar sin utgångspunkt i frågor som är utarbetade för att synliggöra eventuella 

könsmönster. Nedan följer uppsatsens frågeställningar som ligger till grund för bildanalysen. 

 

1. I vilken omfattning förekommer flickor, pojkar, könsneutrala och djur i illustrationerna 

i valda läromedel? 

 

2. Hur konstrueras pojkar och flickor i en matematisk aktivitet samt i en icke matematisk 

aktivitet? 

 

De teoretiska ansatserna är kön, genus och feministisk poststrukturalism med utgångspunkt i 

matematisk aktivitet. Analysen och resultatet av det empiriska materialet visar att pojkar och 

flickor konstrueras som aktiva i större utsträckning än passiva. I de aktiviteter där ingen 

matematik utförs konstrueras pojkar som icke könsstereotypa medan flickor konstrueras som 

könsstereotypa. Den kvantitativa delen av analysen visar att djuren är överrepresenterade i två 

av fyra läromedel.  

 

 

Nyckelord: Bildanalys, kön, genus, feministisk poststrukturalism, matematisk aktivitet, 

matematikläromedel 
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1 Inledning 

 

Under vårt första självständiga arbetet skrev vi om genus i barnlitteratur. Vårt intresse ökade 

och vi blev intresserade av att undersöka hur kön konstrueras i matematikläromedel. Under våra 

VFU- perioder såg vi att det oftast var en pojke i varje klass som låg bäst till i matematikboken 

och hade lätt för att förstå, resonera och räkna.  

 

Att bemöta pojkar och flickor med olika förväntningar resulterar i att självförtroendet för flickor 

blir lägre, något som kan leda till att färre kvinnor söker sig till matematiska utbildningar, vilket 

kan bygga vidare på de föreställningar gällande kvinnor och matematik som redan finns 

(Palmer, 2010, s. 42). Lärare tillskriver flickor egenskapen osäker och pojkarna framställs som 

mer modiga då de vågar chansa mer (Sumpter, 2009, s. 25). Om det stämmer att lärarna har 

dessa föreställningar om kön inom matematik så kan materialet inneha en central roll i att inte 

spegla lärarnas föreställningar. 

 

Vi finner ett intresse i att analysera om båda könen är representerade och hur barn konstrueras 

som matematiker utifrån könsstereotypa mönster. Bildanalysen synliggör hur barn konstrueras 

i matematiska och icke matematiska aktiviteter i matematikläromedel för årskurs 3.  

 

1.1 Didaktisk relevans  

 

Undervisningen som lärarna bedriver i skolan ska enligt Skolverket inte förstärka traditionella 

könsmönster. Barns uppfattningar av manligt och kvinnligt bildas bland annat i skolan beroende 

på hur de bemöts och bedöms, därför ska barn ges samma möjligheter att utveckla intressen och 

förmågor (Skolverket, 2018, s. 8). Läromedel i skolan spelar en viktig roll vid 

matematikundervisning. Det spelar även roll där omständigheterna inte är optimala, som till 

exempel i socioekonomiskt utsatta områden och vid undervisning av andraspråkselever 

(Maduna, 2002, s. iii) Läromedel är ett hjälpmedel och komplement till undervisningen och den 

muntliga kommunikationen. Det kan hjälpa lärare att förmedla en meningsfull tolkning av en 

abstrakt idé och situation. Läromedel kan också ge en tydligare och mer exakt bild av ämnet 

matematik samt komplettera lärarens röst och stimulera undervisning- och inlärningsmiljön 

(Maduna, 2002, s. 12). Läromedel har en betydande roll i undervisningen och det är av vikt att 

läromedel inte har en skev representation av kön. Därför är det relevant att undersöka 

matematikläromedel. I den här uppsatsen syftar läromedel på matematikböcker. 
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2 Bakgrund 

 

I följande avsnitt ges en presentation av samhällets och medias synsätt på matematik. Dessutom 

presenteras hur kvalitetsgranskning av läromedel går till samt bildens funktion i läromedel. 

Detta presenteras under rubrikerna: föreställningar och attityder inom matematik, 

kvalitetsgranskning av läromedel och bilder i läromedel.  

 

2.1 Föreställningar och attityder inom matematik 

 

Matematik som ämne har en manlig laddning och kräver egenskaper som till exempel logiskt 

och rationellt tänkande, egenskaper som ofta tillskrivs män. Internationella undersökningar 

visar att både män och kvinnor uppfattar matematik som en manlig domän och det kan vara en 

orsak till att kvinnor väljer bort matematik (Brandell, 2005, s. 1). Det är övervägande män som 

studerar matematik och det finns även fler manliga lärare på universitet och högskolor. Det är 

en överrepresentation av manliga matematikforskare och mansdominansen högre upp i 

systemet tilltar (Brandell & Staberg, 2007, s. 14–15). 

 

I slutet på 1990-talet infördes matematik som obligatoriskt ämne på lärarutbildningen för yngre 

barn. Matematik är inte en del av yrkesidentiteten för lärare som undervisar yngre barn utan 

ämnet förknippas istället med matematiker eller ingenjörer. Det är i de yngre åldrarna grunden 

läggs och ändå förväntas det inte att lärarna på lågstadiet ska vara matematiskt kompententa 

(Palmer, 2010, s. 31). Att lärarna tar avstånd från matematik handlar inte om att de inte tycker 

om ämnet utan det grundar sig i yrkesidentiteten och de förväntningar som finns på 

lågstadielärare (Palmer, 2010, s. 33).  

 

Flickornas hårda arbete inom matematik värderas inte på samma sätt som pojkarnas arbete gör, 

utan deras framgångar ses som ett resultat av hårt arbete och pojkarnas framgångar som en 

naturbegåvning. Det är inte bara samhällets föreställning utan även en vanlig föreställning bland 

lärare (Palmer, 2011, s. 27). Media bygger vidare på föreställningen om att matematik är ett 

manligt ämne. Det är vanligt att film framställer matematik på ett könsstereotypt sätt, där pojkar 

är mer matematiskt begåvade än flickor, något som formar uppfattningen om matematisk 

identitet (Palmer, 2011, s. 30).  
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Om kvinnor/flickor marginaliseras både i skolan och inom media kan det vara av vikt att 

analysera matematikläromedel, för att undersöka hur barn konstrueras i matematiska aktiviteter.  

 

2.2 Kvalitetsgranskning av läromedel 

 

Många skolor internationellt har ett grundläggande handlingsprogram för att säkra kvalitet och 

ekvivalens gällande läromedel. Antingen handlar det om att staten helt och hållet beslutar vilka 

läromedel som ska användas eller att det finns distinkta kopplingar mellan lärare, skola, stat 

och forskning. Sverige har varken det ena eller det andra. I dag står lärarna själva för 

kvalitetssäkringen vid val av läromedel i Sverige (Hedman, 2017). Lärare hinner inte granska 

läromedel som används och grundskolans lärare för lågstadiet har störst tidsbrist (Stridsman, 

2014).  

 

När det numera saknas kvalitetsgranskning på svenska läromedel är det relevant att granska 

matematikläromedel för att synliggöra hur barn konstrueras i matematiska och icke 

matematiska aktiviteter. 

 

2.3 Bilder i läromedel  
 

De läromedel som finns idag innehåller ofta många bilder, speciellt i de böcker som används 

på lågstadiet, där 60–80 % av sidorna upptas av bilder (Pettersson, 2001, s. 25–26). Bilderna 

kan hjälpa till att konkretisera begrepp som annars kan vara svåra att tydliggöra enbart med text 

(Eriksson, 2004, s. 9). För att bilderna ska vara meningsbärande måste den som ser bilden också 

kunna tyda den, vilket betyder att bilderna tolkas olika beroende på person och tidigare 

erfarenheter (Eriksson, 2004, s. 86). I undervisningen används bilder främst för att exemplifiera 

och belysa något. För att bilden ska uppfylla sin funktion måste den vara tydlig. Det finns ingen 

mall eller instruktioner som kan efterföljas för att bilderna ska bli tydliga då avsikten med bilden 

avgör hur den utformas (Eriksson, 2004, s. 24–25). Inom matematik och fysik används bilder 

för att tydliggöra begrepp och fenomen. Bilderna används även som bevisföring (Eriksson, 

2004, s. 26). Läromedel har fått fler illustrationer sedan 1900-talet. Det är fler och större bilder 

men även färggrannare och mer tilltalande för varje generation. Skälen till detta är många, bland 

annat pedagogiska, kulturella och teknisk-ekonomiska. När skolan skulle se till att alla elever 

skulle få tillgång till likvärdig utbildning, där inte bara ett fåtal elever gynnas, kom bildens 

unika möjlighet att stimulera, påverka, levandegöra och förklara, som en värdefull tillgång. 
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Ökningen av bilder i läromedel kan ha ett försäljningsmässigt syfte snarare än ett pedagogiskt. 

Argumentet är att människan kan påverkas snabbt och lätt av bilder, vilket gör det viktigt att ha 

ett stort antal färgglada bilder som fångar läsaren vid första anblicken. Bildmängden och 

färgkvoten spelar roll när lärare bläddrar igenom böckerna för att snabbt försöka bilda sig ett 

intryck av läromedlet (Pettersson, 2001, s. 27).  

 

Matematikläromedlen som analyseras i den här uppsatsen är läromedel som vid någon tidpunkt 

köpts in till skolor för att användas i undervisningssyfte. Eftersom det har skett en ökning av 

bilder i läromedlen är det viktigt att vara medveten om vilket budskap bilderna förmedlar och 

därför är det relevant att göra en bildanalys.  
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3 Forskningsöversikt 
 

Det finns svensk forskning kring genus och kön som behandlar matematik och andra ämnen 

som till exempel SO- och NO. I Sverige har bland annat bild- och textanalys gjorts, där 

matematikläromedel för årskurs 8 och 9 har analyserats för att granska eventuella 

könsstereotypa mönster. I andra länder som till exempel Slovakien har matematikläromedel 

studerats ur ett genusperspektiv med fokus på textanalys. En studie från Nya Zeeland har 

studerat bilder från läromedel ur ett genusperspektiv, men då i barnlitteratur. I Tyskland har en 

studie om genus i matematikläromedel gjorts med fokus på text och bild.  

 

3.1 Kön i läromedel  
 

Franziska Moser och Bettina Hannover (2013) har funnit att tyska läromedel för matematik har 

en överrepresentation av män i texter och illustrationer. Även rollfördelningen var stereotyp där 

kvinnan bland annat sågs som vårdgivaren. Om kvinnan arbetade så handlade det om yrken 

som inte kräver någon utbildning, som till exempel fabriksarbete eller serviceyrken. När 

protagonisterna var flickor så gestaltades de ofta stickandes, lekandes med dockor eller att de 

hjälpte sina mammor med husliga sysslor, medan pojkar lekte med tekniska leksaker, bilar eller 

spelade fotboll. Flickor och pojkars aktiviteter utspelade sig också på olika platser, där flickorna 

ofta befann sig i hemmet och pojkarna hade större spelrum när det kom till utrymmet och kunde 

befinna sig på olika platser (Moser & Hannovers, 2013, 388–389). Moser och Hannover tar 

fasta på bildanalys och analyserar hur karaktärerna ser ut på bilderna men inte i kombination 

med matematik och kön. Då bilder kan vara meningsbärande kan det vara av intresse att göra 

en bildanalys med fokus på matematik och kön.  

I Sverige har bild- och textanalys gjorts i matematikläromedel för årskurs 8 och 9, där bilder 

har analyserats för att undersöka könsstereotypa mönster. Resultatet visade att män förekommer 

i större utsträckning än kvinnor på bilderna. Ett mönster som gick att finna var att män oftare 

än kvinnor presenterades som aktiva. Det fanns mer än dubbelt så många passiva kvinnor än 

passiva män. Kvinnor avbildades oftast i hemmets sfär och som omtänksamma medan män 

oftare var arbetare. Dessa mönster är en del i en struktur där kvinnor utsätts för könsstereotypa 

drag med förväntningar att vara passiv (Norén & Björklund Boistrup, 2016, s. 1). Med aktiv 

och passiv menar Norén och Björklund Boistrup aktiviteter som inte innefattar matematik 

(Norén & Björklund Boistrup, 2016, s. 4). Norén och Björklund Boistrups studie har granskat 
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matematikläromedel för att finna om de olika könen är aktiva eller passiva. Studien har inte 

fokus på matematiska aktiviteter och kön. 

Fem matematikläromedel för årskurs 3 och 4 har studerats i Slovakien av Róbert Osaďan m.fl.  

(2018) med hjälp av en kvalitativ textanalys utifrån ett genusperspektiv. Böcker som inte är 

skrivna och illustrerade utifrån ett genusperspektiv har färre flickor/kvinnor representerade. I 

studien drogs slutsatsen att frånvaron av kvinnliga karaktärer kan ha en negativ inverkan på 

flickors ambitioner. Forskarna menar att alla läromedel, inte bara matematikläromedel, borde 

innehålla karaktärer som både pojkar och flickor kan identifiera sig med utifrån jämställdhet 

kring genus. Det betyder att kvinnliga karaktärer också kan porträtteras som piloter och 

rörmokare och manliga karaktärer som lärare och sjuksköterskor. Det vill säga, lämna de 

stereotypa roller som finns givna utifrån kön där flickor/kvinnor är de känsliga som tar hand 

om familjen medan pojkar/män är starka och modiga. Böcker som är skrivna utifrån ett 

genusperspektiv kan hjälpa barn att utveckla sina tankegångar kring könsstereotypt beteende. 

(Osaďan, Belešová & Szentesiová, 2018, s. 247). Studien använder inte metoden bildanalys för 

att undersöka matematik och kön och därav finns det ett intresse att undersöka de aspekterna i 

svenska matematikläromedel för årskurs 3.  

Läromedel i ämnena biologi, historia, religion och samhällskunskap, för högstadiet och 

gymnasiet har granskats i en svensk studie. En textanalys utifrån ett genusperspektiv med fokus 

på jämställdhet genomfördes. Studien undersökte hur män respektive kvinnor framställdes i ett 

urval av läromedel (Berge & Widding, 2006, s. 28). Resultatet visade att de flesta läromedel i 

historia har en överrepresentation av män. Emellertid utsätts män/pojkar i många fall för ett 

stereotypt beteende där männen till exempel är tekniskt kunniga eller våldsamma (Berge & 

Widding, 2006, s. 29). Efter analysen av alla läromedel fastställdes att både män och kvinnor 

representeras i läromedlen, det som gick att urskilja var att kvinnor och män ofta utförde samma 

aktiviteter men männen var många fler, vilket gör att läromedlen genomsyras av en manlig 

norm (Berge & Widding, 2006, s. 31). I många av biologiläromedlen där kvinnor/flickor finns 

representerade förlöjligas och nedvärderas de samt utsätts för stereotypa drag (Berge & 

Widding, 2006, s. 29). Läromedlen ska också stimulera eleverna att utveckla sina intressen 

oberoende av könstillhörighet (Berge & Widding, 2006, s. 32–33). De läromedel i historia som 

studerats har en överrepresentation av män/pojkar vilket kan leda till att flickor/kvinnor kan få 

svårt att identifiera sig med innehållet i böckerna (Berge & Widding, 2006, s. 43). Då Berge 
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och Widdings studie varken berör matematik eller har bildanalys som metod har den här 

uppsatsen valt att fokusera på både matematik och använda bildanalys som metod.  

I Nya Zeeland har Sue Jackson och Susan Gee (2006) gjort en bildanalys och skriver om hur 

kön och genus kopplat till utseende representeras i läsmaterial. Flickor/kvinnor skildras oftast 

med långt hår som en markör för det kvinnliga könet och pojkar/män alltid med kort hår. Flickor 

som porträtterades med långt hår men lekte med till exempel tåg eller bilar kunde ge uttryck för 

den postmoderna synen där barn kan definieras som både pojke och flicka. När kläder i 

läromedlen undersöktes observerades det att flickor kunde ha både klänning och byxor medan 

pojkar alltid var klädda i byxor alternativt shorts. Noterbart var att de gånger flickor var klädda 

i byxor hade de ofta långt hår och hade flickor kort hår var de ofta klädda i klänning (Jackson 

& Gee, 2006, s. 122–123). Enligt Jackson och Gee innebär det att flickor/kvinnor har större 

möjlighet att ägna sig åt traditionellt manliga aktiviteter än vad pojkar/män har att ägna sig åt 

kvinnliga. Pojkar/män är mer bundna till det som anses vara maskulint beteende och manliga 

aktiviteter. Det är viktigt att utgivare, författare och illustratörer tar ansvar och erbjuder barn 

flera olika sätt att vara man och kvinna på (Jackson & Gee, s. 125, 127). Jackson & Gees studie 

är en bildanalys gjord på läromedel i andra ämnen än matematik och därför är det relevant att 

göra en bildanalys av matematikläromedel 

3.2 Djur i läromedel 
 

Det finns många djur i barnlitteratur, djur som fått mänskliga drag och förmågor. Djur kan 

skapa en emotionell distans för läsaren när bokens budskap är sorglig eller kraftfull (Burke & 

Copenhaver, 2004, s. 205). Djuren skapar även en intellektuell distans som tillåter barnen 

reflektera kritiskt kring livsval och problem. Djur i litteratur har använts i alla tider och inom 

olika kulturer och har använts för att öppna upp för dialog med läsarna (Burke & Copenhaver, 

2004, s. 212). Moser och Hannover (2013) analyserade inte bara mänskliga karaktärer utan även 

djur och drog slutsatsen att djur med mänskliga drag ofta var män eller pojkar i 

matematikböcker (Moser & Hannover, 2013, s. 397). Djuren kommer inte att analyseras utifrån 

hur de konstrueras i en matematisk aktivitet i den här uppsatsen, men i den kvantitativa delen 

kommer djuren att räknas. Detta för att undersöka hur stort fenomenet djur i matematik är i 

läromedlen.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan presenteras den här uppsatsens teoretiska utgångspunkter under rubrikerna 

poststrukturalistisk feministisk teori, matematisk aktivitet, kön och genus och dikotomier och 

könsstereotyper.  

 

4.1 Poststrukturalistisk feministisk teori 
 

Den feministiska poststrukturalismen ifrågasätter och vill upplösa eller bryta mot kategorierna 

manligt och kvinnligt. Genom att exponera hur kategorierna är konstituerade kan de expanderas 

och överskridas till fler än två sätt att vara (Lenz Taguchi, 2004, s. 15). Teorin menar att det 

inte bara finns en sanning utan att sanningen går att se med flera glasögon. Kunskap om genus 

och kön skapar en makt som begränsar människor i hur de förväntas vara och handla. “Teorin 

tillåter oss vidare att se vilket utrymme vi ges som flickor/pojkar eller kvinnor/män, utifrån att 

samhällsstrukturer förstås som svåra att ifrågasätta och bryta sig loss från” (Eidevald, 2009, s. 

54). Den feministiska poststrukturalismen fokuserar på hur människor gör kön genom att 

utmana dikotomier, utmana vad som i samhället anses vara manligt och kvinnligt och genom 

det också utmana de uttalade maktstrukturer som finns (Lenz Taguchi, 2004, s. 15). Med 

utgångspunkt i det Lenz Taguchi skriver menar Eidevald att det inte finns ett givet svar på hur 

en flicka förväntas vara, men däremot finns förståelsen av ordet flicka i betydelse av att inte 

vara en pojke. Han menar således att ordet flicka kan utsättas för tolkning. Vad människor anser 

vara en flicka beror på vilka kännetecken som ställs upp och vart gränsen ska dras för vem som 

är eller inte är en flicka (Eidevald, 2009, s. 54). Poststrukturalistiska feministiska teorin tillåter 

bildanalysen av matematikläromedel att se vilka ramar och utrymmen pojkar och flickor har att 

förhålla sig till och vilka förväntningar som finns i en matematisk aktivitet. Teorin möjliggör 

också att dikotomin manligt och kvinnligt i en matematisk aktivitet kan problematiseras. 

 

4.2 Matematisk aktivitet 

 

En matematisk aktivitet handlar om att förklara, designa, mäta och räkna. Att förklara handlar 

om att svara på frågan varför men även att beskriva och förstå genom att förklara, resonera och 

motivera. Räkna handlar om exempelvis att räkna med fingrar och att räkna hur mycket. Mäta 

handlar bland annat om volym, längd, area, tid, temperatur och att väga. Design har med form 

att göra (Bishop, 1997, 100–103). När bilderna på barnen i matematikläromedlen visar att någon 
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av dessa aktiviteter ovan utförs innebär det att barnet på bilden är matematiskt aktiv. Ett barn 

kan även befinna sig i en pågående matematisk aktivitet men själv inte utföra någon matematik, 

vilket innebär att barnet är passivt. När barnen på bilderna inte utför någon av ovanstående 

aktiviteter befinner de sig inte i en matematisk aktivitet. 

4.3 Kön och genus 

 
Genusbegreppet myntades av antropologen Gayle Rubin 1975, emellertid fanns det redan en 

uppfattning sedan innan att barn uppfostras eller formas till antingen kvinna eller man (Nilson, 

2010, s. 12). Genus är en benämning som ger uttryck för dikotomierna kvinna/kvinnligt och 

man/manligt och inkluderar det biologiska, sociala och kulturella könet. Det kulturella arvet 

och det sociala systemet är det som format genus vilket också innebär att det finns en öppenhet 

för överträdelser och förändringar, som möjligheten för fler kön än två. Mänsklighetens 

indelning i två grupper är vad genusdiskussionen handlar om men även relationen mellan könen 

och könens beteenden samt vad som anses som kvinnligt och manligt (Svaleryd, 2003, s. 29).  

 

Enligt Yvonne Hirdman så handlar genus om överförda abstraktioner men även att genus inte 

bara fogas samman till kroppen utan genomsyrar allt omkring oss (Hirdman, 2001, s. 16). 

Människan genomsyras av tankeverksamhet kring dikotomierna manligt/kvinnligt samt 

man/kvinna. Begreppet genus är ett verktyg som behövs för att möjliggöra diskussionen kring 

hur kön görs men även ett sätt att distansera sig från de djupt rotade stereotypa tankar som 

existerar gällande man och kvinna (Hirdman, 2001, s. 16). För att vidga människors synsätt för 

det som tidigare varit dolt och för att skapa distans till ordet kön behövs begreppet genus. Genus 

är enligt Hirdman ett begrepp som är tydligare än kön och därmed inte ger plats för 

tvetydigheter (Hirdman, 2001, s. 11). Med Hirdmans synsätt på kön och genus finns 

möjligheten att gå utanför ramarna för vad som är en pojke och en flicka. Det betyder att 

möjligheten att undersöka barnen utan att sätta i de i två bestämda fack finns. Men det betyder 

också att könsstereotypa mönster kan vara svåra att finna.  

 

Till skillnad från Hirdman anser Judith Butler att genus speglar könet och därav är det inte 

optimalt att definiera genus som könets kulturella interpretation. “Om det visar sig att vi kan 

bestrida könets orubblighet, då är kanske detta som kallas kön lika kulturellt konstruerat som 

genus; kanske har det rent av alltid varit genus […]” (Butler, 2007, s. 56). Butler åsyftar att det 

skulle innebära att det inte finns någon skillnad alls mellan kön och genus. Butlers synsätt på 
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kön och genus gör det möjligt att undersöka barnen genom att dela upp dem på pojke och flicka. 

Vilket gör att både könsstereotypa och icke könsstereotypa mönster går att finna. I denna 

uppsats kommer därför Butlers synsätt på kön och genus användas då barnen på bilderna 

kommer kategoriseras utefter kön och sedan analyseras i en matematisk aktivitet.  

 

4.4 Dikotomier och könsstereotyper 
 

Män och kvinnor tillskrivs inte bara typiska könsskillnader utan också normer om hur män och 

kvinnor ska vara och bete sig i olika sammanhang. Även om män och kvinnor visar sig ha 

liknande preferenser, egenskaper och ambitioner placeras de i olika fack på grund av de 

stereotypa förväntningar som finns (Ellemers, 2018, s. 276). Könsstereotyper bidrar till 

utvecklingen av att dessa skillnader som i sin tur leder till att män och kvinnor behandlas olika. 

Emellertid kan en könsstereotyp kategorisering vara till hjälp vid en snabb uppskattning av hur 

oidentifierade människor förmodligen kommer att uppträda eller för att förstå hur stora grupper 

av människor skiljer sig vanligtvis från varandra (Ellemers, 2018, s. 278). Som till exempel hur 

pojkar och flickor konstrueras som matematiker utifrån kön i den här uppsatsen. 

Det finns ett antal olika attribut som beskriver egenskaper i ett schema som är konstruerat av 

Maria Nikolajeva (2017). Eftersom uppsatsens fokus ligger på matematik så har attribut som 

går att förknippa med matematik använts. Dessa attribut är aktiv, självständig, rationell, 

analyserande och tänka kvantitativt (Nikolajeva, 2017, s. 193). I en icke matematisk aktivitet 

har även egenskaperna stark och omtänksam använts. Att uppsatsen kategoriserar barn utifrån 

kön kan gå emot vad den feministiska poststrukturalismen står för, men för att synliggöra 

skillnaderna som görs mellan män och kvinnor behöver skillnaderna exponeras för att sedan 

kunna motarbetas eller förändras, något som går hand i hand med den feministiska 

poststrukturalismen. 
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5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur barn konstrueras i matematikläromedel 

för årskurs 3, utefter kön som aktiva eller passiva i en matematisk aktivitet. I följande uppsats 

genomförs en bildanalys av läromedlen. Nedan följer uppsatsens frågeställningar.  

 

1. I vilken omfattning förekommer flickor, pojkar, könsneutrala karaktärer och djur i 

illustrationerna i valda läromedel? 

 

2. Hur konstrueras pojkar och flickor i en matematisk aktivitet samt i en icke matematisk 

aktivitet? 
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6 Metod 
 

Nedan beskrivs uppsatsens metod, genomförande, material, urval, metodreflektion, 

analysmodell, reliabilitet och validitet samt forskningsetiska principer.  

 

Med kvantitativ metod menas när kvantifierbara och empiriska data systematiskt samlas in. I 

kvantitativ metod så har observationer, empiriskt kvantifierbara och objektiva mätningar en 

central roll. Fakta samlas in och analyseras med intention att finna generaliserbara mönster. 

Målet är att kunna förklara och därefter dra tillförlitliga slutsatser men även att få resultat som 

går att generalisera. Exempel på metoder är strukturerade enkäter, standardiserade test, 

observationer eller intervjuer (Stukát, 2011, s. 35). Kvalitativ metod innebär att ett resultat inte 

ska generaliseras, förutsägas eller förklaras utan tolkas, beskrivas och förstås. Forskarens 

känslor, egna tankar och erfarenheter spelar stor roll. Dessa “förförståelser” ses som en tillgång 

för tolkningen. Exempel på metoder är ostrukturerade observationer, öppna intervjuer och 

djupintervjuer (Stukát, 2011, s. 36). I denna uppsats kommer en kvantitativ samt kvalitativ 

bildanalys göras. I den kvantitativa delen av analysen kommer de olika karaktärerna räknas för 

att se hur representationen av pojkar, flickor, könsneutrala och djur ser ut. I den kvalitativa 

analysen kommer pojkar och flickor analyseras för att synliggöra hur de konstrueras i 

matematiska aktiviteter, och om de konstrueras som könsstereotypa eller icke könsstereotypa i 

icke matematiska aktiviteter.  

 

6.1 Genomförande 

 

Fyra matematikläromedel för årskurs 3 kommer att analyseras genom en bildanalys med fokus 

på kön, genus, poststrukturalistisk feministisk teori och matematisk aktivitet. Böckerna för 

årskurs 3 valdes av tillgänglighetsskäl. Vid tidpunkt för valet av läromedel var det endast bok 

3A av samtliga läromedel som fanns tillgängliga. Uppsatsen lutar sig mot Butlers perspektiv 

gällande kön och genus för att synliggöra möjliga stereotypa eller icke stereotypa könsmönster. 

 

För att kategorisera könsstereotyperna pojkar och flickor hämtas inspiration av Jackson och 

Gees studie (2006). Barn som har kort hår och byxor/shorts definieras som pojkar. Flickor är 

de barn som har långt hår som går över öronen och har byxor/shorts eller klänning/kjol (Jackson 

& Gee, 2006, s. 122–123). Hur färger tolkas förändras med tiden och har historiskt olika 
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betydelser. Rosa fungerar huvudsakligen idag som ett uttryck för kvinnlighet och kvinnor 

(Ambjörnsson, 2012, s. 9). Därför kommer färgen även i den här uppsatsen tolkas som en 

flickfärg. Blått har med tiden gått från att vara en flickfärg till att ha blivit ett signum för 

manlighet och är därmed en pojkfärg (Ambjörnsson, 2012, s. 10). I uppsatsen kommer blått 

tolkas som en pojkfärg. En annan distinktion är barnens icke matematiska aktiviteter, där barn 

som leker med bilar utför en typisk manlig aktivitet. Barn som leker med dockor och barn som 

hjälper till med exempelvis dammsugning utför typiskt kvinnliga aktiviteter (Moser & 

Hannovers, 2013, 388–389). 

 

Uppsatsen har ytterligare avgränsningar där resterande färger utöver rosa och blått räknas som 

neutrala färger. Könsneutrala karaktärer är de människor som inte går att identifiera som pojke 

eller flicka för att de står för långt bort, men också de barn som har kort hår och bär en typisk 

flickfärg. För att enklare kunna identifiera könsstereotypa pojkar i läromedlen läggs även 

kriteriet, att håret slutar ovanför öronen, till. 

För att precisera vad som är en matematisk aktivitet har ett schema konstruerats utefter Alan J 

Bishops (1997) definition av matematisk aktivitet. Övergripande analyseras bilderna men om 

det finns en prat- eller tankebubbla tas även det med i beaktning. Analysen av 

matematikläromedlen granskar i vilken omfattning pojkar, flickor, könsneutrala karaktärer och 

djur finns representerade. En annan del av analysen är att undersöka hur flickor och pojkar 

konstrueras som könsstereotypa eller inte, om de utför en matematisk aktivitet eller inte, samt 

om de är aktiva eller passiva i den matematiska aktiviteten. Under arbetets gång förs 

anteckningar om vad som observeras. 

  

Arbetet disponerades jämnt mellan författarna och har till största del skrivits tillsammans. 

Carolina har ansvarat för den kvantitativa analysen av Mitt i prick matematik 3A och Favorit 

matematik 3A. Carolina har skrivit texten till avsnitten 7.6 pojkutseende – passiva och 7.4 

flickutseende – passiva. Marika har ansvarat för den kvantitativa analysen av MatteSafari 3A 

och Koll på matematik 3A. Marika har skrivit texterna till avsnitten 7.5 flickkutseende – aktiva 

och 7.3 pojkutseende– aktiva. Under arbetets gång har de olika läromedlen diskuterats mellan 

författarna för att få en helhetsbild av alla läromedlen. 
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6.2 Material 

 

Material som användes i denna uppsats är fyra matematikläromedel vilket var ett lagom stort 

urval för tiden som fanns till förfogande. För att personliga värderingar inte skulle påverka valet 

av läromedel valdes de böcker som vi sett under våra VFU-perioder. 

 

6.3 Urval  
 

Favorit matematik 3A. Författarna är Jaana Karppinen, Päivi Kiviluoma och Timo Urpiola. 

Illustratör är Tarja Ilola. Läromedlet är från 2017 och utgiven av Studentlitteratur. 

 

Mitt i prick matematik 3A. Ursprungsförfattare är Sari Rinne, Ann-Marie Sintonen, Tuula Uus-

Leponiemi och Markku Uus-Leponiemi. De som skrivit läromedlet på svenska är Annika 

Mårtensson och Ylva Öhman. Illustratören är Timo Kästämä. Utgivet 2017 av Majema.  

 

Matte direkt Safari 3A. Författarna är Margareta Picetti, Pernilla Falck och Siw Elofsdotter 

Meijer. Illustratören är Yann Robardey. Läromedlet är från 2011 (andra upplagan) och 

läromedlet är utgivet av Sanoma utbildning.  

 

Koll på matematik 3A. Författarna är Hanna Almström och Pernilla Tengvall. Illustratör är 

Filippa Widlund. Detta är första upplagan av läromedlet och det är utgivet 2016 av Sanoma 

utbildning.  

 

6.4 Metodreflektion  

 

Med uppsatsens metod och analytiska frågor synliggörs om och hur pojkar och flickor 

konstrueras som könsstereotypa, och om de i en matematisk aktivitet är aktiva eller passiva. Då 

denna uppsats studerar specifika fall av matematikläromedel är uppsatsen en fallstudie. Det kan 

se ut som att uppsatsen har könat matematiken men historiskt sett är ämnet redan könat då det 

anses vara en manlig domän. Därför har uppsatsen samma utgångspunkt. Barn ska få vara precis 

som de är oavsett kön, barn ska inte kategoriseras. Trots det har denna uppsats ändå 

kategoriserat bilder på barn och delat upp dem i kön. Det gjordes för att få möjlighet att 

identifiera olika kännetecken som tyder på att barnen på bilderna konstrueras som flicka/pojke, 
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aktiv/passiv och könsstereotyp/icke könsstereotyp. Med den uppdelningen finns möjlighet att 

synliggöra hur skillnader mellan könen.  

 

6.5 Analysmodell  

 

I den här uppsatsen analyseras matematikläromedlen utifrån en bildanalys för att upptäcka om 

skillnader finns i hur karaktärerna konstrueras utefter kön som aktiva eller passiva i en 

matematisk aktivitet. Men också för att upptäcka om de olika könen konstrueras som 

könsstereotypa eller inte i en icke matematisk aktivitet. I vilken omfattning 

pojkar/flickor/djur/könsneutrala karaktärer presenteras i läromedlen undersöks för att få en 

uppfattning om hur fördelningen av karaktärerna ser ut i läromedlen. Analysen utgår från 

frågeställningarna och ett antal kriterier som beskriver vad en matematisk aktivitet är samt hur 

pojkar, flickor och könsneutrala karaktärer identifieras. Dessa kriterier bygger på det som står 

i teorin och beskrivs tydligare i tabeller nedan. Personifierade ting (som har armar, ben, ögon) 

och även gosedjur, prydnadssaker, dockor, skyltar, ätbara saker och insekter räknas inte i 

analysen. Analysen börjar på första sidan till kapitel 1 i alla läromedel. Bilder av enbart händer 

och fötter räknas inte.  

 
Tabell 1: Matematisk aktivitet 

Matematisk 

aktivitet - 

Skriver, talar, tänker och räknar med siffror. Räknar antal, pengar och 

på sina fingrar. 

Sorterar antal, mäter 

Följer tallinje 

För matematiskt resonemang (Bishop, 1997, s. 100–103) 

 

 

Tabell 2: Egenskaper som kan förknippas med matematik 

Egenskaper Aktiv, självständig, rationell, analyserande och tänka kvantitativt 

(Nikolajeva, 2017, s. 193) 

 

Tabell 3: Pojk- och flickfärg 

Flickfärg Rosa 

Pojkfärg Blå (Ambjörnsson, 2012, s. 10) 
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Tabell 4: Förklaring av hur kategorisering av barnen på bilderna görs 

Pojke/man Kort hår som slutar ovanför öronen, stereotypa pojkkläder (shorts, 

byxor) 

Flicka/kvinna Långt hår och/eller kort hår men med stereotypa flickkläder 

(klänning, kjol) och /eller byxor/shorts 

Könsneutral Personerna står för lång bort och är därför svåridentifierbara.  

 

6.6 Reliabilitet och validitet  

 

En reflektion kring reliabilitet och validitet är alltid rimligt att göra. Reliabilitet handlar om 

noggrannheten vid en mätning (Stukát, 2011, s. 133). Om analysen görs med hjälp av 

analysmodellen av någon annan vid ett annat tillfälle ska resultatet bli densamma, något som 

ökar reliabiliteten. Tänkvärt är att resultatet kan påverkas av personliga åsikter och erfarenheter, 

därav vikten av att analysmodellen har välformulerade frågor och tydliga ramar, detta för att 

minimera utrymmet för egna tolkningar. För att stärka reliabiliteten har uppsatsens 

analysmodell och schema en tydlig utarbetad struktur för att resultatet ska bli densamma, om 

någon annan utför samma undersökning vid ett annat tillfälle. Validitet handlar om hur bra ett 

mätinstrument mäter det som ämnas mätas. Trots hög reliabilitet kan validiteten vara låg, ett 

resultat av att fel saker mäts (Stukát, 2011, s. 134). För att säkerställa att det som är tänkt att 

mätas mäts är det viktigt att frågeställningarna är välformulerade. I den här uppsatsen är det 

syftet och frågeställningarna som är analysens ramar. För att få fram ett resultat på hur barn 

konstrueras i matematik har frågeställningarna smalnats av och fokuserar på hur barn 

konstrueras i en matematisk aktivitet och icke matematisk aktivitet, om de är passiva eller aktiva 

i dessa matematiska aktiviteter.  

 

6.7 Forskningsetiska principer 
 

Eftersom matematikläromedel som undersökts är offentliga handlingar behövs inget 

godkännande. Däremot har samtliga läromedelsförlag blivit informerade och gett sitt 

godkännande att bilder från läromedlen får användas i uppsatsen.  
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7 Resultat 

 

Nedan följer uppsatsens resultat. Först presenteras fördelning av pojkar, flickor, könsneutrala 

karaktärer och djur i läromedlen. Därefter följer svaret på frågeställningen “Hur konstrueras 

pojkar och flickor i en matematisk aktivitet samt i en icke matematisk aktivitet? under rubrikerna 

7.2–7.8. Först presenteras hur barnen konstrueras i matematiska aktiviteter, både som 

könsstereotypa och icke könsstereotypa. Efter det presenteras hur barnen konstrueras i icke 

matematiska aktiviteter, som könsstereotypa och icke könsstereotypa.  

 

7.1  Antal karaktärer i läromedlen 

 
I tabellen nedan presenteras i vilken omfattning flickor, pojkar, könsneutrala karaktärer och 

djur förekommer i illustrationerna i valda läromedel. 

 

Tabell 5: Antal karaktärer i de olika läromedlen 

 

 
Pojke Flicka Könsneutral Djur 

Favorit matematik 3A 

Totalt antal: 362 

54 (15 %) 65 (18 %) 9 (2 %) 234 (65 %) 

Mitt i prick matematik 3A 

Totalt antal: 327 

118 (36 %) 91 (28 %) 2 (1 %) 116 (35 %) 

Koll på matematik 3A 

Total antal: 120 

56 (47 %) 37 (31 %) 5 (4 %) 22 (18 %) 

MatteSafari 3A 

Totalt antal: 534 

39 (7 %) 39 (7 %) 4 (1 %) 452 (85 %) 
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Överlag i läromedlen är representationen av flickor och pojkar jämn. Det som skiljer läromedlen 

åt är att i Favorit matematik 3A samt MatteSafari 3A är andelen djur mycket högre än andelen 

människor. I Koll på matematik 3A och Mitt i prick matematik 3A är andelen pojkar, flickor och 

djur jämn.  

 

7.2 Aktiva och passiva flickor och pojkar i matematisk aktivitet 
 
 

Tabell 6: Antal barn som befinner sig i en matematisk aktivitet och är antingen aktiva eller passiva  

 

 

Nedan diskuteras det som presenterats i tabell 6 under rubrikerna 7.3–7.6.  

 

 

 

 

Favorit 

matematik 

3A 

Mitt i prick 

matematik 

3A 

Koll på 

matematik 

3A 

MatteSafari 

3A 

Pojkutseende - aktiv 9 (43 %) 20 (48 %) 47 (59 %) 9 (50 %) 

Pojkutseende - passiv 1 (5 %) 2 (5 %) 0 % 0 % 

Flickutseende - aktiv 8 (38 %) 19 (45 %) 31 (39 %) 9 (50 %) 

Flickutseende - passiv 3 (14 %) 1 (2 %) 1 (2 %) 0 % 
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7.3 Pojkutseende - aktiv 

 

Nedan beskrivs några exempel från läromedlen där bilder på barn med ett pojkutseende är 

aktiva.  

 

I MatteSafari 3A finns ett exempel på en pojke som befinner sig 

i en matematisk aktivitet (se figur 1). Aktiviteten består av att 

räkna och förklara (Bishop, 1997, s. 100, 103). Han är 

analyserande och självständig när han löser uppgiften. Barnet har 

typisk killfrisyr med kort hår och har därför kategoriserats som 

en pojke och pojken bär en blå tröja som är en typisk pojkfärg. 

Samma fenomen går att urskilja i Koll på matematik 3A där ett 

barn med kort hår utför en matematisk aktivitet (se figur 2). 

Pojken förklarar hur klockan och digital tid fungerar, vilket är en 

matematisk aktivitet (Bishop, 1997, s. 101). Pojken bär en neutral färg då hans tröja är grön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Mitt i prick matematik 3A finns en 

bild där två barn sitter vid ett bord och 

befinner sig i en matematisk aktivitet 

(se figur 3). Aktiviteterna är förklara, 

resonera och räkna (Bishop, 1997, s. 

100, 103). På bilden finns ett barn 

med kort hår som kategoriserar 

utifrån utseendet som pojke. Han bär en grön tröja, vilket är en neutral färg. Pojken är likt 

pojkarna på de tidigare bilderna aktiv och analyserande.  

 

Figur 2: Koll på matematik 3A (Widlund, 2016, s. 79). Notera att pojken på bilden är Alex och inte 
Kim.  

Figur 3: Mitt i prick matematik 3A (Kästämä & Bolander, 2017, s. 41) 

Figur 1: MatteSafari 3A (Robardey, 
2011, s. 28) 
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På en bild i Favorit matematik 3A finns 

ett barn med kort hår som kategoriseras 

utifrån utseende som en pojke (se figur 4). 

Han sitter vid ett bord och räknar och 

skriver. Räkna och skriva är matematiska 

aktiviteter (Bishop, 1997, s. 100). Pojken 

är aktiv och analyserande på bilden. 

Pojken har på sig en blå tröja vilket är en typisk pojkfärg.  

 

En gemensam faktor på figur 2 och 3 är att pojken inte befinner sig ensam på bilden utan har 

en flicka närvarande. Eftersom alla flickor på bilderna är aktiva diskuteras de vidare under 

avsnittet: flickutseende – aktiva. Flickan på figur 4 diskuteras under avsnittet: flickutseende – 

passiva. 

 

7.4 Flickutseende - passiv 
 

Flickor som är passiva med ett flickutseende återfinns i tre av läromedlen. I MatteSafari 3A 

gick det inte att finna någon flicka som befann sig i en matematisk aktivitet och var passiv. 

Nedan presenteras några exempel från Favorit matematik 3A, Koll på matematik 3A samt Mitt 

i prick matematik 3A där barn med flickutseende är passiva. 

I Koll på matematik 3A är barnen på de flesta bilder 

aktiva i matematiska aktiviteter men det finns en bild 

där ett av fem barn är passiv (se figur 5). Att räkna och 

förklara är matematiska aktiviteter (Bishop, 1997, s. 

100, 103). Barnet som är passiv i den matematiska 

aktiviteten lyser upp pappret med en ficklampa. 

Barnet som är passiv har långt hår och har därmed 

utifrån utseende kategoriserats som flicka. 

 

 

 

Figur 4: Favorit matematik 3A (Ilola, 2017, s. 175) 

Figur 5: Koll på matematik 3A (Widlund, 2016, s. 
49) 
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Samma fenomen går att finna i läromedlet Mitt i 

prick matematik 3A där en pojke och en flicka 

befinner sig i en matematisk aktivitet (se figur 6). 

Pojken väger och är därmed aktiv medan flickan i 

ögonblicket på bilden är passiv. Barnet på bilden 

har långt hår och kategoriseras därmed som flicka 

Däremot bär flickan en röd tröja vilket är en 

neutral färg.  

 

I Favorit matematik 3A finns det bilder där samma barn 

befinner sig i en matematisk aktivitet men är passiv (se figur 

7). Barnet har långt hår och kategoriseras utifrån utseende 

som flicka. Två bilder kommer presenteras i detta stycke. På 

den första bilden sitter en pojke och en flicka vid ett bord. 

Pojken sitter och räknar i sin bok medan flickan på bilden i 

det ögonblicket sitter och tittar på något annat samt håller en 

bok i sin hand. Hon räknar inte i ögonblicket och blir därför 

passiv på bilden. Flickan bär en gul tröja som är en neutral 

färg, under den gula tröjan bär hon en rosa tröja, rosa är en 

typisk flickfärg (Ambjörnsson, 2012, s. 10).  

 

På en annan sida i läromedlet återfinns samma 

fenomen där en pojke och en flicka befinner sig i 

en matematisk aktivitet, där pojken är aktiv 

medan flickan är passiv (se figur 8). Pojken 

skriver medan flickan sitter och tittar på pappret. 

Flickan bär en grön tröja som är en neutral färg.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Mitt i prick matematik 3A (Kästämä & 

Bolander, 2017, s. 96) 

Figur 7: Favorit matematik 3A (Ilola, 2017, 
s. 34) 

 

 

Figur 8: Favorit matematik 3A (Ilola, 2017, s. 175) 
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7.5 Flickutseende - aktiv 
 

Nedan beskrivs de bilder på barn som har ett flickutseende och är aktiva.  

 

Denna bild förklarades utifrån hur 

pojken konstruerades under 

kategorin pojkutseende - aktiva 

men kommer nu presenteras 

utifrån hur barnet konstrueras. 

Barnet har långt hår och 

kategoriseras därmed utifrån 

utseende som flicka. Bilden finns i läromedlet Mitt i prick matematik 3A (se figur 9). Flickan 

på denna bild är likt pojken aktiv och självständig i den matematiska aktiviteten som hon 

befinner sig i. Aktiviteterna är förklara, resonera och räkna (Bishop, 1997, s. 100, 103). Flickan 

bryter också mot de normer som finns enligt färgval då hon bär en blå tröja. Blå är en typisk 

pojkfärg (Ambjörnsson, 2012, s. 10).  

 

Liknande bilder finns på ett flertal ställen i 

MatteSafari 3A. Barnet på den här bilden har 

långt hår och kategoriseras därmed utifrån 

utseende som flicka. Flickan befinner sig i en 

matematisk aktivitet där hon är aktiv och 

förklarar (se figur 10). Förklara är en 

matematisk aktivitet (Bishop, 1997, s. 103). 

Hon bär en tröja med en neutral färg då hennes 

tröja är lila. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 9: Mitt i prick matematik 3A (Kästämä & Bolander, 2017, s 41) 

Figur 10: MatteSafari 3A (Robardey, 2011, s. 15) 
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Samma fenomen med en aktiv flicka går att 

finna i Koll på matematik 3A. På en bild 

finns ett barn med långt hår som 

kategoriseras enligt utseende som flicka 

(se figur 12). Hon förklarar vad hon gör. Att 

förklara är en matematisk aktivitet (Bishop, 1997, 

s. 103). Flickan är aktiv och självständig på bilden. 

Eftersom det endast är flickans huvud som 

avbildats går det inte att avgöra om hennes klädsel 

är könsstereotypt eller inte. Liknande bilder som 

den ovan finns i Favorit matematik 3A där flickorna deltar aktivt i en matematisk aktivitet (se 

figur 11). Barnet högts upp till vänster på bilden har långt hår och kategoriseras enligt utseende 

som flicka. Flickan bär en rosa tröja, rosa är en flickfärg (Ambjörnsson, 2012, s. 10). Hon deltar 

aktivt i den matematiska aktiviteten och är självständig. Hon förklarar och resonerar matematik, 

vilket är matematiska aktiviteter (Bishop, 1997, s. 103).  

 

 

7.6 Pojkutseende - passiv 
 

I de analyserade läromedlen fanns endast tre bilder där barn med pojkutseende är passiva i en 

matematisk aktivitet. I MatteSafari 3A och Koll på matematik 3A fanns inga sådana bilder. De 

bilder som hittades fanns i Favorit matematik 3A samt Mitt i prick matematik 3A. Nedan 

presenteras de bilder som hittats.  

 

I Mitt i prick matematik 3A finns två 

exempel där barn är passiva i en 

matematisk aktivitet. Det ena exemplet 

finns på sidan 48 där ett barn med kort 

hår kategoriseras enligt utseende som 

pojke och flicka befinner sig i en 

matematisk aktivitet (se figur 13). 

Figur 11: Favorit matematik 3A (Ilola, 2017, s. 17) 

Figur 12: Koll på matematik 3A (Widlund, 2016, s. 42) 

Figur 13: Mitt i prick matematik 3A (Kästämä & Bolander, 2017, s. 
48) 
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Flickan tittar efter kaniner och räknar dem på sina fingrar. Att räkna på fingrar är en matematisk 

aktivitet (Bishop, 1997, s. 100). Pojken däremot står bredvid och håller en kanin i famnen. Han 

är därmed passiv och dessutom tillskrivs han egenskapen omtänksam. Omtänksam är en typisk 

kvinnlig egenskap (Nikolajeva, 2017, s. 193). Pojken bär en neutral färg på tröjan som är grön. 

 

Det andra exemplet finns på sidan 63, där två barn står vid ett 

bord (se figur 14). Barnen har kort hår och har därför 

kategoriserats som pojkar. Pojkarna befinner sig i en matematisk 

aktivitet, men det är bara en av dem som är aktiv. Pojken som 

bär orange/blå tröja har lämnat fram pengar till den andra pojken 

som har en gul tröja. Pojken med orange/blå tröja är därmed 

passiv i aktiviteten medan pojken i gult har tagit emot pengarna 

och ska räkna huruvida växel ska ges tillbaka eller inte. Räkna 

är en matematisk aktivitet (Bishop, 1997, s. 100). Med avseende 

på klädval bär pojken dels en neutral färg då hans tröja är orange 

men också en typisk pojkfärg eftersom tröjan också är blå.  

 

En bild har funnits i Favorit matematik 3A 

där en pojke befinner sig i en matematisk 

aktivitet men är passiv (se figur 15). Barnet 

har kategoriserats som en pojke eftersom 

barnet har kort hår. Den matematiska 

aktiviteten är att räkna och sortera. Räkna är 

en matematisk aktivitet (Bishop, 1997, s. 100). På bilden finns en flicka och en pojke, flickan 

är aktiv och sträcker sig efter bollarna på marken medan pojken är passiv i ögonblicket och 

tittar på vad flickan gör. Med avseende på färgval bär pojken en neutral färg på tröjan. Pojkens 

tröja är röd.  

 

 

 

 

Figur 14: Mitt i prick matematik 3A 
(Kästämä & Bolander, 2017, s. 63) 

Figur 15: Favorit matematik 3A (Ilola, 2017, s. 74) 
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7.7 Inte matematisk aktivitet - könsstereotypa 

 

Eftersom huvudfokus för uppsatsen ligger på att undersöka hur de olika könen konstrueras i 

matematiska aktiviteter har inte barnen som inte utför någon matematisk aktivitet räknats på 

samma sätt och placerats i en tabell. Däremot upptäcktes några intressanta bilder som ansågs 

viktiga att belysa ur ett könsperspektiv och därför tas de upp nedan ändå.  

 

I en liten andel bilder i de analyserade läromedlen konstrueras både pojkar 

och flickor som könsstereotypa i aktiviteter där ingen matematik utförs. I 

Mitt i prick matematik 3A är det flickorna som konstrueras som 

könsstereotypa när de inte befinner sig i en matematisk aktivitet. På 

bilderna där flickorna konstrueras som könsstereotypa lagar de mat (figur 

16), syr (figur 17) och leker med dockor (figur 18). I första exemplet finns 

en flicka som står vid ett bord och häller upp sylt på plättar. Hon utför en 

typisk kvinnlig aktivitet eftersom hon lagar mat. Att laga mat är en kvinnlig 

aktivitet (Moser & Hannovers, 2013, 388–389). Samma flicka sitter senare 

i läromedlet vid ett bord med en pojke och syr. Även på denna bild utför 

flickan en kvinnlig aktivitet och konstrueras därmed som könsstereotyp. Flickan på den sista 

bilden sitter på golvet med en docka i famnen. Att leka med dockor är en kvinnlig aktivitet 

(Moser & Hannovers, 2013, 388–389). Flickan är omtänksam, omtänksam är en kvinnlig 

egenskap (Nikolajeva, 2017, s. 193). Flickan bär en blå tröja på bilden ovan, vilket är en 

pojkfärg och en röd tröja på bilderna nedan vilket är en neutral färg.  

 

 

 

 

  

 
 Figur 18: Mitt i prick matematik 3A (Kästämä & Bolander, 2017, s. 133 

Figur 16: Mitt i prick 3A 
(Kästämä & Bolander, 
2017, s. 63) 

Figur 17: Mitt i prick matematik 3A 
(Kästämä & Bolander, 2017, s. 119) 
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Till skillnad från Mitt i prick matematik 3A är det både pojkar och 

flickor som konstrueras som könsstereotypa i MatteSafari 3A. Här 

ges ett exempel på en pojke som bär grenar för att bygga en koja (se 

figur 29). Pojken tillskrivs egenskapen stark. Enligt Nikolajeva är 

stark en manlig egenskap (Nikolajeva, 2017, s. 193). Pojken bär 

också en blå tröja vilket är en typisk pojkfärg. Därför konstrueras 

pojken som könsstereotyp både med avseende på egenskap och 

färgval.  

 

Samma fenomen finns i Favorit matematik 3A där en pojke står vid ett 

bord (se figur 20). Han har kort hår och bär en typisk pojkfärg på sin 

tröja då den är blå. Framför sig håller han en låda men en Ferrari i. Att 

leka med bilar är en typisk manlig aktivitet (Jackson & Gee, 2006, s. 

122–123). Pojken på bilden konstrueras därmed som könsstereotyp.  

 

 

 

7.8 Inte matematisk aktivitet - icke könsstereotypa 
 

I de analyserade läromedlen finns ett fåtal bilder där barnen konstrueras 

som icke könsstereotypa i aktiviteter som inte innefattar någon matematik 

(se figur 23). I MatteSafari 3A finns ett exempel på en flicka som bär på 

flera krukor. Implicit betyder det att flickan är stark, och att vara stark är 

en manlig egenskap (Nikolajeva, 2017, s. 193). Flickan bär inte heller en 

typisk flickfärg då hennes tröja är grön. Flickan på bilden konstrueras 

därmed inte som könsstereotyp. Det som bryter mot att hon inte är 

könsstereotyp är att flickan bär kjol, men med avseende på egenskap så 

konstrueras hon som icke könsstereotyp. Denna flicka är den enda flickan 

som konstrueras som icke könsstereotyp i de analyserade läromedlen. 

Resterande bilder på barn som inte konstrueras som könsstereotypa är bilder på pojkar. 

 

Figur 19: MatteSafari 3A 
(Robardey, 2011, s. 83) 

Figur 20: Favorit matematik 
3A (Ilola, 2017, s. 191) 

Figur 21: MatteSafari 
3A (Robardey, 2011, 
s. 77) 
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I Mitt i prick matematik 3A finns det några exempel på pojkar 

som konstrueras som icke könsstereotypa. På en bild (se 

figur 23) finns en pojke som dammsuger. Dammsuga är en 

huslig syssla och brukar förknippas med kvinnor (Moser & 

Hannovers, 2013, 388–389). Pojken på 

bilden bär dessutom en tröja med rosa på, 

vilket är en flickfärg. Det betyder att 

pojken konstrueras som icke 

könsstereotyp. Ett annat exempel i detta 

läromedel är på en man med brun tröja 

(neutral färg) som står och steker plättar 

(se figur 22). Matlagning är en kvinnlig aktivitet (Moser & Hannovers, 

2013, 388–389). Mannen på bilden konstrueras därför som icke 

könsstereotyp.  

 

I Koll på matematik 3A befinner sig barnen i 

största mån i en matematisk aktivitet och det är 

bara på en bild de inte befinner sig i en aktivitet 

(se figur 24). Bilden indikerar att barnen ska laga 

mat. Barnen på bilden är två flickor, två pojkar 

och ett könsneutralt barn. Eftersom mat räknas 

som en kvinnlig syssla (Moser & Hannovers, 2013, 388–389) konstrueras pojkarna på bilden 

som icke könsstereotypa medan flickorna konstrueras som könsstereotypa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Mitt i prick matematik 3A 
(Kästämä & Bolander, 2017, s. 93) 

Figur 22: Mitt i prick  
matematik 3A (Kästämä & 
Bolander, 2017, s. 63) 

Figur 24: Koll på matematik 3A (Widlund, 2016, s. 126) 
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8 Diskussion  

 

Nedan presenteras uppsatsens diskussion som återkopplar till tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter.  

 

För att främja barns lika rättigheter och möjligheter ska ett läromedel vara jämställt mellan 

könen (Berge & Widding, 2006, s. 32–33). Berge och Widding samt Norén och Björklund 

Boistrup fann i sina studier att i många läromedel var män många fler till antal än kvinnor, 

vilket gjorde att böckerna genomsyras av en manlig norm och att flickor kan få svårt att 

identifiera sig med innehållet (Berge & Widding, 2006, s. 31, 43, Norén & Björklund Boistrup, 

2016, s. 1). Matematikläromedlen som undersökts här visar att båda könen är representerade, 

det finns ungefär lika många av pojkar och flickor (se tabell 1), en viktig aspekt när det kommer 

till representation och jämställdhet mellan könen. Inget av läromedlen hade en 

överrepresentation av pojkar/män vilket gjorde att böckerna inte genomsyras av en manlig 

norm. Ur den aspekten finns det inget som tyder på att flickor inte har möjlighet att identifiera 

sig med innehållet. Att det finns lika många pojkar som flickor betyder i sig inte att det är 

jämställt och därför har även “hur” dessa barn konstrueras utefter kön i matematiska aktiviteter 

undersökts.  

 

Norén och Björklund Boistrup (2016) fann i sin läromedelsstudie att pojkar/män oftare än 

flickor/kvinnor konstrueras som aktiva och mer än dubbelt så många passiva flickor/kvinnor än 

pojkar/män hittades (Norén & Björklund Boistrup, 2016, s. 1). I de analyserade läromedel i den 

här uppsatsen var det inte pojkarna som var aktiva i större utsträckning än flickorna, även ur 

den aspekten var läromedlen jämställda (se tabell 2). För att det ska vara jämställt ska både 

pojkar och flickor, konstrueras i lika stor utsträckning som aktiva och passiva i en matematisk 

aktivitet. För att undkomma en över- och underordnad struktur ska inte det ena könet vara 

överrepresenterat. Denna över- och underordnade struktur går att finna i tre exempel. I två av 

dessa exempel framgår det att pojkarna är aktiva medan flickorna på samma bild är passiva. 

Det ena exemplet visar när pojken räknar och flickan tittar på. Det andra visar att pojken skriver 

och flickan tittar på. Något som den feministiska poststrukturalismen utmanar är 

maktstrukturen mellan män och kvinnor (Lenz Taguchi, 2004, s. 15). Bilderna förmedlar vilka 

ramar som barn har, beroende av kön, att förhålla sig till och de utmanar inte den uttalade 

maktstrukturen om vad som anses vara manligt och kvinnligt. I motsats till dessa två bilder 
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finns det även en bild på en pojke som är passiv och en flicka som är aktiva. Denna bild utmanar 

maktstrukturen mellan män och kvinnor eftersom pojken är den passiva och inte flickan.  

 

Det är vanligt att flickor ägnar sig åt stereotypa aktiviteter, som till exempel att leka med dockor 

eller sticka (Moser & Hannovers, 2013, 388–389). Detta gick att finna i läromedlen där flickor 

på bilderna sydde och lekte med dockor, vilket gör att dessa flickor konstrueras som 

könsstereotypa. Jackson & Gee (2006) skriver i sin studie att pojkar kan ha svårare att ägna sig 

åt traditionellt kvinnliga aktiviteter och att de är mer bundna till manliga aktiviteter. Det är 

viktigt att författare och illustratörer erbjuder barn olika sätt att vara pojke och flicka på 

(Jackson & Gee, s. 125, 127). Osaďan m.fl. (2018) skrev likt Berge och Widding i sin studie att 

matematikläromedel borde innehålla karaktärer som både pojkar och flickor kan identifiera sig 

med utifrån genus. Manliga karaktärer kan även porträtteras med typiskt kvinnliga yrken och 

tvärtom (Osaďan m.fl., 2018, s. 247). Författarna och illustratörerna till Mitt i prick matematik 

3A har lämnat de stereotypa rollerna och låtit pojkar ägna sig åt traditionellt kvinnliga 

aktiviteter, eftersom pojkar/män lagar mat och dammsuger. Att utmana det som anses vara 

manligt och kvinnligt är något som den feministiska poststrukturalismen fokuserar på 

(Eidevald, 2009, s. 54). Osaďan m.fl. skriver också om att läromedel inte behöver konstruera 

pojkar/män som de starka (Osaďan m.fl., 2018, s. 247), detta ser vi exempel på i MatteSafari 

3A, där det finns en flicka som är stark och bär tungt. Svaleryd skriver att det som formar genus 

är det kulturella och det sociala systemet men också en öppenhet för överträdelser och 

förändringar (Svaleryd, 2003, s. 29). Mitt i prick matematik 3A utmanar och överträder det 

sociala arvet genom att bryta mönstret av vad som är manligt och kvinnligt när det kommer till 

husliga sysslor genom att låta män/pojkar på bilderna laga mat och städa.  

Likt barnlitteraturen används djur i matematikläromedel. Av fyra läromedel som uppsatsen 

analyserat är det hälften som använder sig övervägande av djur. I barnlitteratur används djur 

för att skapa en emotionell och intellektuell distans (Burke & Copenhaver, 2004, s. 212). Att 

vara emotionell är en kvinnlig egenskap (Nikolajeva, 2017, s. 193). Inom matematiken krävs 

det egenskaper som rationellt och logiskt tänkande (Brandell, 2005, s. 1–2). Kan det vara så att 

den emotionella distansen skapar utrymme för rationella och logiska tankar? 

Att bryta mot den allmänna föreställningen att matematik är ett manligt ämne är en viktig del i 

att skapa ett jämställt samhälle där kvinnor inte hamnar i underläge. Utbildningen som barn får 

lägger till viss del grunden för hur barn uppfattar vad som är manligt och kvinnligt. Därför är 
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det en fördel om undervisningen i skolan motverkar föreställningen, att matematik är ett manligt 

ämne. Vidare bör skolan spegla samhället och vara öppen för hur kön konstrueras. Uppsatsens 

empiri visar att det finns ett sådant tänk vilket innebär att dessa fyra läromedel kan användas i 

skolan om lärare är ute efter läromedel som konstruerar både pojkar och flickor som 

matematiskt kunniga. Arbetet att skapa framtida matematiker börjar tidigt och därför är det av 

vikt att alla barn får möjlighet att identifiera sig, oavsett kön, med att vara matematiker.  
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9 Konklusion  
 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur barn konstrueras i matematikläromedel 

för årskurs 3, utefter kön som aktiva eller passiva i en matematisk aktivitet. Resultatet visar att 

pojkar i större utsträckning än flickor bryter mot könsnormer i aktiviteter där ingen matematik 

utförs.  Resultatet visar även att samtliga matematikläromedel representerar pojkar och flickor 

i lika stor utsträckning när det kommer till antal. Det intressanta med resultatet är att både pojkar 

och flickor konstrueras som aktiva i större utsträckning än passiva. Det betyder att dessa fyra 

matematikläromedel inte förstärker bilden av att matematik är ett manligt ämne. Hur stor 

möjlighet har könsstereotypa flickor att identifiera sig och se sig själva som matematiskt 

kompetenta? Enligt resultatet finns det goda chanser för flickor men även pojkar att identifiera 

sig som matematiskt kompetenta.  

 

 9.1 Vidare forskning 
 

I vår undersökning framkom det att det finns en överrepresentation av djur i två läromedel. Djur 

representeras som både aktiva och passiva i matematiska aktiviteter, det finns även djur som 

inte befinner sig i en matematisk aktivitet alls. Då djur har använts i skönlitteratur för att skapa 

en känslomässig distans är det intressant att undersöka hur läromedelsförfattare och illustratörer 

tänkt när det valt att använda sig av djur i matematikböcker. Hur påverkas barn av att det är 

djur istället för barn som är aktiva i en matematisk aktivitet? På vilket sätt identifierar sig barn 

med personifierade djur och skapas det en distans till matematik vid användning av djur?  
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