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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur genus framställdes i två matematikläromedel som 

var utformade för årskurs 4. Studien har utgått från ett normkritisk perspektiv och är en bildanalys. 

Analysen är gjord på två hela läromedel med ett omfång på 168 sidor samt 159 sidor. Läromedlen 

som analyserats i denna studie är Talriket 4a som är skriven år 1995 och Mondo matematik 4B som 

är skriven år 2017. Det som studerats är könsrepresentationen av pojkar/män och flickor/kvinnor. 

Både till antal, men även hur de olika könen positionerats i bilderna. Bilderna har även studerats ur 

olika perspektiv av inkludering eller exkludering och även hur makten tilldelas genom positionering. 

Den tidigare forskningen som studien presenterat framställer ett mansdominerande klimat i 

läromedlens bilder. Resultaten i denna studie kan till viss del bekräfta detta då Talriket 4a innehåller 

många fler pojkar/män än flickor/kvinnor. Studien kan även motsäga sig den tidigare forskningen 

då boken Mondo matematik 4B visade sig vara väldigt jämställd, både i antalet flickor/kvinnor och 

pojkar/män, men även i perspektiven.   

 

 

 

 
Nyckelord: Matematik, Läromedelsanalys, Genus, Normkritiskt perspektiv.  
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Inledning 

Att skolan och dess läroplaner vilar på demokratisk grund är allmänt känt och att dess verksamhet 

är utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar likaså. (Skolverket, 

2006, s. 3) (Skolverket, 2018, s. 5) Det är dock inte tillräckligt att endast förmedla demokratiska 

värderingar genom undervisningen. Undervisningen ska även baseras på och genomföras enligt 

demokratiska arbetsformer för att förbereda eleverna på att ta ett personligt ansvar för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (Skolverket, 2018, s. 6) och vad kan vara mer demokratiskt än att alla 

människor får synas och representeras i de läromedel som används i undervisningen? 

Att kunna identifiera sig med personer i läromedel är av stor vikt för inlärningen då 

identifikation även skapar en samhörighet och ett intresse för att veta mer (Berge & Widding, 2006).  

Då den statliga läromedelsgranskningen togs ur kraft år 1991 och ansvaret föll på lärarna att granska 

de läromedel som används i skolan ansåg vi att denna studie skulle kunna bidra till ett medvetande 

som hur könsrepresentationer faktisk ser ut i matematik läromedel. Detta för att ge oss en öppnare 

syn i vårt arbete som lärare och inse hur viktigt det faktiskt är att granska  läromedel innan de 

används.  

Forskning om genus i matematik läromedel söktes på Swepub och Google Scholar, men med 

negativt resultat. Där upptäcktes en brist på forskning om genus i just matematikläromedel och 

därför kändes denna studie ännu viktigare att genomföra. Däremot fanns det hyllmeter efter 

hyllmeter med forskning om genus och även om genus i andra ämnen. Studentuppsatser som 

undersökt genus i matematikläromedel fanns det gott om, men varför fanns det inga 

doktorsavhandlingar eller artiklar om detta?  Av detta skäl valdes det att fokusera på forskning i 

andra ämnen under rubriken tidigare forskning.  

 

Läroplaner 

Läroplanerna Lpo94 och Lgr 11 tar upp att skolan har ett uppdrag att motverka gamla könsmönster 

som begränsar elevernas valmöjlighet, utveckling och lärande (Skolverket, 2018, s.6, 2006, s. 4). 

Skolans krav, förväntningar och bemötande påverkar elevernas uppfattning om vad som är manligt 

och kvinnligt. Därför ska skolan organisera utbildningen på ett sådant sätt att eleverna arbetar 

gemensamt och har rastaktiviteter tillsammans. Detta för att ge eleverna möjlighet att utveckla 

intresse och sin förmåga oberoende av könstillhörighet (ibid). Skolan ska även ge eleverna möjlighet 

att utveckla en känsla för solidaritet, samhörighet och ansvar, inte bara för sig själv och den 

närmaste gruppen utan för alla (Skolverket, 2018, s. 10). Lpo 94 tar under rubriken förståelse och 

medmänsklighet  samt en likvärdig utbildning upp att eleverna ska även få med sig förståelse för andra 

människor och att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder inte ska finnas. Skolan har alltså ett ansvar 

att lära ut om “de andra”, detta begrepp förklaras närmare under rubriken “De andra” som finns 



 

 
 6

under kapitel Teoretiska utgångspunkter (Skolverket, 2006, s. 3). Skolan har även ett ansvar att 

motverka de traditionella könsmönster som finns, att ge eleverna utrymme att prova och utveckla 

sina intressen och även sin förmåga oberoende könstillhörighet (ibid, s.4). Lgr 11 tar under samma 

rubriker upp samma sak men har även utökat innehållet med att lägga till könsöverskridande 

identiteter (Skolverket, 2018, ss. 5 - 6) 

Det skiljer som sagt inte mycket åt i de olika läroplanerna när det kommer innehållet i sig, det 

man dock tydligt kan se i innehållet är att ord som könsöverskridande identitet (HBTQI-personer) har 

fått tagit plats i den nya läroplanen. Begrepp som kön och normer har sedan den nya läroplanen 

(Lgr 11) fått en större plats i skolan och har blivit mer inkluderande i fler kurs- och ämnesplaner. 

Det ingår även i skolans värdegrunds- och kunskapsuppdrag att man ska arbeta med normer och 

jämställdhet (Skolverket, 2019). Elever själva tycker att skolan tidigare gett för lite information om 

just genus och jämställdhet. Jämställdhetsarbetet som finns i skolorna handlar i stor vikt om att öka 

medvetenheten om genusperspektivet (ibid). 

 

Läromedelsgranskning 

När Skolverket inrättades 1992 upphörde den läromedelsgranskning som tidigare gjordes av statens 

läroboksnämnd som fanns åren 1938 – 1991. Deras uppgift var att granska läromedel och bland 

annat undersöka om läromedlen var objektiva eller inte (Nationalencyklopedin). Sedan Skolverket 

inrättades, görs inte längre någon läromedelsgranskning utan det är läraren själv som får granska 

de läromedel som kan komma att användas i undervisningen. Skolvärlden (2014) har i en tidigare 

undersökning kommit fram till att en stor majoritet av de tillfrågade lärarna inte hinner med att 

kvalitetsgranska, värdera och välja sina läromedel. I artikeln framgår det även att Skolinspektionen 

och Skolverket har möjlighet att i efterhand granska de läromedel som redan finns ute på 

marknaden (Skolvärlden, 2014). I skolinspektionens kvalitetsgranskning visade det sig att läromedel 

överlag visar fler bilder på män än kvinnor, men att det är en större balans mellan könen i läromedel 

som är producerade på senare år (Skolinspektionen, 2011, s. 7). Hur läromedel framställer ett ämne 

är av betydelse då det är viktigt att det finns en igenkänningsfaktor och ett relaterbart innehåll för 

att motivationen och alltså inlärningen ska infinna sig hos eleven (Broman, 2002, s. 173).  

 

Genus  

Genus, eller kön skapas socialt, det är människan i samhället som skapar könen. Detta görs inte 

aktivt, utan människor agerar medvetet eller omedvetet på det sätt som förväntas av oss. Mannen 

är normen, medan kvinnan är en avvikelse från mannen. Mannens egenskaper värderas alltså högre 

än kvinnans egenskaper (Edling, 2016, s. 51). Det är mans- och kvinnorollerna som skapar 

normativa stereotyper och utifrån dessa kan “avvikare” hittas (Hirdman, 1990, s. 75). 
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Genusskapandet kännetecknas av överordnade och underordnade, en hierarkiserande 

oliksproduktion, och uppstår genom att skapa och forma olikheter mellan de olika könen, här 

formas den kvinnliga underlägsenheten och den manliga överlägsenheten. Kvinnan utmärks som 

feminin och ses som annorlunda och avvikande, medan mannen utmärks som maskulin och anses 

vara normen (Ibid, ss. 76 - 77).  

 Begreppet genus används sedan 1980-talet som en benämning på symboliska förhållanden och 

könsegenskaper, vad som är manligt och vad som är kvinnligt (Nationalencyklopedin, 2020). 

När det kommer till genus och matematik så ansågs det på 1700-talet att matematik hörde ihop 

med logiskt tänkande och objektivitet. Att tänka rationellt, sakligt och objektivt ansågs vid denna 

tidpunkt vara en självfallen del av den manliga identiteten. Under tidigt 1900-tal ansågs det även 

vara opassande för kvinnor att ägna sig åt matematik och människor trodde att det kunde skada 

synen och även göra kvinnan infertil (Palmer, 2011, ss. 32 - 33).  

Söker man på ordet genus på Nationalencyklopedins hemsida står det att begreppet används för 

att framhäva relationen mellan de olika könen, det vill säga att normer, uppfattningar och idéer om 

kön skapas relationellt. Även att begreppet används som ett redskap för att studera vad som 

uppfattas som manligt och kvinnligt (Nationalencyklopedin, 2020). 

 

Kön  

 

Kön är det medicinska begreppet för vilket biologiskt kön en individ utvecklar. De könsceller som 

kroppen producerar påverkar utvecklingen av vilket biologiskt kön som individen föds som. 

Antingen utvecklas äggstockar eller testiklar. Detta avgör om man föds som äggstocksbärare 

(kvinna) eller en testikelbärare (man) (Nationalencyklopedin, 2020).  
 

Normer 

Normer är det som ses som “normalt” eller önskvärt och därför betraktas allt som faller utanför 

det som “onormalt”. Exempelvis har den heterosexuella normen och kärnfamiljen länge imiterats 

och gestaltas i romaner, filmer, reklamer och på arbetsplatser. Normen om kärnfamiljen med 

mamma, pappa och barn har därför länge betraktats som normen alltså det “normala” och allt som 

faller utanför detta betraktas därför som “onormalt” (Martinsson & Reimers, 2018, ss. 10 –11).  

Mannen har länge betraktats som normen och även om Sverige idag är ett av de mest jämställda 

länder är vägen bort från detta ideal fortfarande lång. Att mannen räknas som norm eller normalfall 

syns tydligt inom det medicinska fältet där den forskning som bedrivits i störts uträckning gjorts 

på män (Edling & Liljeros, 2016, ss. 52 – 53). Symtom och behandling utgår därför ofta ifrån män, 

deras kroppar och agerande. Detta syns främst inom det psykologiska fältet där de psykiska 

problemen skiljer sig markant mellan unga pojkar och flickor. Pojkars beteende är ofta utåtagerande 

i form av drogmissbruk och kriminella handlingar medan beteendet hos flickor ofta är inåtvänt och 
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självdestruktivt i form av självskadebeteenden eller ett promiskuöst levnadssätt. Det sistnämnda 

hos pojkar ses inte som något märkligt medans beteendet hos flickor ses som ett 

självskadebeteende som dessutom är stigmatiserat och tabubelagt i folkmun (Edling & Liljeros, 

2016, s. 53). På grund av detta tabubeläggande blir flickors upplevelser och erfarenheter svårare att 

få syn på än pojkars. Detta resulterar i att pojkar i större utsträckning får den hjälp de behöver, ofta  

i form av terapi eller samtalshjälp medan flickor tystnar och försjunker i sig själva. Dessa allvarliga 

konsekvenser drabbar inte endast kvinnor utan även de män som faller utanför den manliga 

normen (ibid). 

Mannen som norm syns även inom skolvärlden och på 60- och 70-talet uppmuntrades flickor 

att välja manliga yrken för att få ökat inflytande och ökad makt vilket skulle leda till ett mer jämställt 

samhälle. Flickorna uppmuntrades att välja yrken med maskulina egenskaper såsom fysisk styrka 

inom bygg eller mental styrka och saklighet inom den offentliga sektorn. Vuxna inom skolan skulle 

alltså redan i tidig skolålder uppmuntra flickor till ett maskulint beteendemönster för att kunna 

hävda sig mot pojkarna. Att pojkar skulle bli mer feminina eller studera till ett typisk kvinnligt yrke 

kom inte på tal (Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, ss. 23 – 24).  

 

En normkritisk pedagogik 

För att kunna bedriva en normkritiskt pedagogik i skolan och i sitt klassrum krävs det att läraren 

tittar på sig själv, sina handlingar och värderingar med kritiska ögon (Bromseth & Darj, 2010, s. 

49). Detta då de läromedel som läraren väljer att använda kan påverkas av dennes värderingar. 

Genom att tänka normkritiskt kan läraren få syn på och förändra sina värderingar för att kunna 

påverka samhället i stort genom den kunskap som lärs ut till eleverna (Ibid).  

Språket hos en lärare är även av största vikt för få en jämlik skolgång för elever. Att inte lägga 

betoning på eller omnämna flickors kläder som fina och pojkars kläder som tuffa gör att eleverna 

bemöts mer könsneutralt. Att istället säga sådant som “vilken härlig gul tröja du har på dig, den ser 

skön ut” eller att inte nämna elevens klädval överhuvudtaget kan istället vara en god idé. Att 

använda ett rikt språk och benämna känslor hos eleverna gör att eleverna senare kan sätta ord på 

och uttrycka sina känslor. Barn kan inte själva ändra sitt språk så det blir mer jämställt, det är de 

vuxna som måste förändra sitt (Taguchi, Bodén & Ohrlender, 2011, ss. 23 –24).  

Att förändra sitt språk och sitt sätt att tänka kan göras genom att “trubbla” normer. Att 

“trubbla” normer innebär att fundera kring och över de normer som finns om exempelvis 

könsroller och ställa sig frågor som “vad gör en kvinna till en kvinna?”. Ett sätt att arbeta med detta 

i skolan är att skriva om gamla sagor som exempelvis Rödluvan och vargen och byta ut de manliga 

karaktärerna till kvinnliga och på så sätt skapa en ny saga. Att sedan diskutera detta med eleverna 

och ställa frågor kan skapa en bredare variation av svar än man kan tro (Taguchi, Bodén & 

Ohrlender, 2011, ss. 113 –115). 
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Forskningsöversikt 

När det kommer till tidigare forskning om hur de olika könen avbildas och representeras i bilder i 

matematikläromedel så finns det inte så mycket forskning kring detta på högre nivå. När vi sökt på 

portalerna Google Schoolar och Swepub.se med sökorden genus i matematikläromedel fick vi inga 

användbara resultat för denna studie. När vi ändrade sökorden till genus i läromedel fick vi fler 

träffar om hur flickor/kvinnor och pojkar/män avbildas och representeras i andra ämnen.  Därför 

har vi valt att presentera detta i förhållande till könsroller och hur genus tas upp i läromedel i 

historia, idrott, biologi, naturvetenskap och samhällskunskap.  

I detta avsnitt kommer vi att fokusera på frågorna; vad är genus, hur ser vi på genus och vad är 

det som definierar och kategoriserar att man tillhör ett genus utifrån samhället? Genom att bena ut 

dessa frågor genom tidigare forskning kan vi besvara frågeställningen som ställts och på så sätt 

bidra till liknande forskningsfrågor.  

 

Könsroller 

Anna Palmer skriver i sin avhandling från 2010 att en kvinna inte är en kvinna utan skapar det 

kvinnliga könet genom upprepade fysiska handlingar, klädsel och ordval, detsamma gäller för män. 

Palmers syfte var att förstå och förklara processerna när matematik och genus organiseras, 

omorganiseras och upprätthålls i olika situationer under grundlärarutbildningen för de yngre 

åldrarna. Genom insamling av elevanteckningar, studentrapporter och svar från enkäter framgår 

resultatet där processerna i organiseringen främst styrs av komplexa nätverk av sociala relationer 

där  en persons kläder, kroppsspråk och agerande antingen uppfattas som kvinnligt eller manligt 

av omgivning och på så sätt skapar kön. Genom invanda beteende och mönster som utövas dag 

efter dag i skola och på arbete placeras människor i fack av kön beroende på hur personen agerat i 

specifika situationer (Palmer, 2010, s. 18). 

Yvonne Hirdman (1988) skrev sin studie, där syftet var att försöka hitta en förklaring på varför 

dessa invanda mönster fortsätter att existera, om tre reproduktionsprocesser som skulle kunna ge 

en förklaring till detta. De tre reproduktionsprocesserna är “kulturell överlagring, social integration 

och socialisering”. Kulturell överlagring talar om gamla tankemönster som följts och sedan ärvts 

ner i generationer. Dessa tankemönster placerar män och kvinnor i en viss hierarkisk ordning där 

mannen är överordnad och kvinnan är underordnad. Social integration beskriver 

arbetsfördelningen mellan könen, detta i såväl hemmet, som i skolan och på arbetet. Socialisering 

beskriver den direkta inlärningen som överförs från vuxna till barn  genom vuxnas sätt att utbrista 

saker som “pojkar ska inte gråta”. Saker som detta sägs ofta till pojkar redan i unga år och lär då 

barnen att känslan av ledsamhet och nedstämdhet inte är okej att visa om man är pojke. Dessa 

invanda mönster har förts över från generation till generation och  bidrar till att utvecklingen gått 

så långsamt som den gjort (Hirdman, 1988, ss. 14 – 17). 
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Dessa roller som skapats under generationer och delats in i kvinnligt och manligt är svåra att 

kliva ur. Detta på grund av den manliga normen som skapats genom tid och även om den idag inte 

direkt talas om i sociala sammanhang är samhället trots allt fortfarande uppbyggt på detta. Kvinnors 

position i samhället i förhållande till mannen utmärks både i det fysiska och i det psykiska rummet. 

Detta syns främst på arbetsmarknaden där lönen är betydligt lägre i kvinnodominerande yrken än 

i mansdominerande, men även i klassrummet där pojkar har ett mer självklart sätt att ta plats i tal 

jämfört med flickor (Hirdman, 1990, ss. 76 – 79).  

 

Genus i olika läromedel 

Forskningsartiklarna som valts till denna studie har fokuserats på genus i läromedel i ämnena 

historia, idrott, biologi och samhällskunskap. Detta då det fanns en brist på genusforskning i 

matematik läromedel. Både i historia, samhällskunskap och biologi framställs den stereotypiska 

mannen ofta som maktinnehavare och framgångsrik inom exempelvis forskning och uppfinning. 

Inom ämnet idrott är det även här den stereotypiska mannen som får ta plats och leda.  

 

Genus i ämnet historia 

I uppdrag av delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) har Ohlander granskat läromedel i 

historia, syftet med studien var delvis att sammanställa kunskaper över områden som har en 

betydelse för utbildningen i skolan, där det behövs ny kunskap. Syftet var även att sammanställa 

och utvärdera metoder för att krossa traditionella könsmönster och könsroller (Ohlander, 2010, s. 

9). 

Läromedel i historia har länge haft en överrepresentation av män (Ohlander, 2010, s. 10). De 

äventyr och historier som berättas är fokuserade på män och berättas även ur ett manligt perspektiv. 

Värderingar som träder fram genom historieberättandet i svenska läromedel speglar inte de 

jämställda värderingar som skolan vilar sin grund på idag. Kvinnor utmålas ofta som hjälplösa offer 

och männen beskrivs ofta, bortsett från deras äventyrslystna upptäckresande själ, som skoningslösa 

våldsverkare. De män och kvinnor som träder fram i historieböcker kan alltså inte räknas, med 

samtidens mått mätt, som goda förebilder (ibid). Anledningen till att läromedel inom historia inte 

berättas ur ett annat perspektiv eller med annan vinkel verkar vara för att författarna helt enkelt 

inte tagit del av den senaste genusforskningen. Om så är fallet är det ur jämställdhetssynpunkt 

förödande (ibid). 

 

Genus i ämnet idrott 

Karin Grahn (2008) har gjort en akademisk avhandling om hur flickor och pojkar framställs och 

representeras i läromedel för idrott. I analysen användes 43 stycken olika läromedel som används 
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inom utbildning om idrott. I Grahns forskningen om hur flickor och pojkar representeras visar 

resultatet på att majoriteten av alla bilder är på pojkar/män. I analysen har man utgått från bilder 

på pojkar/män, flickor/kvinnor och övriga där man inte kan avgöra om bilden är på en pojke eller 

flicka. I studien har Grahn utgått från hur vardera kön representeras i olika sporter och i alla sporter 

som tas upp (fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy och simning) är det manliga könet 

dominant och det är i simning det är mest jämlikt fördelat (Grahn, 2008 s. 72). 

När det kommer till hur könen representeras i text ser det dock lite annorlunda ut. I text 

förekommer ord som flickor/kvinnor och pojkar/män ungefär lika mycket, det framkommer även 

att 5/43 böcker i stort sett är helt könsneutraliserade till text och delvis könsneutraliserad i bild 

(ibid, s. 69). I många av de böcker som analyserats har författaren valt att skriva han/hon vilket gör 

att inget kön är i högre ställning till det andra (ibid, s.71). Grahn (2008)  skriver även att vissa avsnitt 

i läromedel krävs det att specificera könet, det kan till exempel vara när man i läromedel talar om 

kroppen, här är könstillhörigheten specifik då flickor och pojkars kroppar är olika. Man kan se i 

denna analys att pojkar presenteras mer i ett könsneutralt innehåll medan flickor mer könsspecifikt 

(ibid, s. 74). 

 

Genus i ämnet biologi/naturvetenkunskap 

Berge och Widding har utifrån uppdrag från Skolverket analyserat och granskat ett urval av 

läroböcker. I de biologi- och naturvetenskapsböcker som har analyserats av Berge och Widding 

(2006) är det många böcker som hänvisar till människan och inte till någon könstillhörighet, men 

när människan bekönas så framträder det manliga könet oftast. Genom att göra detta görs mannen 

till normen och de få gånger som kvinnan blir människan ses kvinnan som något avvikande, 

kvinnan blir alltså “den andra” (Berge & Widding, 2006).  

När man läser i biologi- och naturvetenskapsböcker så dyker de upp vetenskapsmän som har 

forskat och kommit fram till allt från hur kroppen fungerar till medicin och i de läromedelsböcker 

som har analyserats är det manliga forskare som dominerar läroböckerna. Som till exempel tar ett 

av läromedlen upp upptäckaren av DNA som utskrivs som två män, men dessa två män var 

kollegor till kvinnan som var den som faktiskt upptäckte DNA.  

När det kommer till bilder i biologi- och naturvetenskapsböckerna är det framförallt mannen 

som syns på bilder och tillsammans med texten görs mannen till norm inom just vetenskap och 

teknik. De gånger en kvinna fanns med på bilderna var när innehållet var könsspecifikt och 

handlade om exempelvis graviditet och annars agerade kvinnan nästintill statist till mannen. Detta 

gör att kvinnan ses som annorlunda och avvikande från mannen som anses vara normen (Berge & 

Widding, 2006). 

Som tidigare nämnts så dominerar bilder på män i läromedlen och det Berge och Widding 

kommit fram till i analysen var att flickor då får svårare att identifiera sig med ämnesinnehållet i 

böckerna. Det man även har sett under analysens gång är att de få gånger som kvinnan dyker upp 
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på bild jämförs hon med mannen, mannen framställs som den som gör rätt medan kvinnan 

framställs som den som gör fel. I en av de analyserades böckerna så vrider bilden på den historiska 

sanningen om könssjukdomar, här porträtteras en kvinna med peruk där fakta om könssjukdomen 

hänvisar bland annat till håravfall. Intill bilden står en faktaruta där det framgår att det var sjömän 

som tog med sig smittan och förde den vidare till påvar, drottningar och kungar, alltså framför allt 

män, men ändå väljer man att visa upp kvinnan. Detta gör att man förlöjligar det kvinnliga könet 

(Berge & Widding, 2006).  

 

Genus i ämnet samhällskunskap 

Ohlander (2010) har granskat SO-böcker för barn i den lägre skolåldern upp till gymnasiet. Syftet 

med rapporten var för att bidra till ny kunskap men även för att sammanställa och sprida kunskap, 

genom att göra detta stimuleras diskussionen om jämställdhet och genus i skolan (Ohlander, 2010, 

s. 3). Analysen har utgått ifrån bilder om vilket kön som är mest representerat och analysen visade 

att pojkar är överrepresenterade i böckerna. Bilder så som fotografier visar upp den stereotypiska 

mannen som gestaltar bonde, rörmokare eller fotbollsspelare, medan bilder som är tecknade inte 

visar lika stereotypiska sidor av de olika könen. Texterna domineras av det manliga könet där det 

skrivs om män som överhuvud medan kvinnan knappt nämns (Ohlander, 2010, ss. 12 – 13).  

Sammanfattningsvis skriver Ohlander i analysen att boken för barn i den lägre skolåldern är rätt 

så jämställd, men att det finns brister. Hon påpekar att just bilder som är fotografier har fler 

pojkar/män i sig och att bilderna är stereotypiska och att flickor/kvinnor inte direkt får ta plats i 

texten, exempelvis tas den kvinnliga historien om rösträtt eller demokratins framväxt inte upp 

överhuvudtaget fast den har en viktig del i hur samhället ser ut idag (Ohlander, 2010, s. 68).  

 

Sammanfattning  

Det som kan ses utifrån den forskning som vi tagit del av om genus i olika läroämnen är att det är 

männen som syns mest i de olika läromedlen. Vi vill med vår studie få lärare mer medvetna om hur 

val av läromedel kan påverka elevers syn på sig själva och samhället. Vi vill även bidra till en 

medvetenhet till kommande läromedelsförfattare att det är viktigt att inte bara uppmärksamma det 

stereotypiska manliga könet utan även framhäva det kvinnliga könet, inte bara i matematikböcker 

utan även i andra läromedel. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien har utgått ifrån. De teoretiska 

utgångspunkter som valts är normkritiskt perspektiv, de andra och normkritiskt perspektiv i skolan. 

Då syftet med denna studie var att studera hur de olika könen representeras och avbildas i olika 

läromedel är dessa teoretiska utgångpunkter angelägna att ta upp då ett normkritiska perspektiv gör 

att man kan se saker med nya ögon.  

Normkritiskt perspektiv 

En norm definierar hur en människa bör uppträda, vara eller göra, normer är det som är  

“önskvärt”. Det är alltså inte en benämning för något som är vanligt eller genomsnittligt utan det 

som är normativt. När en normkritisk analys görs är det de normativa system som är kopplade till 

identitet som är i fokus. Den identitet en människa tar sig an är socialt skapad, vår identitet formas 

alltså i relation till sociala kategorier som exempelvis genus. Genus och andra sociala kategorier 

skapar ett komplicerat föreställningssystem där specifika normativa egenskaper eller identiteter 

såsom manlig självsäkerhet ses som viktiga eller mindre viktiga för samhället och 

kunskapsutvecklingen. Det är utifrån ett normkritiskt perspektiv som föreställningar om 

överlägsenhet och underlägsenhet kan utmanas och synliggöras (Kalonaityté, 2014, ss. 10 - 11). 

Människor som faller utanför dessa normer kallas av Kumashiro (2000) för “de andra” (Kumashiro, 

2000, s. 26).  

 

De andra  

Kumashiro (2000) förklarar “de andra” som de personer som inte tillhör normen såsom elever som 

är tjejer, elever som är killar men som inte är typiskt “manliga”, elever med annan hudfärg än vit, 

elever som tillhör underklassen och de elever som inte är heterosexuella (Kumashiro, 2000, s. 26). 

Han skriver vidare i sin avhandling att det finns en brist på uppmärksamhet av de elever som är 

tjejer då läraren lägger sin uppmärksamhet på killar (ibid, s. 27). I Hirdmans studie är det 

flickan/kvinnan som är “den andre” då den stereotypiska mannen är det som är normen (Hirdman, 

1990, ss. 76 - 77). När människan bekönas är det manliga könet mest framträdande. Genom detta 

görs mannen till normen och de få gånger som kvinnan blir människa ses kvinnan som något 

avvikande, detta gör att kvinnan blir “den andra” (Berg & Widding, 2006). 

 

Normkritiskt perspektiv i skolan 

Normer är en ide om normalitet och avvikelser. Dessa normer skapar hierarkier där vissa 

människor ges och tar sig rätten att betrakta och behandla människor som faller utanför dessa 
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normer som annorlunda (Martinsson och Reimers, 2008, s. 21). Genom att använda sig av ett 

normkritiskt perspektiv där samhällets normer synliggörs kan perspektivet användas för att 

motverka de  (ibid, s. 22). Könets olikheter och den komplexitet som detta innebär i skolans värld 

är därför värt att diskutera.  

Läraryrket har över tid förändrats och gått från att vara ett mansdominerat yrke till att bli ett 

kvinnodominerat yrke med fler kvinnor än män. Skolan har länge framställts som en plats där den 

dominanta gruppens kultur överförs och vidarebefordras (ibid, s. 22). Sådana resonemang om en 

grupps dominans bygger på tanken om den makt som länge styrt klassystemet där en grupp har en 

dominant position över en annan klass. En klass kan tyckas ha makten, medan den andra klassen 

utsätts för den. På samma sätt kan man tala om ett stereotypiskt nätverket som besitter makten 

över skolan och genom dessa skapas identifikationspositioner som exempelvis kvinna och man. 

Dessa positioner skapar normativa förväntningar på kvinnor som förväntas agera kvinnligt och 

ibland även underordnat mannen, medan män förväntas det motsatta, att vara överordnande, 

dominanta och ledare (ibid, s. 23). Dessa normativa upprepningar överförs på eleverna i skolan i 

form av att tänka och agera exempelvis genom undervisning och rastaktiviteter (ibid, ss. 23 - 24).  

För att motverka och arbeta med normer kan lärare använda sig av något som kallas för 

“misstagens potential” (Björkman, 2010, 158). Detta innebär att de “misstag” som läraren gör kan 

ses som en potentiell utvecklingsmöjlighet istället för ett felsteg. Dessa misstag kan användas för 

att utvecklas och lära om, både som lärare, men även som elev. Om läraren ser på sitt arbete som 

att denna arbetar tillsammans med eleverna istället för att arbeta inför eleverna kan detta arbetssätt 

utveckla och lära om den bild av kunskap som lärare och elever besitter (ibid). Björkman (2010) tar 

upp detta och ger ett exempel från sin egen undervisning. Klassen talade om de normer som finns 

kring kvinnor och män då något i detta gjorde eleverna upprörda. Björkman gjorde då det klassiska 

misstaget att benämna eleverna som “ni” och se eleverna som en grupp som var fast i normer 

medan hon själv stod utanför, ordet “vi” borde istället ha använts. Att uppmärksamma sådana 

misstag och prestigelöst erkänna och rätta dem lär även eleverna att de invanda normerna kan läras 

om genom ett synsätt där normer synliggörs och arbetas med (Björkman, 2010, ss. 158 - 160).  

Genom att använda sig av “misstagens potential” och grunda sin undervisning på ett 

normkritiskt perspektiv kan man synliggöra och undvika att falla in i beteendemönster där 

läromedel med stereotypiskt innehåll väljs.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att genom en kvantitativ och en kvalitativ bildanalys undersöka hur kön 

representeras och avbildas i två olika läromedel i matematik skrivna för två olika läroplaner, Lpo 

94 och Lgr 11.  

 

Frågeställning: 

1. På vilket sätt representeras kvinnligt och manligt kön i två olika matematikläromedel?  
2. Hur avbildas kvinnligt och manligt kön i två olika matematikläromedel? 
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Metod 

Nedan presenteras metoden som använts för denna analys. Avsnittet handlar även om hur 

datainsamlingen gått till, hur urvalet gjorts och hur arbetet har fördelats mellan författarna till denna 

studie. I syftet med studien är som tidigare nämnt en bildanalys om hur kön representeras  och avbildas 

i två olika matematikläromedel. Med verbet representeras menas; genom att räkna, ta reda på hur 

många pojkar/män och hur många flickor/kvinnor det finns i läromedlen utifrån den 

kategoriseringsmall som tagit fram (se avsnitt ”kategorisesring”). Med verbet avbildar menas; utfrån 

Bergström & Boréus (2012) perspektiv (se avsnitt ”horisontella och vertikala perspektiv) titta på 

hur personerna förhåller sig till betraktaren, alltså läsaren. Nedan följer metodavsnittet. 

 

Metod för datainsamling 

Metoden som använts är en kvantitativ och kvalitativ bildanalys. Analysen startade med att räkna 

antalet flickor/kvinnor och pojkar/män ur två läromedel Mondo matematik 4B och Talriket 4a, detta 

samanställdes i en tabell och sedan analyserades bilderna utifrån vertikala- (ovan, öga mot öga, 

under) och horisontella (framifrån, sido, bakifrån) perspektiv (Bergström & Boréus, s. 314, 2012).  

Detta för att avgöra hur maktrelationen mellan betraktaren och de avbildade framställdes. 

Perspektiven förklaras närmare under rubriken perspektiv. 

 

Urval 

Vi har valt att undersöka två olika läromedel inom matematikämnet. Valet av böcker gjordes 

först utifrån vilket år de var skrivna då vi ville undersöka två läromedel som var skapade för två 

olika läroplaner. Läromedlen är från samma förlag, detta för att se hur förlaget har utvecklats och 

anpassat sig till både den nya läroplanen och hur samhället ser ut idag utifrån genusdebatten.  

Tillgången till läromedel var på grund av den rådande pandemin (Covid19) begränsad och därför 

valdes förlaget Gleerups då möjligheten att studera läromedel från olika läroplaner fanns som 

tillgång hos Gleerups. Efter valet av läromedlen gjorts så upptäcktes det att Talriket 4a innehöll 

sagan om Ali Baba och de 40 rövarna. Hade ett annat läromedel valts hade kanske resultatet för 

denna studie sett annorlunda ut, men vi valde att behålla läromedlet då vi ansåg att sagan speglade 

sin tid och därför ändå var relevant för studien.  
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Material 

Talriket 4a  

Talriket 4a är en matematikbok som är skapad av Gleerups Utbildning AB och är skriven år 1995 

av författarna Leif Svensson, Gudrun Tidäng och Curt Öreberg. Boken innehåller mycket bilder 

och man får följa en skolklass genom matematikboken som ska lösa matematiska problem utifrån 

bland annat sagan Ali Baba och de 40 rövarna. Bilderna i boken visar eleverna och lärarinnan som 

man får följa samt många bilder från sagan Ali Baba och de 40 rövarna, det dyker även upp bilder 

på andra personer än de som har huvudrollerna i boken.  

 

Mondo matematik 4B  

I läromedlet Mondo matematik 4B får man följa vad som verkar vara en skolklass på cirka 15 personer 

som guidar läsaren genom uppgifterna. Bilderna är små med tillhörande pratbubbla där personerna 

klargör fakta och verkar som hjälp för läsare. Boken är skriven av Brorsson år 2017 och är utgiven 

av Gleerups. 

 

Kategorisering/genomförande 

För att möjliggöra analysen om vilket av könen som var mest representerat i de två olika läromedlen 

skapades av författarna till denna studie en tabell (se tabell 1). Denna tabell skapades genom att 

författarna gjorde en bild sökning på sökorden man och kvinna. Fem sidor från varje sökning 

undersöktes och utifrån dessa bilder valdes de sju flest förekommande attributen och skrevs in i 

tabellen. Det är efter denna tabell kategoriseringen av personerna i de olika läromedlen gjorts, i de 

fall det inte gått att definiera personen utifrån de tillskriva attributen har personen kategoriserats 

som könsneutral.  

Först så räknades alla personerna i bild och sorterades efter kategoriseringsmallen som 

flicka/kvinna eller pojke/man. Därefter tittades det på vilket perspektiv personen var avbildad i. 

Detta skrevs ner på papper och sedan fördes detta in i ett excelark som sedan gjordes om till cirkel 

diagram med procent anvisning. Nedan följer en beskrivning av kategoriseringsmallen och 

perspektiven, därefter följer tre exempel bilder där det förklaras närmare hur vi gått tillväga när 

metoden utförts.  

 

 

Flicka/Kvinna Pojke/Man 

Klänning/Kjol Mustasch/skägg 
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Långt hår Kort hår 

Smycken Byxor 

Håraccessoarer Prins/kung 

Klackskor Huvudbonad (hatt/keps) 

Kropp (bröst, kurvig)  

Prinsessa/drottning  

Tabell 1.  

 

Horisontella och vertikala perspektiv 

Symboliska maktrelationer skapas i bilder genom betraktarens perspektiv. Bilderna har analyserats 

utifrån Bergström och Boréus (2012) sex perspektiv  (Bergström & Boréus s. 314, 2012) 

 Framifrån-perspektiv - Framifrån 

 Bakifrån-perspektiv - Bakifrån 

 Sidoperspektiv - Sido 

 Ovanifrån-perspektiv - Ovan  

 Öga mot öga-perspektiv - Ö.M.Ö 

 Underifrån-perspektiv – Under 

När betraktaren ser den avbildade framifrån och ansiktet är helt synligt är det ett framifrån-

perspektiv. Det kan liknas med att den avbildade är en del av betraktarens värld och alltså dess 

sociala grupp medan ett bakifrån-perspektivet är framifrån perspektivets raka motsats. I ett 

bakifrån-perspektiv står den avbildade med ryggen mot och är alltså inte en del av betraktarens 

värld, detta kan tolkas som ett exkluderande perspektiv då den avbildade inte tillhör betraktarens 

sociala grupp. När betraktaren ser den avbildade från sidan där delar av ansiktet är skymt är detta 

ett sidoperspektiv. Även här är den avbildade inte en del av betraktaren värld eller sociala grupp, 

detta kan ses som ett exkluderande perspektiv, men inte till den fulla grad som bakifrån-

perspektivet. När betraktaren ser ner på den avbildade så är detta ett ovanifrån-perspektiv och ger 

makt åt betraktaren. I ett öga mot öga-perspektiv står betraktaren och den avbildade just öga mot 

öga och därmed är maktfördelningen jämlik. I ett underifrån-perspektivet däremot ser betraktaren 

upp på den avbildade och ger makt åt denna (Bergström & Boréus, s. 314, 2012). 

Nedan kommer exempel på hur analysen har gått till, bild 2 är tagen utifrån läromedlet Mondo 

matematik 4B och bild 2 och bild 3 är ifrån läromedlet Talriket 4a. 
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Bild 1. (Brorsson, 2017, s. 5). 

 

Utifrån kategoriseringsmallen innehåller denna bild tre flickor/kvinnor och två pojkar/män. 

Detta för att de attribut som finns i kategoriseringsmallen är att personen är flicka/kvinna om 

denne har långt hår eller håraccessoar. Även om flickorna/kvinnorna har byxor så är håret en 

övervägande del i bestämningen av kön. Att de andra två personerna på bilden kategoriseras som 

pojkar/män är för att personerna har kort hår, byxor och huvudbonad så som keps.  

När det kommer till vilket perspektiv de framställs i så är pojken/mannen i bakgrunden avbildad i 

ett bakifrån-perspektiv. Detta för att personen har ryggen mot betraktaren, även om man ser 

ansiktet ifrån sidan. Flickorna/kvinnorna på bilden är i ett framifrån-perspektiv, detta för att 

personernas ansikte är helt synligt och kroppens framsida likaså, men personen tittar inte tillbaka 

på betraktaren och är alltså inte i ett öga mot öga-perspektiv. Den andra pojken/mannen på bilden 

är i ett sidoperspektiv, detta för att personen visar delar av sitt ansikte och resten är vänt bortåt. 
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Bild 2. (Svensson, Tidäng & Öreberg, 1995, s. 42). 

 

Utifrån kategoriseringsmallen innehåller denna bild sex pojkar/män och två flickor/kvinnor. 

De attribut som gör att det finns sex pojkar/män på bilden är att personerna har mustasch/skägg, 

byxor och huvudbonad och även om pojken/mannen uppe till vänster har något som man kan 

definiera som klänning är detta ett klädesplagg som används av män i den kultur som bilden 

utspelar sig i och därför definieras personen som man. När det kommer till flickorna/kvinnorna 

på bilden så kategoriseras dessa som kvinnor utifrån de kvinnliga attributen klänning och långt hår  

i kategoriseringsmallen.  

Alla personer på bilden förutom pojken/mannen i det högra hörnet ses från ett sidoperspektiv, 

detta för att betraktaren bara ser delar av personens ansikte. Pojken/mannen i det högra hörnet ses 

i framifrån-perspektiv då personens ansikte är fullt synligt, men personen tittar inte tillbaka på 

betraktaren. 
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 Bild 3. (Svensson, Tidäng & Öreberg, 1996, s. 58). 

 

Utifrån kategoriseringsmallen innehåller denna bild fyra flickor/kvinnor och fem pojkar/män. 

De flickor/kvinnor som finns på bilden har attributen långt hår, håraccessoar, kropp (bröst) och 

de pojkar/män på bilden har attributet kort hår. 

Alla personer på denna bild är avbildade i ett sidoperspektiv då betraktaren ser delar av ansiktet 

på alla i bilden.  
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Arbetsfördelning  

Studien har skrivits av författarna Caroline Öhlén och Micaela Karlberg. Under tidigare forskning 

delades arbetet upp och vissa underrubriker skrevs enskilt, men innehåll och formuleringar 

diskuterades ändå. Under hela skrivprocessen har författarna suttit tillsammans och haft en 

pågående diskussion om innehållet. De läromedel som analyserats valdes gemensamt ut och har 

studerats både enskilt och gemensamt. Caroline räknade antalet pojkar och flickor i Talriket 4a och 

Micaela räknade antalet flickor och pojkar i Mondo matematik 4B, därefter skiftades böckerna och 

samma sak gjordes fast av den andra författaren. Detta för att säkerställa att författarna resonerade 

och tolkade tabellen med attribut likadant och för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

Därefter tolkades perspektiven på samma sätt. Caroline startade med att tolka Talriket 4a och 

Micaela tolkade Mondo matematik 4B, därefter skriftades böckerna och resultaten diskuterades innan 

gemensamma beslut togs om perspektiven.   
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Validitet och reliabilitet  

Validitet betyder att man har undersökt det som man faktiskt vill undersöka medan reliabilitet 

betyder att undersökningen har gått korrekt till (Thurén, 2007, s. 26). För att en undersökning ska 

ha hög reliabilitet krävs det att oberoende vem eller hur många som gör samma undersökning ska 

alla komma fram till samma resultat.  

Det finns även intern reliabilitet och extern reliabilitet (Bryman, 2018, s. 465), intern reliabilitet 

innebär att personerna i forskarteamet bestämmer innan hur data ska tolkas medan extern 

reliabilitet innebär att undersökningen kan göras om och då få samma resultat som innan. Extern 

reliabilitet kan dock vara svårt i kvalitativa undersökningar, det är då viktigt att gå in i samma roll 

som den första forskare för att få samma eller liknande resultat (ibid).  

Intern validitet innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan data och teoretiska idéer 

som utvecklas. Extern validitet talar om hur resultat kan generalisera till andra situationer, detta kan 

dock vara ett problem vid kvalitativ forskning då man ofta använder sig av begränsade urval (ibid, 

ss. 465 - 467). 

 För att denna studie ska få en hög reliabilitet har författarna till studien tillsammans 

kategoriserat vad som definieras som kvinna/man/könsneutral så att oberoende om det är den ena 

eller den andra som räknar antal kvinnor/män/könsneutrala så blir resultatet det samma 

(Bergström  Boréus, 2012, s. 56). Dubbelkodning har genomförts för att öka reliabiliteten och det 

innebär att utifrån samma kategorisering som använts tidigare göra om undersökningen och få 

samma resultat som tidigare, dubbelkodning innebär alltså att genomföra undersökningen vid två 

olika tillfällen (ibid).  
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Reflektion över metod  

Urvalet av läromedel var som tidigare nämnt begränsat och valet av läromedel utgick från årtal då 

det söktes efter ett läromedel skrivet innan 2011 och ett skrivet efter 2011. Detta då vi genom 

studien ville se om läromedlens utformning förändrats i och med läroplanens förändring. Det 

bestämdes även att läromedlen skulle vara från samma förlag då vi ansåg att det skulle bli en mer 

rättvis undersökning. Fokuset låg därför på att hitta två läromedel skrivna för samma årskurs fast 

från två olika läroplaner. Vi avstod därför ifrån att titta i böckerna innan valet gjordes för att inte 

påverka resultatet och analysen. Då bilderna inte studerades på förhand hade studien kunna få ett 

annat resultat om andra böcker hade valts. Detta då Talriket 4a till största del består av sagan om 

Ali Baba och de 40 rövarna som handlar om 41 stycken män som är ute på upptåg. Detta hade 

alltså kunnat undvikas om bilderna på förhand hade studerats. 

När analysen gjordes skapades en kategoriseringsmall (se tabell 1) som författarna till denna 

studie gjort utifrån de sju flest förekommande attributen på en bildsökning av orden “man” och 

“kvinna”. Tabellen gjordes för att båda författarna skulle tolka personerna på bilderna på samma 

sätt. Detta är viktigt för att reliabiliteten ska vara hög, om dem som gör studien ser en kvinna eller 

man på olika sätt får studien en lägre reliabilitet. Även dubbelkodning har gjorts för att studien ska 

få en högre reliabilitet. Detta innebär att utifrån samma kategoriseringsmall gå igenom bilderna igen 

och få samma eller ett snarlikt resultat som tidigare. När dubbelkodningen gjordes så arbetade vi 

enskilt med att räkna antalet flickor, pojkar och könsneutrala utifrån den kategoriseringsmall som 

vi skapat, sedan avvaktade vi några dagar för att göra om samma procedur igen. Vi arbetade enskilt 

och räknade igen, detta görs för att se om resultatet blir detsamma som tidigare. Hade resultaten 

skiljts åt hade reliabiliteten varit låg och kategoriseringsmallen hade då behövts göras om.  

Vi är medvetna om den problematik det innebär att göra en egenutformad kategoriseringsmall 

då alla människor ser saker från olika perspektiv och kan tolka saker på olika sätt. Vi anser dock att 

det ändå var positivt att utforma en egen kategoriseringsmall då de mallar vi tittat på varken var 

utformade för matematikläromedel eller för en bildanalys. Mallarna var alltså inte utformade på 

sådant sätt att vi ansåg det möjligt att göra en trovärdig studie utefter de. Vi ansåg därför att det var 

mer lämpade att använda vid en textanalys, men då detta var en bildanalys tog vi därför beslutet att 

göra en egen kategoriseringsmall.  
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Resultat  

Under den här rubriken presenteras resultaten av den undersökning som gjorts. Resultaten 

presenteras för vardera bok och utifrån flickor/kvinnor och pojkar/män för att göra fördelningen 

tydlig. Resultaten presenteras i cirkeldiagram med både procentsats och siffror.  

Könsuppdelning 

För att genomföra analysen räknades antalet flickor/kvinnor och antalet pojkar/män i vardera bok 

och om inget kön kunde avläsas utifrån attributen som analysen utgått ifrån (se tabell 1) 

kategoriserades personen som könsneutral.  

I läromedlet Talriket 4a var det totalt 399 bilder på personer varav 127 stycken var bilder på 

flickor/kvinnor, 264 stycken var bilder på pojkar/män samt 8 stycken som inte gick att kategorisera 

och fick därför bli könsneutrala.  

I Talriket 4a var det 103 flickor/kvinnor och 102 stycken pojkar/män som inte ingick i sagan 

Ali Baba och de 40 rövarna samt 8 stycken könsneutrala. I diagram 2 redovisas även andelen 

flickor/kvinnor, pojkar/män och könsneutrala i procent som inte ingår i sagan om Ali Baba och 

de 40 rövarna. Detta diagram togs med för att göra det synligt hur sagan påverkar resultatet.  

 

 
Diagram 1 
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Diagram 2 

 

I läromedlet Mondo matematik 4B var det totalt 90 bilder på personer varav 48 stycken var bilder 

på flickor/kvinnor och 42 stycken bilder var bilder på pojkar/män. 

 

 

 
Diagram 3 

 

Utifrån de cirkeldiagram som gjorts av respektive bok kan det ses att i Talriket 4a så är det 

pojkar/män som är överrepresenterade. Som tidigare nämnts får man följa en skolklass och även 

den historiska sagan Ali Baba och de 40 rövarna. Skolklassen som man möter är relativt jämnt 

fördelad mellan pojkar och flickor, det är när bilderna från sagan om Ali Baba och de 40 rövarna 

startar som fördelningen blir ojämn.  
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I läromedlet Mondo matematik 4B var fördelningen av könen mer jämlik, i denna bok följs som 

tidigare nämnt en skolklass på ca 15 elever genom hela boken.  

 

Perspektiv i Talriket 4a 

I diagram 4 visas resultatet av hur flickor avbildats utifrån ett horisontellt och ett vertikalt 

perspektiv (se närmare under rubrik metod). I läromedlet Talriket 4a avbildades 27% av flickorna 

framifrån, 16% bakifrån och 41% i ett sidoperspektiv. Dessa tre tillhör det horisontella 

perspektivet. I det vertikala perspektivet avbildades 5% av flickorna i ett ovanifrån perspektiv, 11% 

i ett öga mot öga perspektiv och 0% av flickorna avbildades i ett underifrån perspektiv. 

 

 

 

 
Diagram 4. Förklaring av tabell: Bakifrån; när betraktaren ser den avbildade bakifrån. Sido; när betraktaren ser den 

avbildade från sidan. Ovan; när betraktaren sen den avbildade ovanifrån. Ö.M.Ö; när den avbildade tittar på 

betraktaren. Under; när betraktaren ser den avbildade underifrån. Framifrån; när betraktaren ser den avbildade 

framifrån men den avbildade inte tittar tillbaka på betraktaren. 

 

I diagram 5 visas resultatet av pojkar/mäns förekommande i horisontella och vertikala 

perspektiv (se närmare under rubriken metod) i läromedlet i Talriket 4A. I det horisontella 

perspektivet avbildades 37% av pojkarna/männen framifrån, 11% bakifrån och 43% från sidan. I 

ett vertikalt perspektiv avbildades 3% av pojkarna/männen ovanifrån, 6% öga mot öga och 0% 

underifrån. 
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Diagram 5.   Förklaring av tabell: Bakifrån; när betraktaren ser den avbildade bakifrån. Sido; när betraktaren ser den 

avbildade från sidan. Ovan; när betraktaren sen den avbildade ovanifrån. Ö.M.Ö; när den avbildade tittar på 

betraktaren. Under; när betraktaren ser den avbildade underifrån. Framifrån; när betraktaren ser den avbildade 

framifrån men den avbildade inte tittar tillbaka på betraktaren. 

 

Flickor/kvinnor  

Det som kan utläsas ur matematikboken Talriket 4a är att ett sidoperspektiv på avbildandet av 

flickor/kvinnor är överrepresenterat. När en person avbildas från ett sidoperspektiv kan detta 

tolkas som ett exkluderande tankesätt och som att flickor/kvinnor inte är en del av betraktarens 

värld. Dock avbildas ungefär en fjärdedel av bilderna på flickor/kvinnor i ett framifrån perspektiv 

som tyder på ett inkluderande tankesätt. Majoriteten av de flickor/kvinnor som är avbildade i ett 

framifrån-perspektiv är bilder på de elever som följs genom boken, medan i historien om Ali Baba 

och de 40 rövarna finns det få flickor/kvinnor avbildade. Ungefär en femtedel av 

flickorna/kvinnorna var avbildade bakifrån. Bakifrån perspektivet kan tolkas som ett exkluderande 

tankesätt där den avbildade inte tycks vara en del av betraktarens värld eller sociala grupp på något 

sätt. Endast en tiondel av flickorna/kvinnorna i boken var avbildade öga mot öga, ett inkluderande 

perspektiv där den avbildade är en del av betraktarens värld. Den avbildade får genom detta 

perspektiv en jämlik relation till betraktaren. En femtedel var avbildade i ett ovanifrån-perspektiv, 

detta tyder på att betraktaren sitter på en maktposition gentemot den avbildade. I ett underifrån-

perspektiv är det den avbildade som sitter på makten gentemot betraktaren, men detta återfinns 

inte Talriket 4a.  
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Pojkar/män  

Även för pojkar/män är det sidoperspektivet som är överrepresenterat, dock framkommer det att 

framifrån-perspektivet är något högre för pojkar/män än för flickor/kvinnor. Pojkar/män 

framställs i ett framifrån-perspektiv 10 procentenheter mer än flickor/kvinnor. En tiondel av 

avbildningarna på pojkar är i ett bakifrån-perspektiv, detta är något lägre än flickor/kvinnor. 

Pojkarna/männen har även lägre andel avbildade i ett öga mot öga-perspektiv, men framställs 

ungefär lika ofta som flickorna/kvinnorna i ett ovanifrån-perspektiv. Även här återfinns ingen 

pojke/man avbildad i ett underifrån-perspektiv.  

 

Sammanfattning  av Talriket 4a 

Den totala mängden pojkar/män, flickor/kvinnor och könsneutrala i Talriket 4a var 399 stycken. 

Andelen pojkar/män var 264 stycken, andelen flickor/kvinnor var 127 stycken och andelen 

könsneutrala var 8 stycken. Även om det procentuellt var väldigt jämlikt utifrån de horisontella- 

och vertikala perspektiven så var andelen pojkar/män fler. Sammanfattningsvis förekommer 

pojkar/män oftare i Talriket 4a än flickor/kvinnor.  

 

Perspektiv i Mondo matematik 4B 

I diagram 6 visas resultatet av utläsningen av flickors/kvinnors förekommande i ett horisontellt 

och vertikalt perspektiv i läromedlet Mondo matematik 4B. I det horisontella perspektivet har 23% 

av flickorna/kvinnorna avbildats framifrån, 0% bakifrån och 8% ifrån sidan. I det vertikal 

perspektivet har 17% av flickorna/kvinnorna avbildats ovanifrån, 52% öga mot öga och 0% 

underifrån.  
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Diagram 6. Förklaring av tabell: Bakifrån; när betraktaren ser den avbildade bakifrån. Sido; när betraktaren ser den 

avbildade från sidan. Ovan; när betraktaren sen den avbildade ovanifrån. Ö.M.Ö; när den avbildade tittar på 

betraktaren. Under; när betraktaren ser den avbildade underifrån. Framifrån; när betraktaren ser den avbildade 

framifrån men den avbildade inte tittar tillbaka på betraktaren. 

 

I diagram 7 visas resultatet av utläsningen av pojkars/mäns förekommande i ett horisontellt och 

vertikalt perspektiv i läromedlet Mondo matematik 4B. I det horisontella perspektivet har 19% 

avbildats framifrån, 7% bakifrån och 9% från sidan. I det vertikala perspektivet har 5% av 

pojkarna/männen avbildats ovanifrån, 60% öga mot öga och 0% underifrån. 

 
Diagram 7. Förklaring av tabell: Bakifrån; när betraktaren ser den avbildade bakifrån. Sido; när betraktaren ser 

den avbildade från sidan. Ovan; när betraktaren sen den avbildade ovanifrån. Ö.M.Ö; när den avbildade tittar på 

betraktaren. Under; när betraktaren ser den avbildade underifrån. Framifrån; när betraktaren ser den avbildade 

framifrån men den avbildade inte tittar tillbaka på betraktaren. 

 

Flickor/kvinnor 

Det som kan utläsas i Mondo matematik 4B är att ett öga-mot-öga-perspektiv står för lite mer än 

hälften av hur flickorna/kvinnorna framställs i boken. Detta är det totalinkluderande perspektivet 

där betraktaren och den avbildade positioneras öga mot öga, detta tyder på en jämlik maktrelation. 

Cirka en fjärdedel av flickorna/kvinnorna var avbildade i ett framifrån-perspektiv, även detta är ett 

inkluderande perspektiv och kan tolkas som att den avbildade är en del av betraktarens sociala 

grupp och värld. Cirka en femtedel av flickorna/kvinnorna är avbildade i ett ovanifrån-perspektiv, 

betraktaren placeras så att denna ser ner på den avbildade, på så sätt från betraktaren makt över 

den avbildade. Knappt en tiondel är avbildade ur ett sidoperspektiv där delar av ansiktet inte syns 

på den avbildande. Detta är ett exkluderande perspektiv, dock inte lika exkluderande som utifrån 
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ett bakifrån-perspektiv. Ingen flicka/kvinna är avbildad ur ett underifrån-perspektiv och inte heller 

från ett bakifrån-perspektiv.  

 

Pojkar/män  

Även när det kommer till pojkar/män så är öga-mot-öga-perspektivet det som är vanligast, här är 

det 60% som avbildats utifrån detta perspektiv. Cirka en femtedel är avbildade ur ett framifrån-

perspektiv och cirka en tiondel är avbildade ur ett sidoperspektiv, sidoperspektivet är ett delvis 

exkluderande perspektiv, dock inte lika markant som bakifrån-perspektivet som 7% av 

pojkarna/männen är avbildade i. Inga pojkar/män är avbildade underifrån, dock är en liten skara 

avbildade ur ett ovanifrån-perspektiv. I detta perspektiv är det betraktaren som sitter på makten.  

 

Sammanfattning  av Mondo matematik 4B 

Den totalt mängden avbildade i matematikboken Mondo matematik 4B var 90 stycken, varav 48 

stycken var flickor/kvinnor och 42 stycken var pojkar/män. Det som kan avläsas från diagrammen 

och själva matematikboken är att både flickor/kvinnor och pojkar/män framställs ungefär lika på 

avbildningarna. Det som tydligt skiljer avbildningarna är att många fler flickor/kvinnor är avbildade 

ur ett ovanifrån-perspektiv och att pojkar/män oftare är avbildade ur ett bakifrån-perspektiv. 

Sammanfattningsvis förekommer flickor/kvinnor lite oftare i matematikboken Mondo matematik 4B, 

men att de mest förekommer i avbildningar i ett inkluderande perspektiv så som ur ett öga-mot-

öga-perspektiv och ur ett framifrån-perspektiv.  

 

Analys av resultat  

De slutsatser som kan dras av analysen är att pojkar är överrepresenterade i boken Talriket 4a och 

stämmer väl överens med det som Ohlander (2010, s. 10) tar upp där pojkar/män allt som oftast 

är överrepresenterade i historieläromedlen. Boken Mondo matematik 4B talar däremot för motsatsen 

då fler flickor/kvinnor finns representerade även om skillnaden inte är lika markant som i Talriket 

4a. Lpo 94 och Lgr 11 skiljer sig som tidigare nämnt inte så mycket åt när det kommer till innehållet. 

Med Lgr 11 kom dock uttrycket könsöverskridande identitet som innefattar HBTQI-personer. 

Läromedlet Mondo matematik 4B har en jämfördelning av flickor/kvinnor och pojkar/män, men har 

ingen person som författarna till denna studie anser vara könsneutral utifrån den 

kategoriseringsmall som skapats. Mondo matematik 4B är det läromedlet som är skriven 2017 och är 

kanske därför mer jämställd men bjuder dock bara in för igenkänning för elever som definierar sig 

som flicka eller pojke. I läromedlet Talriket 4a (inklusive sagan) tar pojken/mannen mest plats i 

boken. I Lpo 94 nämns enbart kön (flicka/pojke) och sexuell läggning, det ger inget utrymme för 

personer som inte identifierar sig som varken flicka eller pojke i läroplanen. Dock finns det, även 



 

 
 32 

om i en liten skara, personer i läromedlet som inte går att definiera som varken flicka eller pojke. 

Talriket 4a är mindre jämställd än Mondo matematik 4B när det kommer till alla bilder på personer i 

boken. 
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Diskussion 

I det här avsnittet kommer resultaten i relation till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

att diskuteras. Tidigare forskning har som tidigare nämnt gett pojkar/män mer plats i läromedlen 

än vad flickor/kvinnor fått och detta syns tydligt i matematikläromedel Talriket 4a. 

I detta avsnitt kommer vi behandla hur de olika könen tar plats i läromedel, hur mannen blev 

till norm och hur kvinnan placeras i bild.  

 

De olika könens plats i läromedel  

Boken Talriket 4a visar en tydlig bild av det som Ohlander (2010) tar upp om att läromedel i historia 

har en överrepresentation av män (Ohlander, 2010, s. 10). Då Talriket 4a utgår från sagan Ali Baba 

och de 40 rövarna ses en överrepresentation av män. Ali Baba och de 40 rövarna ingår i 

sagosamlingen Tusen och en natt som är skriven ca 900 år efter vår tidsberäknings början, vilket 

kan anses vara en del av historien där män ofta beskrevs som äventyrslystna själar och skoningslösa 

våldsverkare (Ibid). Även Grahn (2008) har sett tendenser till att pojkar/män är överrepresenterade 

i bilder i läromedel för idrott (Grahn, 2008, s. 72).  

Att män är överrepresenterade i många läromedel kan enligt Hirdman (1998) bero på gamla 

tankemönster som placerar män och kvinnor i en viss hierarkisk ordning där mannen är överordnad 

och kvinnan underordnad (Hirdman, 1998, ss. 14 – 17). Denna hierarki och de roller som följer 

med den har skapats under många generationer och gjort det svårt att kliva ur invanda mönster 

(Hirdman, 1990, s. 76). För att bryta dessa invanda mönster och beteende krävs det att man tar på  

sig nya glasögon och därtill gärna det normkritiska perspektivet som laborerar och “trubblar” dessa 

invanda normer.  

 

Mannen som norm  

Att pojkar/män är överrepresenterade i bild, men även i text, gör att flickor/kvinnor och 

könsneutrala har svårt att identifiera sig med ämnesinnehållet (Berge & Widding, 2006). Detta kan 

vara utifrån det historiska perspektivet som Palmer (2011) talar om då man under 1700-talet ansåg 

att matematik hörde ihop med logiskt tänkande och att det var män som besatt den egenskapen. 

Man trodde även att matematik var skadligt för kvinnor. Man trodde att det kunde orsaka skador 

på syn men även göra kvinnan infertil, dessa tankar varade ända fram till tidigt 1900-tal (Palmer, 

2011, ss. 32 – 33).  

Under 60- och 70-talet ändrades synsättet om vad kvinnor kan och inte kan göra. Man 

uppmuntrade kvinnor att söka sig till yrken som krävde både fysisk och mental styrka. Inom skolan 

arbetade man med att uppmuntra flickor till att anamma ett mer maskulint beteende för att kunna 
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hävda sig mot pojkarna (Taguchi, Bodén & Ohrlender, 2011, ss. 23 – 24). För att ändra dessa 

värderingar behöver ett normkritisk perspektiv finnas i tanken när ett läromedel skrivs (Bromseth 

& Darj, 2010, s. 49). I Talriket 4a är det mannen som är det överrepresenterande könet i bild, genom 

att vara överrepresenterade i läromedlet görs mannen till norm och “de andra” har därför svårt 

identifiera sig med innehållet.  

Hur kvinnan placeras i bild  

I läromedel inom biologi  och naturvetenskap är det vanligt förekommande att kvinnor blir till 

statister i bilderna, kvinnan blir huvudrollen i bilden när det enbart är könsspecifikt så som 

graviditet, detta göra att kvinnan blir avvikande från normen, alltså mannen (Berge & Widding, 

2006). I matematikboken Talriket 4a kan detta ibland skildras. När flickan/kvinnan inte har någon 

betydande roll för historien placeras hon i bakgrunden, medan mannen oftast är i fokus. De bilder 

där kvinnan har en roll placeras hon centralt, detta gäller de bilder som tillhör sagan om Ali Baba 

och de 40 rövarna. I boken Talriket 4a får man även följa med en klass som leds av en lärarinna. 

Lärarinnans position i majoriteten av bilderna som finns i boken är placerad i bakgrunden eller på 

sidan. Lärarinnan är nästan aldrig avbildad i ett framifrån perspektiv utan oftast avbildad från sidan 

eller bakifrån.  

I Mondo matematik 4B däremot är flickor/kvinnor och pojkar/män avbildade i stort på samma 

sätt. Flickan/kvinnan är lika ofta med i bakgrunden som pojken/mannen och ofta är båda könen 

avbildade tillsammans. På dessa bilder står eller sitter båda könen i samma position och är avbildade 

i samma perspektiv, exempelvis framifrån. Att antalet och positioneringen av könen var så jämlik 

var en positiv överraskning att upptäcka.  

Att kvinnan positioneras i bakgrunden eller inte finns med alls kan vara för att avbildningar av 

män historiskt sätt har framhävts. Som tidigare nämnt har kvinnan inte fått någon roll i historia- 

och vetenskapsböcker även om kvinnor har en stor roll i både historia och vetenskap så är det 

mannen som avbildas när det kommer till en kontext där kvinnan borde stå i centrum (Berge & 

Widding, 2006). 

 

Sammanfattning av diskussion 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån denna studie delvis bekräfta det som Ohlander och Grahn tar 

upp angående att pojkar/män är överrepresenterade i läromedel, men det är svårt att säga säkert 

utifrån denna studie då material och tid var begränsad. Dock blir det tydligt att det skett en 

utveckling över tid då Mondo matematik 4B är väldigt jämställd när det kommer till hur de olika 

könen är avbildade och hur ofta de förekommer. 

De hierarkier som Hirdman talar om där kvinnan är underordnad mannen verkar enligt denna 

undersökning vara på väg att upplösas utifrån denna jämförelse av läromedel. Utifrån Palmers 



 

 
 35 

tankar om det historiska perspektivet kan vi bekräfta detta perspektiv utifrån sagan om Ali Baba 

och de 40 rövarna i boken Talriket 4a där även Grahn talar om män som historiskt sett beskrivits 

som våldsamma och äventyrslystna. Personerna som är avbildade i Mondo matematik 4B är avbildade 

i ett mer nutida perspektiv och kan därför vara avbildade mer jämställt än i Talriket 4a som är mer 

historisk. Detta skulle kunna tyda på att det normkritiska perspektivet är mer utbrett idag än när 

Talriket 4a skrevs.  

Att flickor/kvinnor i Talriket 4a har en mer bakgrundsroll kan förklaras med att sagan vi får följa 

handlar om Ali Baba och hans 40 rövare där flickan/kvinnan inte har någon roll i sagan.  
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Konklusion 

Denna studie har väckt många tankar och frågor för författarna och därför fått en betydande del i 

tankesättet kring att välja och använda läromedel  i undervisningen. Mondo matematik 4B är ett 

läromedel med väldigt jämn fördelning av flickor/kvinnor och pojkar/män och var en positiv 

överraskning då bland annat Hirdmans och Grahns forskning visat på motsatsen i andra läromedel 

och ämnen. Det som även kunnat vara intressant för denna studie hade varit att närmare studera 

framställningen av könsneutrala personer i Talriket 4a och Mondo matematik 4B. Detta valdes dock 

bort för att det fanns för få könsneutrala avbildade i dessa läromedel. Med denna studie så vill vi 

uppmärksamma lärare och blivande lärare om vikten av att granska sina läromedel och göra ett 

aktivt val innan de används för undervisning. Detta då Berge & Widding (2006) fastslog att 

inlärningen påverkas av identifikationen i bilder i läromedel. Under arbetets gång har vi upptäckt 

bristen på forskning om genus i matematikläromedel och vill därför uppmärksamma läsare på detta. 

Med denna studie vill vi därför inspirera andra till en djupare forskning om genus i 

matematikläromedel.  

I en vidare forskning hade det varit intressant att titta på hur personerna/könen är placerade i 

förhållande till varandra och inte endast hur ofta dessa förekommer till antal och perspektiv.  
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