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Sammanfattning 
 
I Lgr11 framkommer det att man i skolan ska motverka traditionella könsmönster. 

Könsmönster framkommer i text och bild, vilket innebär att de multimodala texterna har 

makt att påverka och forma våra uppfattningar angående könsmönster. Idag granskas dock 

inte läromedel, vilket kan leda till att skolor inte uppfyller uppdraget från skolverket. 

Eftersom att läromedel idag inte granskas kan det vara lägligt att pedagoger göra medvetna 

val av läromedel. Syftet med detta arbete är att analysera och jämföra genusperspektiv i 

multimodala matematikläroböcker. Både bild och text kommer att analyseras utifrån olika 

kriterier. Dessa kriterier är aktiviteter, aktiv, passiv, yrken, känslor, antal flickor och 

pojkar, antalet gånger flickor respektive pojkar framkommer ensamma på bild eller i flick- 

och pojkgrupp. Även beräkningar över det totala antalet bilder och textuppgifter som 

analyserats har gjorts. Utöver detta har värdeord granskats i textanalysen och i analys av 

bilder har kläder och bakgrundsmiljö analyserats. Resultatet visar att fastän läromedel idag 

inte granskas framställs flickor och pojkar i stor grad jämställt i de läroböcker som har 

analyserats.  

 

Nyckelord:  Matematik, genus, kön, läromedelsanalys  
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Inledning 

Det här arbetet handlar om genus och läromedel. Fokus ligger på hur pojkar/män och 

flickor/kvinnor framställs i matematikläromedel.  

Genus påverkas av sociala och kulturella värderingar, vilket även påverkat val av 

utbildning, då matematik har varit ett genusladdat utbildningsområde. Läromedel 

innehåller både bild och text, som har en påverkan att forma och skapa uppfattningar om 

världen. Detta innebär att bild och text har makten att skapa en uppfattning om vad som 

anses vara kvinnligt och manligt. Idag granskas inte läromedel, men läromedel har 

fortfarande en viktig funktion inom skolväsendet. Detta leder till att lärare idag måste 

kunna göra medvetna val när de väljer vilka läromedel de ska tillämpa i sina klasser, då 

läromedel fyller en viktig funktion i planeringen av undervisning.   

Syfte 
 

Syftet med detta självständiga arbete är att analysera och jämföra multimodala 

matematikläroböcker för årskurs tre ur ett genusperspektiv. 

Frågeställningar 
 

• Hur framställs pojkar/män och flickor/kvinnor i bild och text i ofta använda 

matematikläroböcker? 

• Finns det genusskillnader mellan de olika läromedlen och hur ser de i så fall ut? 
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Bakgrund 
 
Styrdokument 

Alla styrdokument inom den svenska skolan uttrycker idag, och har även tidigare uttryckt, 

att skolan ska främja jämlikhet mellan olika kön. Begreppet genus har dock aldrig 

framkommit i styrdokumenten. Ord som kön, jämställdhet och könsroller framkommer i 

olika grad i alla.  

Sedan Lgr 62 lyfts arbetet mot att sträva mot ett jämställt samhälle. Det uttrycks genom att 

skolan ska förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande 

mellan kön, nation och folkgrupper (Skolöverstyrelsen, 1962, s.18). I Lgr 69 lyfts 

könsrollsfrågor upp som en egen punkt vilket framkommer i de andra styrdokumenten. 

Under denna rubrik betonas att skolan ska verka för jämställdhet mellan könen.  ”Skolan 

bör verka för jämställdhet mellan könen – i familjen, på arbetsmarknaden och inom 

samhällslivet i övrigt. Detta bör ske dels genom att pojkar och flickor behandlas lika, dels 

genom att skolan i sitt arbete motverkar traditionella könsrollsattityder…” 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s.49-50). Även Lgr 80 nämner jämställdhet mellan könen, men 

den har dock inte lika stor fokus på ämnet som Lgr 69. I detta styrdokument nämns 

jämlikheten kortfattat som en del av elevernas fostran och utveckling. ”Samlivet i det 

demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. Skolan skall 

därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s.17). 

Lpo 94 går tillbaka till könens roll i samhället och betonar att: ”Skolan skall aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och 

pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, 

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har 

ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.” (Utbildningsdepartementet, 1994, 

s.4). Lgr 11 lyfter begrepp som aktiv och medvetenhet i samband med skolans ansvar för 

att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. ”Skolan ska aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.” (Skolverket, 2011, s.8). ”Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster.” (Skolverket, 2011, s.8).  

Lgr 11 lyfter även i kursplanen för matematik att matematiken är nära kopplad till den 

samhälleliga och sociala utvecklingen. ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, 
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reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, 

sociala och tekniska utvecklingen.” (Skolverket, 2011, s.62).  

Litteraturgenomgång 

Definition av genus 
 

Begrepp som genus och kön innebär skillnader mellan man och kvinna, men dessa begrepp 

har olika betydelser. Begreppet genus härstammar från det engelska ordet gender. Med 

genus menas inte endast de biologiska skillnaderna, utan även kulturella och sociala 

skillnader, det vill säga det som samhället definierar som manligt respektive kvinnligt 

(Hirdman, 2003, s.16). Begreppet genus förklarar det normsystem och värderingar som 

förväntas av människor (Rydström & Tjeder, 2009, s.11). Detta leder till att det är möjligt 

att förändra vad som anses kvinnligt och manligt (Olsson & Sörensen, 2011, s.112). Genus 

är det som vår egen omgivning format oss till. Detta är beroende av våra kulturella arv och 

sociala system (Svaleryd, 2003, s.29). 

Kön innebär skillnader mellan man och kvinna biologiskt, medan genus innebär att barn 

redan från födseln får bestämda roller och under sin uppväxt uppmuntras och förstärks till 

det beteende som förväntas av dem. Dessa förväntningar leder till att det skapas 

uppfattningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt (Franck, 2007, s.65). Manliga 

och kvinnliga egenskaper bygger på motsatser (Nikolajeva, 2004, s. 129). Begreppet köna 

betyder att människor sorterar eller gör sorteringar efter det som anses vara kvinnligt och 

manligt. Detta leder till att det skapas begränsningar för flickor och pojkar, då de redan i 

tidig ålder lär sig vad som anses vara kvinnligt och manligt. Detta kallas för genusfällor 

och genuskrux (Henkel & Tomičić, 2009, s.15). 

Tidigare forskning om genus 
 
Mannen anses som ”människan” och kvinnan jämförs ständigt med denna ”människa”, 

med detta menas att mannen ses som normen (Hirdman, 2003, s.59). Det Hirdman menar 

är att män är normbärare, detta leder till att kvinnan blir det andra könet och jämförs därför 

med mannen (Hirdman, 2003, s.65). När kvinnan bryter mot genusmönster blir hon 

jämförd med en mans skicklighet.  
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Detta kommer i uttryck genom liknelser, exempelvis ”Man kan sannerligen inte se om det 

är en kvinna eller karl, så skicklig som hon är” (Hirdman, 2003, s.66). När en man gör 

någonting som anses vara kvinnligt utifrån kulturellt eller socialt arv är det viktigt att hans 

manlighet behålls. Det kan innebära att arbetsområdet omvandlas, vilket kan leda till att 

det blir ett manligt yrke (Hirdman, 2003, s.67).  

Männen har alltid varit centrala inom historiens gång (Rydström & Tjeder, 2009, s.27). 

Under 1700-talet ansågs män vara de som kunde skapa nytt tänkande och skapa nya vägar. 

Kvinnor skulle ta hänsyn till männen och få dem att må bra. Män ansågs vara aktiva och 

kvinnor passiva. Detta ansågs gynna könen, då mannen var den starka och kvinnan den 

svaga (Rydström & Tjeder, 2009, s.29). Kvinnor och män ansågs vara olika, vilket innebar 

att en kvinna inte skulle göra det som ansågs vara manligt. Detta kunde leda till att en 

kvinna förlorade sin kvinnlighet. Idag uttrycks detta beteende genom att jämföra kvinnan 

med mannen. ”Hon är allt duktig hon! Hon kör bil som en hel karl.” (Hirdman, 2003, s.66). 

Genusmönster förstärks genom kläder, sysslor och saker (Hirdman, 2003, s. 72). Pojkar har 

oftast mörkare kläder på sig än flickor. En anledning till att pojkar har mörkare färger på 

sina kläder beror på att smuts syns mindre på mörkare färger. Mörka färger kopplas även 

till status och makt. Att flickor har ljusare färger på sina kläder leder till att de måste vara 

mer försiktiga och rädda om sina kläder (Henkel & Tomičić, 2009, s.61). Även trycken på 

barnens kläder visar samhällets syn på att det är olikheter mellan könen. Pojkar har oftast 

tryck med superhjältar eller läskiga djur medan flickor har oftast tryck med djur som ser 

snälla ut eller med blommor och fjärilar (Henkel & Tomičić, 2009, s. 66).  

Pojkar anses vara mer aktiva och överordnade (Svaleryd, 2003, s.15). Denna överordnad 

och skillnaden på vem som förväntas vara aktiv och passiv kan även ses i hur omgivningen 

uttrycker sig när pojkar och flickor arbetar. Människor använder olika värdeord när de talar 

om en flicka eller en pojke. Om en flicka eller pojke utför samma aktivitet kan det 

uttryckas genom att flickan pysslar och pojken uppfinner, eller att flickan skuttar och 

pojken hoppar (Henkel & Tomičić, 2009, s. 92). 

Genuspedagogen Svaleryd menar att barn lär sig redan i tidig ålder hur det förväntas att de 

ska se ut, agera och förväntas vara. Flickor lär sig att se prydliga ut medan pojkar inte 

behöver tänka på sitt utseende. Pojkar lär sig att vara kreativa, modiga, äventyrliga och 

självständiga. Flickor lär sig att vara mer försiktiga, hjälpsamma och osjälviska. Detta 

leder till att pojkar anses vara mer aktiva och flickor mer passiva.  

Studier visar att pojkar förväntas välja att oftast umgås i större grupper, medan flickor 

förväntas välja att umgås med några få nära vänner (Svaleryd, 2003, s.17, 19).  
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Nikolajeva anser att det blir komplicerat att bedöma vad som är maskulint och feminint i 

böcker då det maskulina ses som normen i vår kultur. Detta leder till att om någonting inte 

är ”kvinnligt” så blir det omedvetet ”manligt”, då detta är det neutrala (Nikolajeva, 2004, 

s.130-131) I böcker barn läser uttrycks ofta flickors känslor via rädsla medan pojkar 

framställs som aggressiva (Westman Berg, 1976, s.30). Valen av yrken framställs som 

bredare för pojkar än för flickor (Westman Berg, 1976, s. 31). Detta leder till att det som 

anses vara kvinnligt och manligt i samhället även påverkar människors beteende (Svaleryd, 

2003, s.24). 

Genus inom matematik och läromedel 
 

Tidigare har utbildningar med mer välbetalda yrken varit avsedda endast för männen. 

Därav har naturvetenskapliga ämnen, samt studier inom högre utbildning varit förbjudna 

för kvinnor (Rydström & Tjeder, 2009, s.95). Genusordning leder till att utbildningar 

fortfarande ser olika ut för män och kvinnor (Franck, 2007, s.110). Sociala och kulturella 

skillnader påverkar vilka val inom utbildningsväsendet pojkar och flickor gör, dessa 

skillnader påverkar även andra val som pojkar och flickor gör senare i livet (Franck, 2007, 

s.109-110).  

I dagens Sverige ska alla ha rätt till lika utbildning vilket framkommer i skollagen. 8§ 

”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 

lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 

denna lag. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder.” (skollag, 2010:800) Eftersom utbildning historiskt sett varit något för männen 

ansågs en kvinna med viljan att utbilda sig okvinnlig och onaturlig (Rydström & Tjeder, 

2009, s.30). Inom utbildningshistorian har man gått från att endast män hade rätt till högre 

utbildning till att alla har rätt till utbildning.  

Forskningen visar på att de som studerar inom högre utbildningar, främst inom 

naturvetenskapen och matematiken, är män (Kjellman, 2006, s.101).  

Redan i tidigare åldrar visar studier att flickors intresse för matematik minskar med 

stigande ålder, vilket kopplas till att det finns en stark genusladdning i matematikämnet 
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(Kjellman, 2006, s.101). Flickor presterar bra i matematik, men väljer att inte studera inom 

högre utbildning inom matematik eftersom det fortfarande anses vara ett maskulint 

ämnesområde (Kjellman, 2006, s.104). Detta leder till att flickor hamnar i konflikt med 

normen (Kjellman, 2006, s.105). Könsstereotyper har en betydande roll för hur flickor och 

pojkar väljer att forma sin framtid (Svaleryd, 2003, s.16).  

Eftersom alla i Sverige har rätt till utbildning måste olika aspekter tas till hänsyn i 

skapandet av läromedel, ett exempel på detta är genusaspekten. Under mitten av 1900-talet 

granskades läromedel av staten, detta förändrades 1983. Sedan dess har staten inte längre 

haft möjlighet att påverka valet av läromedel. Valen av vilka läromedel som används i de 

svenska skolorna idag avgörs av skolorna. Detta innebär att det idag är skolorna som har 

ansvaret att granska läromedlen. I en enkätundersökning som Föreningen Svenska 

Läromedelsproducenter genomförde 2003 svarade 84 procent av lärarna att de kunde 

påverka val av läromedel. Det saknas dock formella kriterier utifrån vilka val av läromedel 

görs. Det finns olika faktorer som påverkar vilka val skolor gör, exempelvis är ekonomin 

en påverkande faktor (Skolverket, 2015). Forskningen visar att läromedel används mest i 

strukturerade ämnesområden (Carlsson & Brömssen, 2011, s.30).  

Läromedel fyller fortfarande en viktig funktion inom skolväsendet, men om lärare skulle få 

mer frihet i att skapa sin undervisning utan läromedel är fortfarande omdiskuterat 

(Carlsson & Brömssen, 2011, s.28). Idag har skolverket möjlighet att granska läromedel i 

efterhand. Detta har dock endast skett en gång under 18 års tid (Carlsson & Brömssen, 

2011, s.21). Detta kan tolkas som att granskning av läromedel inte är prioriterat (Carlsson 

& Brömssen, 2011, s.21).  Trots detta visar studier att läroböcker har en stark ställning i 

undervisningen (Skolverket, 2006, s.14). Lektioner planeras oftast utifrån läroböcker, 

vilket leder till att läroböcker ger struktur och innehåll åt undervisningen. 

Carlson och Brömssen nämner att läromedel innehåller social kodifiering om vad som 

förväntas gälla i skolan och utanför skolan (Carlson & Brömssen, 2011, s.17). Eftersom 

läromedel inte granskas idag kan det leda till att dessa sociala kodifieringar förstärks och 

skolans uppgift att motverka traditionella könsmönster kan bli ineffektiv.  
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Multimodalitet 
 

Bild och text påverkar hur vi ser på världen (Björkvall, 2012, s.342). Idag är de flesta 

texter multimodala. Med multimodalitet menas både språk och bild. Detta leder till att vid 

analys av texter går det inte endast att analysera det skrivna språket. Bilden har en central 

roll för tolkning av multimodala texter (Björkvall, 2012, s. 307, 310-311). Texten visar 

sättet att tala och tänka om världen, medan bilden bekräftar hur det är. Både text och bild 

har en central roll i hur vi gör tolkningar om världen (Björkvall, 2012, s.310-311). 

Textens och bildens makt 
 

Texten har makten att skapa olika tolkningar om hur vi ser på världen. Texter påverkar 

våra tankar och formar våra uppfattningar om omvärlden (Björkvall, 2012, s.323). Text 

betyder skriven språk och är temporalt organiserat, det vill säga att språket berättar om 

världen (Björkvall, 2012 s.342-343). Björkvall nämner att text kan förmedla makt, 

inkludering, exkludering från en social gemenskap och delaktighet hos människor.  

Texten har makten att förklara vilka som förväntas vara aktiva eller passiva mellan könen. 

Dessa uttryck leder till att texter får olika betydelser.  

Texterna kan leda till att det skapas tolkningar om till exempel genus, makt eller etnicitet 

(Björkvall, 2012, s.311-312). Detta innebär att text har makten att påverka hur vi ser på 

omvärlden, samt hur samhället förväntar sig hur en kvinna eller man ska vara och bete sig i 

sin omgivning. Vi lär oss tal- och skriftspråk först, vilket leder till att när vi senare ska läsa 

av bilder gör vi det från vänster till höger (Pettersson, 1981, s.118). 

I dagens samhälle finns det bilder överallt. De påverkar oss och ger oss olika intryck 

(Westman Berg, 1976, s.79). Bildens uppgift är att förmedla en viss kunskap och fakta 

(Pettersson, 1981, s.30). Bild med färger bidrar till bättre inlärning (Pettersson, 1981, s.72). 

Bildernas uppgift i läroböckerna är att skapa intresse och förmedla kunskaper. Ibland 

samspelar inte bild och text, utan bilden används endast som en visuell effekt (Pettersson, 

1981, s.12). Bilder formar våra uppfattningar om vad som anses kvinnligt respektive 

manligt, men bilder bekräftar även det som redan anses vara manligt och kvinnligt i 

samhället (Westman Berg, 1976, s.79). Detta leder till att bilder har makten att förstärka 

genusmönster (Svaleryd, 2003,s.73).  
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Olika generaliserande bilder vi har av människor kallas för stereotyper. Stereotyperna inom 

genus är föränderliga beroende på kulturell och social omgivning, dessa förändras även 

genom tiden (Hirdman, 2003, s.74)   

Könsstereotyper har en betydande roll för hur flickor och pojkar väljer att forma sin 

framtid (Svaleryd, 2003, s.16). Olika utseendedrag och beteenden kan kopplas till 

karaktärsstereotyper, vilket leder till att människor skapar en uppfattning om en annan 

genom individers egenskaper (Westman Berg, 1976, s.69). Bild har en stor roll, då den 

framställer vad som anses vara manligt och kvinnligt och även vad samhället anser är 

manligt och kvinnligt. Oftast brukar männen framställas som aktiva och utåtriktade och 

kvinnor som passiva (Henkel & Tomičić, 2009, s. 26). Män brukar synas utifrån yrken 

medan kvinnor kopplas till familjen (Henkel & Tomičić, 2009, s. 38). 

 

Metod 
 
Urval 
 
Urval av matematikläroböcker har gjorts genom att kontakta olika bokförlag. De bokförlag 

som kontaktats är Studentlitteratur, Natur & kultur och Gleerups. Av dessa förlag har vi 

fått information om vilka matematikläromedel som är de populäraste hos dem. Utifrån de 

svar som angivits kommer böckerna Eldorado, Prima och Favorit matematik att analyseras. 

Totalt har sex böcker analyserats. Anledningen till att dessa läroböcker har valts är att de 

används på flera skolor. Därför är dessa mest relevanta att analysera. Matematikläroböcker 

har valts att analyseras för att forskning visar att läromedel används främst i strukturerade 

ämnesområden, som matematik, och att de har en betydande roll i undervisningen. Detta 

innebär att användningen av läromedel fortfarande är viktig inom skolväsendet. Litteratur 

för detta arbete har tagits fram genom att läsa tidigare forskningar om genus i läromedel. 

Utifrån källhänvisningar från de lästa forskningarna har ett urval av relevant litteratur 

gjorts.  

Endast människor har valts att analyseras då fokus ligger hos genus hos människan. Därav 

har endast bilder och text där människor förekommer analyserats. Djur samt objekt 

förekommer i matematikböckerna, dessa har valts bort i denna studie. 
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Validitet och reliabilitet 
 

Bell definierar reliabilitet, som hon även kallar för tillförlitlighet, som ett mått på hur man 

kan få liknande resultat i lika omständigheter genom att använda sig av samma metoder 

(Bell, 2006, s.117). En hög reliabilitet innebär att studien får samma resultat upprepade 

gånger (Olssen & Sörensen, 2011, s.123). Hög validitet innebär noggrann mätning av 

forskningsfrågorna (Olssen & Sörensen, 2011, s.124). Sapsford och Judd (1996, s.1) menar 

att validitet är en ”utformningar av en forskningsinsats”. De menar att en trovärdig slutsats 

innebär att man har starkt stöd i sin undersökning (Bell, 2006, s.118).  

 

Bell menar att validitet eller giltighet är ett mer komplicerat begrepp än reliabilitet. Bell 

definierar begreppet validitet som ”ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det 

man vill att den ska mäta eller beskriva, men det är en förhållandevis vag definition som 

lämnar många frågor obesvarade.” (Bell, 2006, s.117). Bell betonar att en undersökning 

borde innehålla både reliabilitet och validitet, men att detta kan förekomma i olika 

utsträckning beroende på forskningsområde.  

Datainsamlingsmetoder 
 

För att ta reda på det mest centrala data att analysera har tre bokförlag kontaktas. Bokförlag 

som har kontaktats är Natur och kultur, Gleerups och Studentlitteratur. För att få svar på 

frågor har bokförlagen kontaktas genom e-post och telefonsamtal. Svaren från bokförlagen 

gav ett resultat över de mest populära matematikläromedlen, vilket även är de läromedel 

som använts till analys. Arbetet handlar om genus och läromedel. Vi har därför läst om 

genus och om tidigare forskning inom genus och läromedel. För att få bredare kunskap om 

ämnet arbetet handlar om i både text- och bildanalys har tabeller tillämpats. Resultatet av 

de kriterier som valts för att analysera text och bild i läromedlen har framställts med hjälp 

av tabeller. (Se bilaga 1 och 2) 

Utgångspunkterna är teorigenererande då punkterna valts efter läsning av tidigare 

forskning. Första steget i textanalysen var att läsa igenom alla uppgifter i 

matematikböckerna. Antalet pojkar och flickor har beräknats i texten. Under beskrivningen 

av analysmodellen finns motiveringar till vad i text och bild vi valt att analysera.  
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Beräkningar över hur många gånger pojkar och flickor framkommer ensamma och 

tillsammans med samma kön, samt hur många gånger pojkar och flickor framkommer 

tillsammans i text har granskats. Detta har valts att analyseras, då studier visar att pojkar 

förväntas välja att oftast umgås i större grupper, medan flickor förväntas välja att umgås 

med några få nära vänner (Svaleryd, 2003, s.17, 19).  Det har även undersökts vad för 

yrken och aktivitet personerna utför i texten samt om de är aktiva eller passiva. Det har 

även räknats hur många gånger känslor och värdeord framkommer. I analysen av värdeord 

har en värdeordstabell tillämpats. Med hjälp av begreppstabellerna (se bilagor) skapades en 

tydlig bild av resultatet och slutsatser om likheter och skillnader kunde dras.  

Analysen av bilderna i läroböckerna gjordes genom att först räkna antal pojkar och flickor i 

dem. Precis som i textanalysen har det även räknats antalet gånger pojkar och flickor 

framkommer ensamma på bild och hur många gånger de framkommer i flickgrupp och 

pojkgrupp. Även kläder har granskats i bilderna, detta har gjorts genom att granska färg, 

tryck och mönster på kläderna, samt vem det är som bär kläderna. Detta för att se om 

karaktärerna i läroböckerna framställs efter stereotypiska normer eller om de bär 

normbrytande kläder utifrån samhällets värderingar. 

Det har även kollats på vilka som är aktiva och passiva i bilderna. I samband med detta har 

även observationer av vilka yrken och aktiviteter som framkommer i bilderna i 

läroböckerna gjorts. Även känslor och bakgrundsmiljö har observerats i bildanalysen. 

Bildanalysen avslutades genom att räkna totala antalet av bilder. 

 

Analysmodell 
 

Vi har valt att se på genus i läroböckerna utifrån olika aspekter, dessa har valts då de visar 

på tydliga skillnader mellan pojkar och flickor och vad som förväntas av dem. Dessa 

begrepp har valts att ses utifrån könsegenskaper som skapats av samhället, vilket innebär 

det som anses vara manligt och kvinnligt. Läroböckerna kommer att analyseras genom 

tillämpning av olika metoder, då bild och text kommer att analyseras.  

I analysen av matematikläroböckerna har man endast sett på bilder på människor samt på 

text där människor förekommer. Inga djur eller objekt har analyserats då det är 

genusmönster hos människor som analyseras. Analysen kommer att ske genom att Annelie 

analyserar bilder i läroböckerna medan Berna analyserar texten. 
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Beräkning av procent har skett olika beroende på vad som har beräknats. Aktiva och 

passiva pojkar och flickor har beräknats genom att se på det totala antalet flickor/pojkar per 

lärobok och sedan räkna ut andelen aktiva och passiva personer per kön. Uträkning av när 

könen framkommer ensamma, i par, flick- och pojkgrupp eller pojkar och flickor 

tillsammans har räknats genom att se på den totala andelen bilder respektive textuppgifter 

som analyserats per lärobok.  

Utifrån denna totala mängd har beräkningar gjorts för att få fram procentandel för om 

personerna framkommer ensamma eller i någon gruppkonstellation. Resultatet kommer att 

presenteras med hjälp av figurer. 

Både bild och text kommer att analyseras utifrån olika kriterier. Detta kommer att göras 

genom att i analys av bild se på yrken, aktiviteter, kläder, passiv, aktiv, antal flickor/pojkar 

i bild, känslor och bakgrundsmiljö. Men även hur många gånger flickor och pojkar 

förekommer var för sig, det vill säga ensamma på bild eller i pojk- och flickgrupper, samt 

hur många gånger pojkar och flickor framkommer tillsammans på bild kommer även att 

beräknas. Bakgrundsmiljön kommer att tas hänsyn till då det är starkt kopplat till olika 

situationer som kan framkomma i bild. Antalet bilder som analyserats i 

matematikläroböckerna kommer att beräknas. 

Textanalysen kommer att ha fokus på yrken, aktiviteter, passiv, aktiv, antal flickor/pojkar i 

text, känslor, hur många gånger det förekommer flickor/pojkar var för sig eller i grupp 

tillsammans med samma kön samt tillsammans med motsatta kön och värdeord. 

Anledningen till att yrken/aktiviteter kommer att tas till hänsyn är då män visas oftast 

utifrån deras yrken medan kvinnor kopplas till familjen i bilder och text (Henkel & 

Tomičić, 2009, s. 38). Detta gör att pojkar och flickor identifierar sig olika med vad de 

multimodala texterna förmedlar. Hirdman menar att aktiviteter påverkar genusmönster 

eftersom bild och text har makten att forma och förstärka våra uppfattningar om hur män 

och kvinnor ska agera (Hirdman, 2003, s. 72). 

Kläder kan förmedla vilket kön vi tillhör, vilket innebär att kläder kan skapa genusmönster. 

Vi ska därför se om personerna i läroböckerna har på sig normbrytande klädsel, 

stereotypiska kläder eller om de framställs som könsneutrala. Detta på grund av att kläder 

på olika sätt påverkar oss, exempelvis genom färg eller tryck på kläder. Färg på kläder har 

en betydande roll, vilket framkommer genom att pojkar oftast har mörkare kläder på sig 

medan flickor har på sig ljusa kläder (Henkel & Tomičić, 2009, s.61). Pojkar syns ofta med 

superhjältar eller läskiga djur på kläderna och flickor syns ofta med tryck där djuren ser 

snälla ut eller med blommor och fjärilar (Henkel & Tomičić, 2009, s. 66). 
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Det kommer även att analyseras hur personerna i läroböckerna framställs utifrån deras 

känslor, för att flickors och pojkars känslor och relationer framställs olika från varandra. 

Flickors känslor förmedlas ofta genom rädsla, medan pojkar ofta framställs som aggressiva 

i böcker (Westman Berg, 1976, s.30). Svaleryd nämner att pojkar förväntas välja att oftast 

umgås i större grupper, medan flickor förväntas välja att umgås med några få nära vänner 

(Svaleryd, 2003, s.17, 19).  

Vem som förväntas vara aktiv och passiv skiljer sig mellan könen. Vi har därför valt att 

titta hur personerna framställs i läroböckerna. Skillnaden på vem som förväntas vara aktiv 

och passiv i texter kan ta uttryck när det handlar om aktiviteter som flickor och pojkar 

utför. I text kommer aktiviteterna som personerna utför att räknas som aktiva deltagare. 

Men när personerna nämns i text utan att göra något kommer detta att räknas som passivt. I 

bild kommer alla som utför något arbete eller någon aktivitet som ses som aktiva. När 

bilder där exempelvis personernas ansikten endast syns, samt när de står utan att utföra 

någon aktivitet, kommer de att räknas som passiva.  

Liknande handlingar hos flickor och pojkar kan uttryckas genom olika ord i texter. I texter 

framkommer det olika värdeord när det handlar om flickor eller pojkar (Henkel & Tomičić, 

2009, s. 92). Värdeord kommer därför att tas hänsyn till i läroböckerna, vilket kommer att 

göras utifrån en tabell som visar motsatser på värdeord som sätts på flickor och pojkar. 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 
Starka 
våldsamma 
känslokalla, hårda 
aggressiva 
tävlande 
rovgiriga 
skyddande 
självständiga 
aktiva 
analyserande 
tänker kvantitativt 
rationella 
 

Vackra 
aggressionshämmande 
emotionella, milda 
lydiga 
självuppoffrande 
omtänksamma, omsorgsfulla 
sårbara 
beroende 
passiva 
syntetiserande 
tänker kvalitativt 
intuitiva 
 

Nikolajeva, 2004, s. 129 

I denna uppsats kommer metoden triangulering att tillämpas för att jämföra resultat från 

bild och text i läroböckerna. Bell refererar till Laws (2003, s.281). Hon menar att 

triangulering innebär att utifrån olika perspektiv stärka resultatet eller ifrågasätta den (Bell, 

2006, s.116).  
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Forskningsetiska överväganden 
 

I valen av läroböcker har tre bokförlag kontaktats för att få reda på vilka 

matematikläroböcker som är populärast. Bokförlagen som kontaktats är Natur och kultur, 

Gleerups och Studentlitteratur. Eftersom matematik läroböcker är offentligt material 

kommer böckernas titlar att nämnas i analysen. 

 

 

Resultat 
 
Hur framställs pojkar/män och flickor/kvinnor i bild och text i ofta använda 

matematikläroböcker? 

 

Resultatet av frågeställning 1 visar att det finns skillnader i hur flickor och pojkar 

framställs i läroböckerna. Även om det i stor del framställs jämlikt mellan könen finns det 

skillnader som är både normbrytande, men som även som förstärker normer.  

 
I läromedlen framkommer det personer vars könstillhörighet inte går att identifiera. 
Figur 1 visar andelen pojkar och flickor i bild och text i samtliga 

matematikläroböcker. 
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Resultatet visar att det i överlag är jämnt fördelat mellan antalet flickor och pojkar i bild 

och text. Det är endast i en lärobok som pojkar framkommer fler gånger i både text och 

bild, detta är i Favorit Matematik 3A. I tre av de analyserade läroböckerna framkommer 

det fler pojkar i bild och i de övriga tre framkommer det fler flickor i bild. I läroböckerna 

Prima Matematik och Favorit Matematik framkommer det personer vars biologiska 

könstillhörighet inte går att identifiera. I Matte Eldorado 3B och Favorit Matematik 3A 

framkommer det fler pojkar procentuellt i text. I de övriga böckerna framkommer det fler 

flickor i text.  

 

Aktiviteter och yrken 

I hög grad utför pojkar och flickor liknande aktiviteter i alla matematikläroböcker. I 

läroböckerna framkommer det några normbrytande aktiviteter. Detta sker dock inte i alla 

läroböcker. I Matte Eldorado 3A framkommer det i både bild och text att en pojke 

fingervirkar. I texten framkommer det även att en flicka spelar hockey och att en flicka ska 

till fotbollsträning. Även i Prima Matematik 3B framkommer det att en flicka ska spela 

fotboll. I Favorit Matematik 3A framkommer det bilder på flickor och pojkar som spelar 

fotboll tillsammans, dessa bilder bekräftar dock normen genom att det främst är pojkar 

med i bilderna och det är pojkarna som är aktiva medan flickorna är passiva i bild. Det 

framkommer även en kvinnlig lastbilsförare i bild. I Favorit Matematik 3B framkommer 

det att endast flickor dansar eller går på gympa. Det som skiljer sig från normen i denna 

bok är att pojkar går till biblioteket eller på teater.  I bild kan man se samhällets tankar 

kring pojkars och flickors delaktighet då det finns en bild på två killar som aktivt spelar 

ishockey och en bild på flickor i hockeyutrustning, men där de är passiva. Resultatet visar 

att i fyra av sex böcker framkommer det normbrytande aktiviteter eller yrken.  
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Figur 2 visar andelen aktiva och passiva flickor i bild och text 

Figur 3 visar andelen aktiva och passiva pojkar i bild och text 

 

Vem som är aktiv eller passiv i text och bild i läroböckerna varierar. Resultatet visar att 

Matte Eldorado 3A och Favorit Matematik 3A har fler aktiva pojkar på bild. Resterande 

läroböcker har fler aktiva flickor på bild, vilket innebära att dessa läroböcker är 

normbrytande då pojkar förväntas vara det aktiva könet.  
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I Matte Eldorado 3B, Prima 3B och Favorit matematik 3B framkommer det fler aktiva 

pojkar i text, medan det i Matte Eldorado 3A, Prima 3A och Favorit Matematik 3A 

framkommer fler aktiva flickor i text. Detta innebär att dessa tre läroböcker inte bidrar till 

att förstärka den syn på vilket kön som förväntas vara aktiv. 

 
Figur 4 visar andelen pojkar och flickor ensamma och i mindre eller större grupper.  

 

Resultatet visar att pojkar och flickor framkommer fler gånger tillsammans i både bild och 

text. Endast i Matte Eldorado 3A framkommer fler ensamma flickor än pojkar och flickor 

tillsammans i text.  

Läroböckerna håller sig till genusmönster om hur flickor och pojkar umgås. Det är endast 

Prima Matematik 3A och Favorit Matematik 3A som bryter mönstret då det är fler pojkar 

som framkommer ensamma i text. I bild är det endast Matte Eldorado som avviker genom 

att ha fler pojkar ensamma på bild. I Prima Matematik 3A är det en jämn fördelning mellan 

könen när de framkommer ensamma, då båda könen framkommer ensamma 29%. 

Resultatet visar att de flesta böcker innehåller genusmönster i text, då pojkar framkommer i 

större grupper. Det är endast i Eldorado 3B som pojkar framkommer i par och flickor inte 

framkommer i mindre eller större grupper. I Favorit Matematik 3A framkommer pojkar 

och flickor lika många gånger som större grupp, vilket innebär att det är normbrytande. I 

Prima 3A visar resultatet av läromedelanalys att det är neutralt, då det inte framkommer 

några i grupper i denna läromedel.  
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Det framkommer främst bilder på pojkar och flickor tillsammans i bild i alla 

matematikläroböcker. Det som framkommer näst mest i alla böcker är pojkar ensamma och 

flickor ensamma på bild. Den enda boken som har bilder som framställer alla kategorier är 

Favorit Matematik 3B, där bilder på ensam pojke, pojkar i par, pojkar i större grupp, ensam 

flicka, flickor i par, flickor i större grupp, samt flickor och pojkar tillsammans, framställs. 

Favorit Matematik 3B är även den enda boken som har pojkar i större grupp. Prima 

Matematik 3B har endast tre av kategorierna, medan de andra har fyra. 

 

Känslor och värdeord 

Det framkommer inga känslor eller värdeord i textuppgifterna förutom två gånger. I 

Eldorado 3B tycker en flicka att det är enkelt att räkna ut det tal hon håller på med och i 

Favorit Matematik 3A presenteras det i en uppgift att en flicka älskar att simma. I 

majoriteten av bilderna i läroböckerna framställs personerna som glada. I Primas 

läroböcker framkommer även en kvinna som är trött, en flicka som är ledsen, en pojke som 

ser fokuserad ut och en pojke som ser förvånad ut. I Favorit Matematiks läroböcker 

framställs en flicka förvånad och det finns en pojke som är trött. 

 

Kläder: plagg, färger, mönster och tryck 

I alla matematikläroböcker som analyserats finns det personer som framkommer flera 

gånger i bilderna. I Prima Matematik har man tydliga huvudkaraktärer som framkommer 

ofta. Milton bär av 32 av 38 gånger en grönrandig kortärmad tröja, blå byxor och gråa 

tygskor. Polly bär 28 av 39 gånger en röd långärmad tröja, ljusblå kjol, svart/gul randiga 

strumpbyxor och röda skor. Även i Matte Eldorados läroböcker framkommer två 

karaktärer återkommande. Luckas är klädd i mörkröd långärmad tröja, mörka byxor och 

mörka skor 36 av 40 gånger. Sara bär 28 av 43 gånger en lila långärmad tröja, mörka byxor 

och vita skor. I Favorit Matematiks läroböcker framkommer karaktärerna Charlie och Isa 

ofta i bild, deras kläder varierar och de bär sällan samma kläder. Analysen av kläder på 

flickor och pojkar visar att flickor har större variationer i kläder och även i färg på kläder. I 

stor del bär pojkar och flickor liknande kläder igenom böckerna, men när det skiljer sig är 

det främst flickors kläder som är normbrytande.  

När färgerna skiljer sig på kläderna mellan könen har pojkar mörkare och flickor på sig 

ljusare färger. Färgerna pojkarna har då är grått och brunt medan flickorna har rosa och 

lila. I Matte Eldorado 3A framkommer en avvikande flicka som bär kjol, då alla andra 

personer i läroboken bär långärmat och byxor. 
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I Prima Matematik 3A framkommer det en man som har en kandura på sig, en traditionell 

klädsel som liknar en långärmad klänning. Detta skiljer sig från normerna i Sverige. När en 

flicka och pojke bakar har båda kockmössor, men endast flickan har förkläde, vilket visar 

på att flickor måste vara mer försiktiga med sina kläder. I flera böcker håller sig kläderna 

till samhällets normer genom att flickor har tryck av blommor och söta djur som nallar. 

Även mönstren på pojkarnas kläder håller sig till normen. I Favorit Matematik 3B bär en 

flicka en normbrytande mössa med dödskalle.  

 

Bakgrundsmiljö  

Bakgrundsmiljön i böckerna består till en stor del av bokens vita sidor. När det 

framkommer bakgrundsmiljöer i de olika läroböckerna består de främst av utomhus-, 

idrotts- och skolmiljöer. Bakgrunden påverkas inte om det är en pojke eller flicka med i 

bilden, när de framställs i liknande miljöer. 

I Matte Eldorado läroböcker agerar oftast bokens vita sidor som bakgrund. När det 

framkommer någon bakgrundsmiljö är det exempelvis hav, sovrum, vardagsrum, bilväg, 

vägg med pant maskin, på zoo, skog, skärgård, stadsmiljö, fällt och på is. I Prima 

Matematik-läroböcker börjar ett nytt kapitel med ett helt uppslag med bild. I uppslagen i 

Prima Matematik 3A är bildernas miljö i matematikmuseum, klassdisco, klassrum, sovrum 

och brandstation. I Prima Matematik 3B framkommer det mer utomhusbilder, de bilder 

som finns i början av ett kapitel är skog, flod, fotbollsplan och vinterbild i Lappland, och 

även en bild som föreställer ett tidningskontor. När det inte är ett uppslag av ett nytt kapitel 

är bakgrunden i samma färg som sidan. Bakgrundsmiljön i Favorit Matematik 3A skiljer 

sig inte åt för pojkar och flickor - även de bilder där det endast är flickor eller pojkar är 

miljön liknande. Bakgrunden som visas är ofta i utomhusmiljöer, som t.ex. skog, 

fotbollsplan, vid bilväg. Inomhusmiljöerna är ofta skolrelaterade eller i köksmiljö. I de 

bilder där endast personernas ansikten syns är bakgrunden vit. I Favorit Matematik 3B är 

bakgrundsmiljön i boken vit eller enfärgad. När både pojkar och flickor visas i bild är 

bakgrundsmiljön i stor grad utomhusmiljöer. 
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Finns det genusskillnader mellan de olika läromedlen och hur ser de i så fall ut? 

Resultatet av frågeställning 2 visar att det finns genusskillnader mellan pojkar och flickor i 

de olika läromedlen. Det finns inget mönster på hur flickor och pojkar skiljer sig mellan 

läroböckerna. I vissa läroböcker framkommer genusmönster genom kläder och i andra 

genom hur delaktiga könen är i olika aktiviteter. 

I läromedlen framkommer det olika yrken, men jämförelsen av läromedlen visar att det inte 

framkommer några genusskillnader mellan könen. Även bakgrundsmiljön är könsneutral i 

alla läromedlen och bidrar inte till normstärkande eller normbrytande intryck. 

Jämförelsen av läromedlen visar att flickor framkommer fler gånger i både bild och text i 

samtliga läromedel. Även om pojkar förväntas vara det mer aktiva och flickor det mer 

passiva könet varierar detta i läroböckerna. Flickor framkommer som mer aktiva i både 

bild och text. Det är endast i Prima Matematik 3A där flickor framkommer som det aktiva 

könet i både bild och text. I de övriga läromedlen framkommer flickor mer aktiva i bild när 

pojkar framkommer mer aktiva i text, och pojkar mer aktiva i bild då flickor framkommer 

som mer aktiva i text. (se figur 2 & 3) Pojkar och flickor i läroböcker utför liknande 

aktiviteter och framkommer oftast lika aktiva i dessa aktiviteter. Dock finns det undantag 

då det spelas ishockey, i bilden på pojkarna som spelar är båda aktiva då de spelar. I bilden 

på flickorna spelar de inte, utan bilden visar endast passiva flickor i ishockey utrustning. Så 

även om både flickor och pojkar utför liknande aktiviteter så är förväntningen fortfarande 

att pojkarna är mest aktiva. 

I de tre läroböckerna framkommer det i störst andel bilder på pojkar och flickor 

tillsammans. Det som framkommer näst mest i läroböckerna är antingen pojkar eller 

flickor ensamma. Jämförelsen av läromedlen visar att Favorit Matematiks läroböcker har 

starka genusmönster när man jämför hur många gånger pojkar och flickor framkommer i 

mindre eller större grupper i text. I dessa läromedel finns en tydlig norm då flickor 

framkommer mer i par och killar i större grupper. Resultatet av jämförelsen visar att Matte 

Eldorado 3B är normbrytande, då det i denna lärobok endast framkommer killar i mindre 

grupper, medan det i bild framkommer endast flickor i par. Det bekräftar normen. Favorit 

Matematiks läroböcker är normbrytande då flickor framkommer fler gånger i större 

flickgrupper.  
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Favorit Matematik 3B är normbrytande då det är pojkar som framkommer mer i par och 

flickor i större grupper. Pojkar som vanligtvis förväntas vara i större grupper framkommer 

dock ensamma fler gånger än flickor i båda Matte Eldorados läroböcker. I Prima 

Matematik framkommer flickor och pojkar ensamma lika många gånger i bild, båda 

motsvarar 29% av bilderna. Detta är den enda av de analyserade läroböckerna som har en 

jämn fördelning mellan andelen. 

 

I Prima Matematiks läroböcker håller sig illustratörerna till normer över hur pojkar och 

flickor ska klä sig. Genom att Milton upprepade gånger bär byxor och Polly kjol förstärks 

normerna genom dessa huvudkaraktärer. I Matte Eldorado har huvudkaraktärerna liknande 

kläder, båda bär långärmade tröjor och byxor. Genom att båda personerna bär liknande 

kläder skapas en jämlikhet mellan dem. I Favorit Matematiks läroböcker framkommer 

huvudkaraktärerna i olika kläder i ett flertal bilder, detta kan leda till att personen som läser 

av bilderna inte alltid känner igen Charlie och Isa från bilderna. I alla matematikläroböcker 

som analyserats framkommer det att pojkar bär kläder med mörkare färger och flickor 

ljusare färger. Det framkommer inte stora avvikelser i läroböckerna, då de flesta håller sig 

till samhällets normer. Normbrytande kläder finns i Prima Matematik 3A, där en man bär 

en kandura som är en traditionell klädsel som liknar en långärmad klänning, samt i Favorit 

Matematik 3B där en flicka bär en mössa med dödskalle. Det finns med fyra bebisar i 

Eldorado 3B, två av dem har rosa filt runt om sig och de andra har blå filt, det står namn på 

under varje bebis. Under bebisarna med rosa filt står det flicknamn och under bebisarna 

med blå filt står det pojknamn. Bilderna på dessa barn har tydliga traditionella könsmönster 

och texten bekräftar detta.  
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Diskussion  

 
Slutsats 

I både text och bild i matematikläroböckerna framkommer det fler flickor i antal. Tidigare 

forskning visar dock på att flickors intresse för matematik minskar med stigande ålder. 

Även om flickor presterar bra inom matematik ämnet väljer de att inte läsa det på högre 

utbildning. Bilder leder till bättre inlärning, men formar även våra uppfattningar om vad vi 

anser vara kvinnligt respektive manligt. Eftersom bilder påverkar oss och ger oss uttryck 

om omvärlden kan de bilder som finns med i dessa läroböcker ha en större påverkan på 

eleverna än vad bok inhandlaren tänkt. De böcker som analyserats från 2010-talet har i 

högre grad med flickor i både bild och text. Vilken påverkan detta kommer att ha på 

eleverna som tillämpar dessa böcker idag är oklar. Men en teori kan vara att den ökade 

närvaron av flickor i matematikläroböckerna kan leda till att matematikintresset hos flickor 

inte minskar lika kraftigt som den gjort tidigare.  

Text och bild har makten att påverka våra tankar och forma våra uppfattningar om vår 

omgivning (Björkvall, 2012, s.323). I text framkommer det känslor endast en gång i två 

läroböcker, alltså två gånger totalt. I bilderna uttrycker personerna glädje och i enstaka fall 

framkommer fler känslor. Detta skiljer sig från hur pojkar/män och flickor/kvinnor brukar 

framställas utifrån känslor, då flickor/kvinnor oftast framställs som mer känsliga och män 

som mer starka och aggressiva (Westman Berg, 1976, s.30). Lika känslouttryck mellan 

könen leder till att det blir jämställt mellan män och kvinnor och bryter ifrån vad de 

förväntas känna. Detta leder till att bild och text inte bidrar till att skapa eller forma 

uppfattningar om hur pojkar och flickor förväntas känna eller vara i olika sammanhang, då 

det inte framkommer i böckerna exempelvis att en pojke är aggressiv eller att en flicka är 

känslig. I dessa matematikläroböcker framkommer känslor sparsamt.  

 

Svaleryds studier inom genusvetenskap visar att pojkar oftast umgås i större grupper 

medans flickor förväntas ha några få nära vänner (Svaleryd,2003, s.17). När flickor 

framkommer i par är andelen större jämfört med andelen pojkar i par. Pojkar förväntas 

vara i större grupper. Man kan dock se att de sällan framkommer i större pojkgrupper. När 

man ser på läromedlen så består en stor andel av bilderna och textuppgifterna av grupper 

där flickor och pojkar är tillsammans.  
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I bild är det flickor som har större variation i kläder samt färger på sina kläder. Även fast 

personerna i böckerna i hög grad har samma färger på sig så finns det enstaka färger som 

endast det ena könet bär. Pojkar har på sig mörkare färger, som grått och brunt, och 

flickorna har på sig ljusare färger, som lila och rosa. Henkel och Tomičić nämner att 

anledningen till varför flickor ofta bär kläder med ljusa färger beror på att de förväntas 

vara rädda om sina kläder, då smuts syns på ljusa kläder. Pojkar bär därav mörka kläder för 

att de förväntas vara aktiva och smutsa ner sig (Henkel & Tomičić, 2009, s.61). 

Läromedlen innehåller huvudkaraktärer, som har större påverkan på läsaren. Att Prima 

Matematiks läroböcker framställer sina huvudkaraktärer i könsstereotypa kläder leder det 

till att det ger intryck i tanken om hur flickor och pojkar förväntas klä sig. Genusmönstren i 

läroböckerna förstärks genom färg på kläderna personerna bär på bild. Även tryck 

förstärker genusmönster. I endast en lärobok, Favorit Matematik 3B, kan man se att en 

flicka bryter mot normen genom att ha på sig en mössa med en dödskalle. Detta är 

normbrytande då flickor förväntas ha tryck med snälla djur eller blommor, medan pojkar 

förväntas ha tryck med läskiga djur. Trycken på kläderna visar hur könen förväntas vara 

(Henkel & Tomičić, 2009, s.66) Det är endast Prima Matematik 3A som har med en 

traditionell klädsel från en annan kultur. Detta leder till att läsaren får ta del av andra 

kulturers normer. 

I alla svenska läroplan har man uttryckt arbetet för jämställdhet mellan könen och att 

motverka traditionella könsmönster. Dock har begreppet genus aldrig nämnts i tidigare 

eller dagens läroplan. Trots att läromedel inte granskas idag, så visar vår studie att det inte 

finns stora skillnader på hur pojkar och flickor framställs i läroböckerna. Även om det inte 

finns stora skillnader på hur pojkar och flickor framställs i matematikläroböcker så finns 

det fortfarande skillnader och traditionella könsmönster kvar.  

 

Matematikläroböckerna är genusmedvetna ur olika kriterier. Matte Eldorado- och Favorit 

Matematik-böckerna är mer medvetna vid klädsel. Prima Matematik- och Matte Eldorado-

böckerna är mer medvetna när det gäller könens delaktighet i aktiviteter. Ingen av 

läromedlen är helt normfri och endast enstaka normbrytande bilder och textuppgifter 

framkommer i läroböckerna. Detta indicerar att lärare ska göra medvetna val när de väljer 

matematikläroböcker till sin undervisning.  
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Tillförlitlighet 
 

Eftersom vi använt oss av olika datainsamlingsmetoder, triangulering, ökar validiteten och 

reliabiliteten i studien. Tillförlitligheten i denna analys är hög då bilder och text har räknats 

och läst igenom flera gånger och fått samma resultat. Detta innebär att undersökningen går 

att göra om och få samma resultat. Text och bild har analyserats i hög grad oberoende av 

varandra. Vid funderingar har det dock diskuterats tillsammans för att få ett tillförlitligt 

resultat.  

Däremot kan det skilja sig i tolkningar av vad som anses vara aktivt och passivt. Denna 

bedömning kan påverka resultatet. En beskrivning över vad vi anser vara aktivt och passivt 

finns med i analysmodellen. Tabellerna som används för analysen kan användas om någon 

annan skulle vilja göra en liknande analys. Analysen har bidragit till en tydlig översikt över 

skillnader samt likheter mellan läroböckerna. Eftersom att resultatet finns beräknat i 

procent och presenteras i figurer kan läsaren få en övergripande bild över hur läroböckerna 

är utformade ur ett genusperspektiv. Utgångspunkterna i analysen har valts baserat på 

tidigare forskning och litteratur, eftersom dessa punkter valts då vi ansett dem vara 

relevanta för analysen av genus.  

 
Vidare forskning 
 

Läromedel granskas inte idag, vilket kan leda till att traditionella könsmönster kan komma 

i uttryck. Vidare forskning inom läromedelsanalys är därför centralt. Vi har utgått från 

några utgångspunkter för att få en övergripande bild om genus i matematikläromedel, detta 

kan vidareutvecklas genom att ha fler punkter och få en bredare uppfattning.  

Ett alternativ kan vara att se på bildstorleken då en stor del av matematikböcker innehåller 

bilder. Ett bredare resultat om genusmönster i läromedel kan göras genom att granska 

läromedel från olika årskurser och se om förändringar sker utifrån ett genusperspektiv. En 

intressant del att forska inom genus och läromedel är att undersöka hur eleverna tolkar och 

vad de har för uppfattningar om genus. 
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