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Sammanfattning 
 

Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt män och kvinnor representeras i 

läroböcker i matematik som har getts ut efter läroplanen för gymnasieskolan 2011 och i vilken 

utsträckning dessa läroböcker reproducerar traditionella könsroller. Anledningen till att jag har 

valt att studera denna fråga är att i skolans värdegrund står det att diskriminering på grund av kön 

inte får förekomma i skolan. Tidigare forskning visar skillnader i hur män och kvinnor 

representeras i matematikläroböcker i bland annat Tyskland, Afrika och USA. De teoretiska 

utgångspunkterna för studien är genusteorin och att läroböcker är normskapande. Genusteorin 

säger att både kön och genus är sociala konstruktioner och genusforskning ifrågasätter att 

mannen är normen och står högst upp hierarkiskt medan kvinnan är det avvikande könet och 

underordnad. Metoden som har använts är en kvantitativ innehållsanalys av sju läroböcker i 

matematik 1a, efter en matris framtagen av Carole Brugeilles och Sylvie Cromer. De frågorna 

som ställs är med vilken frekvens män respektive kvinnor representeras i textuppgifterna, hur 

ofta de manliga respektive kvinnliga karaktärerna tilldelas huvudrollen, rollen som statist och 

rollen som identifierande, samt i vilken utsträckning läroböckerna reproducerar traditionella 

könsroller. Analysen visar att det finns tydliga skillnader mellan de olika läroböckerna men att 

läroböckerna inte reproducerar traditionella könsroller, om man betraktar dem tillsammans. 

Andel män respektive kvinnor är relativt lika, andelarna män och kvinnor som tilldelas 

huvudrollen i läroböckerna är överlag också relativt lika samtidigt som männen och kvinnorna i 

läroböckerna har ungefär samma aktiviteter.  

 

 

Nyckelord: genus, läroböcker, kvantitativ innehållsanalys, matematik. 
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1. Bakgrund 

Syftet med denna studie är att undersöka om läromedel i matematik är jämställda ur ett 

genusperspektiv eller om det ena eller det andra könet på något sätt missgynnas.  

Alla barn måste få gå i skolan och, oavsett kön, få likvärdiga möjligheter till studier.1 År 1990 

startade rörelsen utbildning för alla - ”Education for all” under en världskonferens av bland annat 

UNESCO.2 År 2000 då många länder inte hade lyckats att generalisera grundskolan och att 

kraftigt minska analfabetismen, sattes sex mål att uppnå senast 2015 upp under UNESCOs 

världsforum om utbildning i Dakar. Det bestämdes också att medlemsländerna skulle anta 

nationella handlingsplaner för hur man skulle uppnå dessa mål.3 Det femte målet lyder:  

Eliminating gender disparities in primary and secondary education by 2005, and achieving gender 
equality in education by 2015, with a focus on ensuring girls’ full and equal access to and 
achievement in basic education of good quality4 

Målet är alltså dels att uppnå en jämn könsfördelning i grundskolan och gymnasiet 2005 och 

dels att uppnå jämställdhet mellan könen 2015. Att se till att alla barn får gå i grundskolan och att 

öka jämställdhet mellan män och kvinnor är två av milleniemålen.5 UNESCO betonar alltså att 

det inte räcker med att alla ska få gå i skolan utan att det är viktigt att alla, både pojkar och flickor, 

ska få likvärdiga möjligheter att genomföra sina studier. Rapporten som utvärderar 2008 om 

målet Education for all kommer att uppnås visar att jämställdhet mellan könen fortfarande är 

långt ifrån uppnådd.6 Jämställdhet mellan könen inom utbildning är svår att uppnå i många länder 

på grund av till exempel av äktenskap och graviditet tidigt i livet, diskriminering på grund av kön 

etc. UNESCO arbetar på att alla oavsett kön ska ha lika möjligheter att få en utbildning av 

kvalitet, utan diskriminering på grund av kön. Organisationen hjälper alla inblandade inom 

utbildning, från regeringen till lärarna och övrig skolpersonal, att bli medvetna om 

genusperspektivet i innehållet av utbildningen och att innehållet ska vara fri från all form av 

                                                
1 Förenta nationerna (2014), The Universal declaration of Human Rights (FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna), http://www.un.org/en/documents/udhr/ (2014-05-15) 
2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, på svenska Förenta nationernas 
organisation för utbildning, vetenskap och kultur. 
3 Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (2014), The Education for all 
movement, http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-
for-all/the-efa-movement/ (2014-04-28) 
4 Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (2014), Education for all – the goals,  
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-
goals/ (2014-04-28) 
5 Förenta nationerna (2014), United Nations Millenium Development Goals,  
http://www.un.org/millenniumgoals/index.shtml (2014-05-14) 
6 Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (2014), Utbildning för alla 2015 
kommer vi att klara det? Sammanfattning, http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154820swe.pdf 
(2014-05-14) 
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diskriminering.7 En jämn könsfördelning krävs för att nå jämställdhet mellan könen men det 

räcker inte. Det kräver även bland annat fler kvinnliga lärare som förebilder, säkra skolmiljöer för 

båda könen och att läromedel inte bär på fördomar mot flickor eller kvinnor. UNESCO har tagit 

del av analyser som visar att kvinnor och flickor är systematiskt underrepresenterade i läromedel 

och att de framställs i mycket stereotypa roller, detta även i länder som uppnår en jämn 

könsfördelning i grundskolan. Läroböcker bidrar med andra ord att befästa stereotypa könsroller. 

Hur ser läget ut i Sverige? 

Regeringen fastställdes 2003 ”Sveriges nationella handlingsplan för utbildning för alla” där det 

nämns bland annat att alla barn och ungdomar har tillgång till både grund- och gymnasieskola 

och att i genomsnitt i grundskolan, uppnår flickor bättre resultat än pojkar i alla ämnen förutom i 

Idrott och hälsa. Planen visar även att det inte finns väsentliga skillnader i antalet sökande till 

gymnasiet mellan de två könen men att det, däremot, finns skillnader i andelen tjejer som söker 

sig till olika program, vilket skulle utredas och åtgärdas under den då kommande 

gymnasiereformen. Vidare konstaterar den att över hälften av antalet sökande till högre studier är 

kvinnor. Slutligen nämns att jämställdhet mellan könen är en av grundpelarna i skolans läroplan 

och kursplan. Av alla dessa anledningar betraktas det femte målet som uppnått.8 På vilket sätt 

nämns jämställdhet mellan kön i skolans läroplan? 

I ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011” kan 

man under rubriken ”Skolans värdegrund och uppgifter” 9 läsa att  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 
utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
annan kränkande behandling. 

Skolans värdegrund säger alltså att diskriminering på grund av en rad olika faktorer inte får 

förekomma i skolan. Skolorna använder flitigt läromedel tryckta i stora upplagor. Hur väl speglar 

läromedlen skolans värdegrund när det gäller målen om diskriminering? UNESCO påpekar 

vikten av att flickor ska få en fullständig och likvärdig grundutbildning av kvalitet, vilket innebär 

bland annat att läromedlen skall genomsyras av jämställdhet mellan könen och inte, till exempel, 

förmedla stereotypa könsroller. Det är rimligt att anta att läromedlen som producerats sedan den 

nya gymnasieskola 2011 borde spegla skolans värdegrund, men gör de det?  

 

                                                
7 Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (2014), Gender and Education, 
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/gender-and-
education/browse/1/ (2014-04-28) 
8 Svenska Unescorådet (2014), Sveriges handlingsplan för utbildning, http://u4614432.fsdata.se/wp-
content/uploads/2013/09/sveriges_handlingspaln_for_utbildning_unesco.pdf (2014-04-28) 
9 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasigemensamma ämnen för gymnasiskola 2011, (Stockholm: Statens 
skolverk, 2011), s. 5. 
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2. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer jag att behandla dels tidigare forskning och annan litteratur inom området, 

dels vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för min undersökning. 

2.1  Tidigare forskning 

I slutet av 1970-talet skrev William H. Nibbelink och Matadial Mangru om sexism i läroböcker i 

matematik. De undersökte trenderna i läroböcker sedan mitten på 1930-talet för att föreslå 

strategier för att eliminera genuspartiskhet från böckerna. Studien fördjupades 1986 tillsammans 

med Susan R. Stockdale. De har analyserat de tre lärobokserier som användes mest i Iowa för 

årkurs 3 till och med årskurs 6. De räknade det totala antalet uppgifter och andelen som handlade 

om mänskliga karaktärer. Uppgifterna sorterades i tre olika kategorier: den första handlar om 

uppgifter där bara manliga karaktärer uppträder, den andra om uppgifter med endast kvinnliga 

karaktärer medan den tredje handlar om uppgifter med antingen flera karaktärer av olika kön eller 

karaktärer där könet inte gick att bestämmas. Vidare sorterades de två första kategorierna 

ytterligare en nivå beroende på om karaktären uppträdde i en manlig, kvinnlig eller neutral roll. 

Att spela fotboll eller köra en lastbil betraktades som manligt, att sy en blus eller handla grönsaker 

som kvinnliga aktiviteter och slutligen att tvätta bilen eller gå till skolan som neutralt. Nibbelink, 

Stockdale och Mangru antog att siffrorna skulle visa en förändring från slutet av 1970-talet då 

bokförlagen blev riktigt bekymrade över sexismen i läroböcker i matematik i början på 1970-talet 

på grund av den feministiska rörelsen. Deras studie visar att andelen uppgifter med mänskliga 

karaktärer minskade från cirka 60 % från mitten av 1930-talet till början av 1970-talet till cirka 

40 % från slutet av 1970-talet till slutet av 1980-talet. Den visar också att andelen av uppgifter 

med båda eller obestämda kön ökade från början på 1980-talet medan de två andra minskade. 

Anmärkningsvärt är att antalet kvinnliga karaktärer som uppträdde i en manlig roll ökade 

drastiskt men kort i slutet av 1970-talet och början på 1980-talet. Dock konstaterar forskarna att 

om en elev hade löst alla uppgifter i en lärobok hade den mött en kvinna i en mansroll ungefär en 

gång varannan månad då antalet uppgifter med mänskliga karaktärer minskade samtidigt som allt 

färre uppgifter handlade endast om kvinnor. Forskarnas slutsats är att bokförlagen svarade på 

behovet av mindre sexistiska böcker men att de gjorde det på att väldigt säkert sätt, det vill säga 

utan att utmana stereotyperna. Slutligen uppmanar Nibbelink, Stockdale och Mangru bokförlagen 

att publicera böcker som är öppet antisexistiska det vill säga som utmanar könsstereotyperna.10 

I sin studie om tyska läroböcker i matematik och tyska konstaterar Franziska Moser och 

Bettina Hannover att män- och kvinnors sysselsättning och sociala funktioner har drastiskt 

                                                
10 William H. Nibbelink, Susan R. Stockdale & Matadial Mangru, Sex-role assignments in elementary school 
mathematics textbooks, i The Arithmetic Teacher, Vol. 34, nummer 2, (Reston: The National Council of 
Teachers of Mathematics, 1986), s. 19-21.  
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ändrats sedan 1970-talet och den feministiska rörelsen. De har därför valt att granska nutida 

läroböcker i tyska och i matematik. Utöver att undersöka andelen män och kvinnor i både text 

och bild och att granska deras aktiviteter har de valt ytterligare två kriterier: förekomsten av ett 

genusrättvist språk och rumsdispositionen av karaktärerna i bilderna. Moser och Hannover kom 

fram till att manliga karaktärer överskrider de kvinnliga till antal i matematikböckerna. Båda 

könen är engagerade i olika typer av aktiviteter (inte bara genustypiska) däremot beskrevs de 

manliga karaktärerna oftare via sitt yrka än de kvinnliga. Forskarna har registrerat ett visst 

användande av ett genusrättvist språk, dock inte ständigt. De har inte konstaterat något tecken 

för genusvinkling i rumsdispositionen av karaktärerna på bild.11 

Carole Brugeilles och Sylvie Cromer har genomfört studier om läromedel i matematik från 

bland annat Frankrike och fyra afrikanska länder. I den sistnämnda12 konstaterar Brugeilles och 

Cromer att i texterna hittar man en övervägande del av manliga karaktärer (72 %). De konstaterar 

också att pojkarna har huvudrollen oftare än flickorna. När det gäller vuxna är det motsatsen som 

gäller, däremot med tanke på att kvinnorna är så underrepresenterade möter eleven fler manliga 

karaktärer med huvudrollen än kvinnliga. Dessa är låsta i familjesfären eller i någon typ av 

oformellt arbete medan de manliga karaktärerna tillhör kunskapssfären. I de fall då böckerna har 

en karaktär som agerar lärare eller elev genom hela boken är det endast män eller pojkar som 

tilldelats rollen. Precis som Nibbelink, Stockdale och Mangru konstaterar Brugeilles och Cromer 

att läromedel spelar en roll i att förankra normer och värderingar hos eleverna och de hoppas att 

läromedlen i stället kunde vara ett verktyg för förändring mot större jämlikhet. 

2.2  Annan litteratur 

Inom de naturvetenskapliga ämnen har Moira von Wright studerat hur jämställda läromedlen i 

fysik är. Slutsatsen av hennes textanalys är att naturvetenskapliga kunskaper presenteras som 

sannare och riktigare än andra typer av kunskaper och att det som traditionellt attribueras manligt 

genus värderas högre än kvinnligt genus. Det bidrar till att förstärka olikheterna mellan könen 

snarare än att luckra upp dem.  

I samband med att Skolverket år 2005 fick i uppdrag av regeringen att granska ”ett urval av 

läroböcker i grund- och gymnasieskolans undervisning för att kunna ge en uppfattning av hur 

läroböcker bidrar till undervisningen i frågor som rör kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder”13 har flera studier genomförts som 

analyserar en rad olika faktorer för diskriminering i ämnena svenska, historia, samhällskunskap, 

                                                
11 Franziska Moser & Bettina Hannover, How gender fair are German schoolbooks in the twenty-first 
century? An analysis of language and illustrations in schoolbooks for mathematics and German, i European 
Journal of Psychology of Education, vol. 23, nummer 3, september 2014 (Lisbon: Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada, 2014), s. 387-407.  
12 Carole Brugeilles & Sylvie Cromer, Analyser les représentations du masculin et du féminin dans les manuels scolaires 
(Paris: Centre de population et développement, Université Paris Descartes, 2005), s. 77-90.  
13 U2005/4337/S. 
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religion och naturkunskap/biologi i Sverige.14 Målet var att undersöka i vilken uppfattning och på 

vilket sätt läromedlen avviker från läroplanens värdegrund och att särskilt uppmärksamma 

”eventuella uttryck för diskriminering eller andra former av kränkningar på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder”.15 Britt-Marie 

Berge och Göran Widding som har forskat i läromedlen i biologi/naturkunskap, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap kring frågan om kön konstaterar att de läromedel som 

granskats är i allmänhet heteronormativa. De påpekar även att den manliga normen är 

genomsyrar läroböckerna då män och pojkar är överrepresenterade. Dessutom har Berge och 

Widding pekat på exempel där kvinnor och flickor nedvärderas eller förlöjligas i flera av de 

undersökta läromedlen.16 Caroline Greaske har undersökt ”hur skolans värdegrund kommer till 

uttryck i nyare läromedel i svenska för gymnasiet”, då svenska betraktas av flera forskare som ett 

demokratiämne. Hon kommer fram till ett liknande resultat som Berge och Widding. En 

kvantitativ analys visar att de valda läroböckerna innehåller en stor del av vita, västerländska män. 

Den kvalitativa analysen visar att det inte är bara till antal som vita västerländska män dominerar i 

läroböckerna, det finns en tydlig skillnad mellan hur de manliga och de kvinnliga författarna 

porträtteras. Männen representerar det nyskapande, traditionen och det mångsidiga, medan 

kvinnorna ger uttryck åt det vardagliga, det känslosamma, taget ur egna erfarenheter och som inte 

hör till moderna tendenser. Läroböckerna innehåller även en del stereotyper om manlighet och 

kvinnlighet. Sammanfattningsvis konstaterar Graeske att läromedel inte speglar värdegrunden 

som finns i läroplanen.17  

2.3  Teoretiska perspektiv 

2.3.1 Den normskapande läroboken 

Att läroboken är normskapande är en central utgångspunkt i denna studie. Enligt Brugeilles och 

Cromer är det välkänt att läroboken inte endast förmedlar kunskap utan även bär på värde och 

för vidare dessa.18 De skriver: 

Sources of information, privileged organizers of the state of knowledge and learning, a 
society’s cultural capital, they [school textbooks] explicitly transmit not only an 

                                                
14 Se bland annat Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, rapport 285 (Stockholm: Statens 
skolverk, 2006) 
15 Se bland annat Skolverket (2006) 
16 Skolverket (2006), s. 29.  
17 Caroline Graeske, Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i svenska, i Tidskrift för 
litteraturvetenskap 40, nr 3 (Lund: Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap, 2010), s. 121-
128. 
18 Carole Brugeilles & Sylvie Cromer, Comment promouvoir l’égalité entre les sexes par les manuels scolaires? Guide 
méthodologique à l’attention des acteurs et actrices de la chaîne du manuel scolaire (Paris: UNESSCO, 2008), s. 7. 
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understanding of history and a world view – in other words, markers in time and space – 
but also models of social behaviours, norms and values.19 

Utöver att uppfylla sin roll som exempelvis informationskälla, sprider läroböcker bland annat 

modeller för socialt uppträdande, normer och värde.   

En annan maktaspekt som läromedel bär på är att ”En läromedelstext utgör inte endast en 

källa till kunskap utan även en norm för vad som är kunskap och för vad som är värt att veta”.20 
Von Wright menar att läromedelstexter inte bara förmedlar kunskap utan även vilken kunskap 

som är väsentlig.  

Att läromedel i matematik inte skulle bära på värde är något som Alan Bishop och Carole 

Brugeilles formellt dementerar. Forskarna menar att matematik ofta anses felaktigt vara ett ämne 

som inte bär på värde medan värden förmedlas implicit, att läromedlen i matematik inte är 

neutrala, att de sprider könsnormer och att de förmedlar vad det innebär att vara man eller 

kvinna.2122 

Eilard hänvisar till Selander som har granskat läsebokstexter och skriver ”Läsebokstexterna ses 

som symboliska (re)konstruktioner av sina samtiders rådande normer, värderingar och ideal, och 

därmed som implicita förmedlare av dessa samhällsideal”.23  

Av dessa anledningar ses läroböcker som normskapande. De är ett betydelsefullt verktyg för 

att påverka samhället. Matematikläroböcker är inget undantag, de sprider normer om vad manligt 

respektive kvinnligt innebär till barn och ungdomar.  

Att läromedel är normskapande är en central utgångspunkt för min studie då jag bland annat 

undersöker i vilken utsträckning läroböckerna i matematik reproducerar traditionella könsroller. 

Jag granskar alltså vilka normer och värderingar om könsroller som sprids i läromedel i 

matematik. 

2.3.2 Genusteor i  

Den andra utgångspunkten i detta examensarbete kommer från genusteori och säger att genus 

konstrueras socialt och kulturellt. 1949 skrev Simone de Beauvoir i sin bok Le deuxième sexe ”On 

ne naît pas femme, on le devient”,24 vilket översatts till ”man föds inte kvinna, man blir det.”25 

                                                
19 Carole Brugeilles & Sylvie Cromer, Analysing gender representations in school textbooks (Paris: Centre de 
population et développement, Université Paris Descartes, 2009), s. 13. 
20 Moira Von Wright, Genus och text – När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? (Stockholm: Statens 
skolverk 1999), s. 27. 
21 Alan Bishop, What values do you yeach when you teach mathematics? i Gates, Peter (red.), Issues in 
mathematics teaching (London: RoutledgeFalmer, 2001), s. 100. 
22 Institut national d’études démographiques (2013), Carole Brugeilles – paroles de chercheur-e-s, 
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/paroles-chercheurs/carole-brugeilles/ (2014-
04-24).  
23 Angerd Eilard, Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007 
(Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2008), s. 22. 
24 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe tome 1 (Paris: Gallimard, 1949), s. 285 f. 
25 Simone de Beauvoir, Det andra könet (Stockholm: Nordstedts Pocket, 2006), s. 325. 
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Följaktligen implicerar det att män inte heller föds till män utan blir det. De Beauvoir menar att vi 

inte är man eller kvinna vid födseln utan att vi lär oss det, att genus är en social och kulturell 

konstruktion. Hon går ”mot varje form av biologisk determinism”.26    

Ordet könsroll brukade användas i genusforskning. Det definieras som en ”sammanfattande 

term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, 

normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.”27 Sedan början av 1980-talet föredras ordet 

genus.28 Orden kön och genus har använts för att skilja det biologiska och fysiska könet från det 

kulturellt och socialt konstruerade genus. Dock menar många genusvetare, och Judith Butler var 

den första, att det inte är bara genus som är en konstruktion utan även kön konstrueras.29 Hon 

anser att från födseln tvingas vi inte bara in i föreställningen om hur det är att vara man eller 

kvinna utan även att vi tvingas vara antingen man eller kvinna.30 Butler använder den 

heterosexuella matrisen som teoretiskt ramverk för att förklara heteronormen. Matrisen går ut på 

att mannen och kvinnan är binära oppositioner till varandra, det vill säga att vara man eller kvinna 

är de enda alternativ som finns och att de ställs i motsats till varandra när det gäller både kropp 

och beteende. Samtidigt förväntas de åtrå, ha sex med varandra och ha heterosexuella begär.31 

För att uppfattas som en ”riktig” kvinna krävs att jag har rätt kropp, att jag beter mig som en 

kvinna förväntas göra av samhället samt att jag presterar det heterosexuella begäret.32 

Genusforskning fokuserar på relationen mellan män och kvinnor, bland annat ur en 

maktaspekt. En utgångspunkt är ifrågasätta att mannen är normen och står högst upp hierarkiskt 

medan kvinnan är det avvikande könet och underordnad.33 

I syftet med att undersöka läroböcker i matematik ur ett genusperspektiv har jag valt tre 

synvinklar. Den första handlar om kvinnors respektive mäns föreställningar. Genom att 

undersöka hur ofta det ena och det andra könet förekommer kan vi få en bild av om mannen 

som norm och överordnad upprätthålls i läroböckerna. Den andra synvinkeln handlar om vilka 

karaktärer som tilldelas huvudrollen och vilka som är statister eller identifierande. Genusforskare 

ifrågasätter det dualistiska tänkandet kring män och kvinnor, att mannen ses som subjekt och 

aktiv medan kvinnan definieras som det mannen inte är, objekt och passiv.34 Genom att 

undersöka vilket kön som får huvudrollen eller rollen som statist eller identifierande kan vi 

                                                
26 Nina Lykke, Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift (Stockholm: Liber, 2009), s. 68. 
27 Nationalencyklopedin (2016), Könsroll, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/könsroll 
(2016-04-14) 
28 Nationalencyklopedin (2016), Genus, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genus (2016-04-
08) 
29 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), s. 112.  
30 Judith Butler i Ambjörnsson (2006), s. 112. 
31 Butler i Ambjörnsson (2006), s. 112 f. 
32 Ambjörnsson (2006), s. 113.  
33 Se bland annat Yvonne Hirdman, Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, i 
Tidskrift för genusvetenskap, nr 3 (Stockholm: Föreningen Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1988), s. 51 och Lena 
Gemzöe, Feminism (Stockholm: Bilda, 2014), s. 87. 
34 Gemzöe (2014), s. 86. 
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avslöja om bilden på den aktiva mannen och den passiva kvinnan reproduceras i läroböckerna. 

Till sist har jag valt att undersöka vilka sysselsättningar karaktärerna i läroböckerna har. Vad som 

anses vara ett manligt eller kvinnligt yrke eller sysselsättning beror på vilken tid och kultur man 

befinner sig i.35 I vårt samhälle kopplas traditionellt kvinnorna med omvårdande yrke medan 

männen kopplas till yrken såsom brandman eller polis. Män förknippas med den offentliga 

sfären, vilket värderas högre än den privata sfären som är förknippad med kvinnor.36 Gemzöe 

skriver:  

Arbetsdelningen mellan könen underbyggs av föreställningen om att kvinnor och män 
har olika karaktärer och egenskaper. Kvinnor antas bland annat vara omvårdande, 
känslosamma, mjuka och relationsinriktade medan män i högre grad antas ha egenskaper 
som självständighet, målmedvetenhet och förmåga att fatta snabba och förnuftiga beslut. 
Det är lätt att se att skillnaden mellan dessa uppsättningar av egenskaper motsvarar 
förmodade skillnader mellan de aktivitetssfärer som traditionellt förknippas med kvinnor 
respektive män. […] En kultur som ständigt upprepar att de två uppsättningarna av 
egenskaper hör hemma hos vartdera könet slår också fast att vissa roller och arbeten är 
lämpliga för kvinnor, andra för män.37 

Det finns alltså en allmän tro på att kvinnor har egenskaper som gör att vissa yrken passar 

dem bättre än män och vice versa. Genusforskare ifrågasätter denna arbetsdelning och 

könsdikotomi. Genom att granska vilka sysselsättningar karaktärerna har kan vi synliggöra om 

läroböcker eventuellt reproducerar könsstereotyper och hur dikotomin mellan könen ser ut.  

 

 

                                                
35 Brugeilles & Cromer (2008), s. 42. 
36 Gemzöe (2014), s. 80. 
37 Gemzöe (2014), s. 84 f. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt män och kvinnor representeras i 

läroböcker i matematik 1a som har getts ut efter läroplanen för gymnasieskolan 2011.  

För att undersöka studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

• Med vilken frekvens representeras män respektive kvinnor i textuppgifterna? 

• Hur ofta tilldelas de manliga respektive kvinnliga karaktärerna huvudrollen, rollen som 

statist och rollen som identifierande?  

• Vilka könsroller presenteras i läroböckerna?  
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4. Metod 

4.1 Metod för datainsamling 

Eftersom jag har valt att undersöka med vilken frekvens män respektive kvinnor representeras i 

de matematiska läroböckernas textuppgifter och vilken roll de har är det särskilt lämpligt att 

använda en form av textanalys, en så kallad kvantitativ innehållsanalys.  

En innehållsanalys innebär att forskaren undersöker innehållet i någon form av material som 

kan vara skriftligt, muntligt eller bildmässigt, till exempel en text, ett tal, ett foto etc. Att analysen 

är kvantitativ betyder att forskaren analyserar så pass många analysenheter som betraktas som 

likvärdiga och därför jämförbara att de går att uttryckas och analyseras med hjälp av siffror. Den 

kvantitativa innehållsanalys är lik dels den kvalitativa textanalysen (som också är en typ an 

innehållsanalys) men också kvantitativa undersökningar (såsom enkäter som genomförs i stor 

skala). En kvantitativ innehållsanalys är ett verktyg som är särskilt relevant när forskare söker svar 

på frågor om hur ofta eller hur frekvent en viss kategori innehåll förekommer i ett material, eller 

hur stort utrymme den kategorin ges i tid eller rum i ett visst material. Frekvens (till exempel hur 

ofta manliga karaktärer förekommer i textuppgifter) och utrymme (till exempel hur många 

sekunder en partiledare får komma till tal under en debatt) speglar hur centrala och viktiga vissa 

analysenheter är i jämförelse med andra. Exempelvis är ett argument som förekommer ofta i en 

text ett viktigt argument.38 Det är därför särskilt lämpligt i det här fallet att använda en kvantitativ 

innehållsanalys då frågeställningarna handlar om att undersöka med vilken frekvens män 

respektive kvinnor representeras i läroböckernas textuppgifter samt att undersöka i vilken 

utsträckning läroböcker i matematik 1a reproducerar traditionella könsroller.  

Jag har valt att analysera läroböcker utifrån Carole Brugeilles och Sylvie Cromers handbok om 

hur man kan analysera de manliga och de kvinnliga representationerna i läroböcker.39  

För att utreda vilka normer, värden och åsikter som sprids när det gäller könsidentiter, 

könsroller och status är, det vill säga för att avslöja vilket genussystem som regerar i läromedel 

har Brugeilles och Cromer arbetat kvantitativt. Karaktärerna i läromedel ses som ett 

nyckelelement för att fånga representationerna. De studeras utifrån deras sociala kön efter en rad 

olika aspekter: karaktärens kön och ålder, om karaktären är mänsklig eller som det är ett 

humaniserat djur, om karaktärer uppträder ensam eller i grupp, hur karaktären tillkallas (förnamn, 

släktförhållande, yrke…), karaktärens aktivitet eller fysiska attribut och kvaliteter, i vilken miljö 

karaktären rör sig, samt karaktärens roll i läroboken. All information samlas i en databas för att 

möjliggöra en statistisk analys. 

                                                
38 Peter Esaiasson m. fl., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm: Nordstedts 
juridik, 2012), s. 197. 
39 Brugeilles & Cromer (2005).  
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Brugeilles och Cromer antar att läromedel i matematik förmedlar representationer av samhället 

samtidigt som vi inte är uppmärksamma till det faktum. De motiverar sitt val med att läromedel i 

matematik inte studeras lika ofta som andra såsom historia eller franska, att läroplan i matematik 

verkar vara neutrala och att matematik, i alla fall i Frankrike, pekas ut som diskriminerande mot 

flickor. 

Läromedlen har analyserats i sin helhet: forskarna har riktat sin analys dels mot mikrokosmer, 

själva uppgifterna som karaktärerna lever i och dels mot makrokosmen läroboken. De har 

analyserat både bilderna och texterna för att få en helhetsbild över hur karaktärerna representeras 

i läroböckerna.  

4.2 Urval och material 

Eftersom analysen går ut på att analysera karaktärerna som finns i textuppgifter40 är det bra om 

läroböckerna jag analyserar innehåller så många som möjligt. Därför har jag valt att analysera 

läroböcker i matematik 1 som är den första och enklaste gymnasiekursen. Den kursen finns i tre 

varianter: kursen 1a som riktas till elever på yrkesprogram, kursen 1b som riktar sig till eleverna 

på till exempel det samhällsvetenskapliga programmet och kursen 1c till eleverna som läser 

naturprogrammet. Jag har valt att analysera läroböcker i kursen matematik 1a. Orsaken till det är 

att uppgifterna antagligen är mer konkreta, mer praktiskt inriktade, mindre teoretiska, det vill säga 

att läromedlen innehåller fler konkreta textuppgifter med karaktärer, än läroböckerna för de 

övriga program, eftersom att kursen riktar sig till yrkesprogram.  

Jag har valt att analysera läromedel som publicerats efter gymnasiereformen 2011 (Gy11) för 

att få en bild av hur män och kvinnor representeras i text i de senaste och mest aktuella 

läromedel. Sannolikt används dessa böcker i stor utsträckning i skolorna idag. 

Jag har valt att begränsa min analys till läroböckerna och inte all material som bokförlagen 

tagit fram kring läroböckerna, så som lärarhandledning, online-övningar etc.  

De analyserade läroböckerna är: 

 

Tabell 1: De analyserade läroböckerna 

Bok Förlag Författare Antal sidor Utgivningsår Upplaga 

Exponent 1a Gleerups Lars-Göran 

Johansson och 

Tommy Olsson 

392 2011 1 

Matematik 5000 

röd 

Natur och 

kultur 

läromedel 

Lena Alfredsson, 

Patrik Erixon och 

Hans Heikne 

342 2011 1 

                                                
40 det vill säga uppgifter förklarade med text, till exempel: ”Kalle ska köpa en ny bil med ränta 8 %...”, till 
skillnad från uppgifter av typen ”Lös följande ekvation”. 
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Matematik 5000 

gul 

Natur och 

kultur 

läromedel 

Lena Alfredsson, 

Patrik Erixon och 

Hans Heikne 

364 2011 1 

Matematik 1a GUL 

för tekniska 

yrkesprogram 

Samona 

utbildning 

Gunilla Viklund, 

Birgit Gustafsson 

och Anna Norberg 

312 2011 3 

Matematik 1a 

GRÖN för 

omsorgsinriktade 

yrkesprogram 

Samona 

utbildning 

Gunilla Viklund, 

Birgit Gustafsson 

och Anna Norberg 

296 2011 3 

Matematik 1a 

ORANGE för 

serviceinriktade 

yrkesprogram 

Samona 

utbildning 

Gunilla Viklund, 

Birgit Gustafsson 

och Anna Norberg 

296 2011 3 

Matematik M1a Liber Martin Holmström, 

Eva Smedhamre 

och Jonas 

Sjunnesson 

336 2011 1 

Två bokförlag, Natur och kultur läromedel och Samona utbildning har tagit fram olika 

läroböcker beroende på vilken inriktning eleven läser. Matematik 5000 röd från Natur och Kultur 

läromedel riktar sig till elever som läser serviceinriktade yrkesprogram.41 Matematik 5000 gul från 

samma förlag riktar sig till elever på tekniska program.42 Böckerna från Samona utbildning riktar 

sig böckerna enligt följande: den orangea för serviceinriktade yrkesprogram (Handel och 

administration, Hotell och turism, Restaurang och livsmedel samt Hantverk),43 den gula för 

tekniska yrkesprogram (Bygg och anläggning, El och energi, Fordon och transport, VVS och 

fastighet samt Industriteknik)44 och den gröna för omsorgsinriktade yrkesprogram (Vård och 

omsorg, Barn och fritid samt Naturbruk).45 

4.3 Genomförande 

Jag har betraktat de sju ovan nämnda läroböcker i kursen matematik 1a och granskat all material, 

både teori med exempel och övningar. Jag har frånsett uppgifter av typen ”Lös följande 

ekvation” där det inte finns någon vardagssituation med karaktärer och endast beaktat uppgifter 

med förklarande text, till exempel: ”Kalle ska köpa en ny bil med ränta 8 %...”.  

                                                
41 Lena Alfredsson m. fl., Matematik 5000 Röd 1a (Stockholm: Natur och kultur läromedel, 2011). 
42 Lena Alfredsson m. fl., Matematik 5000 Gul 1a (Stockholm: Natur och kultur läromedel, 2011). 
43 Gunilla Viklund m. fl., Matematik 1a orange (Stockholm: Samona utbildning, 2011).  
44 Gunilla Viklund m. fl., Matematik 1a gul (Stockholm: Samona utbildning, 2011). 
45 Gunilla Viklund m. fl., Matematik 1a grön (Stockholm: Samona utbildning, 2011). 
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Jag började med att analysera karaktärerna enligt Brugeilles och Cromers matriser men insåg 

ganska snabbt att jag var tvungen att begränsa mig av två anledningar, dels var en del data väldigt 

svåra att få fram, vilket beror på att jag har valt att analysera läroböcker på gymnasienivå, och dels 

på att det var väldigt tidskrävande. Jag har därför valt att prioritera vissa kategorier i 

analysmatrisen och att välja bort andra. Till skillnad från Brugeilles och Cromer, har jag valt för 

att endast göra en textanalys och ingen bildanalys. Det beror på att bilderna som finns i 

läroböckerna jag har analyserat är mer illustrativa och kompletterar inte textuppgifterna.  

För varje karaktär jag har mött i läroböckerna har jag fyllt i följande matris:  

 

Tabell 2: Analysmatrisen 

Karaktärsnummer Kön Roll Aktivitet 

 ☐ Kvinna 

☐ Man 

☐ Oidentifierbar 

☐ Huvudroll 

☐ Statist 

☐ Identifierande 

☐ Vardagssyssla 

☐ Passiv 

☐ Hushållsarbete 

☐ Handla 

☐ Ekonomi 

☐ Skolaktivitet 

☐ Räkna 

☐ Fritid 

☐ Social 

☐ Sport 

☐ Göra fel 

☐ Arbete 

Den första spalten i matrisen fylldes genom att tilldela ett nummer till varje karaktär som möts 

i böckerna för att lätt kunna få en bild över antalet karaktärer i varje lärobok.  

I den andra spalten har jag kategoriserat om karaktären är en man eller en kvinna. Här gjordes 

analys efter antingen förnamnet eller med hjälp av ord såsom ”han”, ”hon”, ”hans”, ”hennes”… 

Om det inte gick att avgöra om karaktären var en man eller en kvinna då de grammatiska 

markörerna som talar om vilket kön karaktären har inte fanns så valdes karaktären bort. Om 

karaktären hade ett förnamn som bärs av både kvinnor och män (till exempel ”Kim”) och att det 

inte fanns grammatiska markörer så hamnade karaktären under rubriken ”oidentifierbar”. I de fall 

där det förekom till exempel ”Familjen Zacharis inkomster…” så räknades inte karaktärerna med.  

Jag kryssade ruta i den tredje spalten efter vilken roll karaktären har i uppgiften. Har 

karaktären huvudroll, är det en statisk (som till exempel tar emot en gåva) eller är karaktären bara 

identifierande? Om textuppgiften lyder ”Lars-Olof som gillar krypterade korsord har gjort en 

egen krypteringsnyckel […]. Med den […]kodnyckeln skickade han ett meddelande till Per-Göran 

[…]”46 så betraktas Lars-Olof som utför handlingen (kryptera ett meddelande) som huvudroll 

                                                
46 Exempel ur Lars-Göran Johansson & Tommy Olsson, Exponent 1a (Malmö: Gleerups, 2011), s. 67. 
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medan Per-Göran som tar emot meddelandet betraktas som statist. Per-Göran utför inte 

huvudhandlingen utan han är objekt för handlingen, han tar emot det som handlingen handlar 

om och betraktas därför som statist. Om däremot textuppgiften lyder ”Adrians morfar är 64 år 

äldre än Adrian […]”47 Så betraktades Adrian som identifierande eftersom han inte deltar inte i 

situationen utan bidrar till en annan karaktärsidentitet.   

Den sista spalten handlar om vilken aktiviteten karaktären utför. Aktiviteten rubricerades som 

vardagssyssla om det handlade exempelvis om att gå upp, äta, sova, åka tåg, ta medicin, tanka bil, 

ringa samtal, röka, klippa sig, ta sig till skolan, tanka bil, med mera. Med att vara passiv menas det 

att karaktären väger ett visst antal kilo, är lång, fyller år, har en viss puls, har frågor, äger 

någonting, får pengar, har en viss månadslön, är sjuk etc. Under kategorin arbete hamnade de 

karaktärer som till exempel målar staket, är kemist, handlar inom arbetet, arbetar i affär… 

Däremot om karaktären i textuppgiften bakar, lagar mat eller tvättar klassificeras uppgiften i 

stället under rubriken hushållsarbete. Den skillnaden är viktig då den har att göra med att det som 

genusforskare ifrågasätter, nämligen att mannen brukar röra sig i den publika sfären (här: arbete) 

medan kvinnan håller sig till den privata sfären (här: ta hand om hushållet). Med att handla menas 

det att karaktären handlar mat, kläder eller småelektronik eller jämför priser på dessa saker, 

medan under rubrik ekonomi handlar uppgifterna till exempel om att ta lån, köpa bil, få betalt, 

spara pengar eller placera pengar etc. En del karaktärer utför skolrelaterade uppgifter såsom göra 

en enkät eller välja ett nytt elevskyddsombud. Dessa hamnar under kategori skolaktivitet. När 

textuppgiften handlar om att räkna på matematikuppgifter så hamnade aktiviteten under en 

särskild kategori: matematik. Under rubriken fritid handlar det om aktiviteter såsom att åka på 

semester, spela spel, spela på tips, kasta tärning etc. Om aktiviteten går ut på att träna fysiskt så 

hamnade den under kategorin sport. Den nästsista kategorin handlar om social aktivitet såsom 

fika, träffa eller prata med någon och den sista kategorin handlar om att begå misstag: att göra fel 

eller att räkna fel på en matematikuppgift. 

Brugeilles och Cromers matris innehöll betydligt fler parametrar än de jag har beskrivit ovan. 

Jag har exempelvis valt bort frågan som handlar om ålder. Det beror på att det oftast inte gick att 

avgör om karaktären var ett barn eller en vuxen människa. De ovanstående nämnda forskarna 

utförde sin analys på läroböcker mot yngre åldrar och där var skillnaden lättare att avgöra. En 

annan parameter som jag har valt bort handlar om de kollektiva karaktärerna (till exempel 

”grannarna”, bussresenärerna”). Brugeilles och Cromer konstaterade i sin studie att de kollektiva 

karaktärerna blev allt färre ju högre nivåer det var på böckerna. Jag har konstaterat att de var 

väldigt få i de undersökta gymnasieböckerna och därför valde jag bort att kategorisera dem. 

Eftersom jag vill undersöka bland annat om de traditionella könsrollerna reproducerades eller 

inte i läroböckerna har jag valt att koncentrera mig på könsfördelningen, på karaktärernas roll 

samt på deras aktivitet.  

 

                                                
47 Uppgift 3065 ur Johansson & Olsson (2011), s. 129. 
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4.4 Databearbetning och analysmetod 

När all data har samlats i en databas (i mitt fall en excel-fil) så har jag börjat med att räkna fram 

andelen manliga, kvinnliga och oidentifierbara karaktärer för varje bok. Tanken är att se om det 

ena könet dominerar över det andra i någon eller några av läroböckerna, för att svara på min 

första fråga. Jag har även jämfört andelar mellan böckerna från ett och samma bokförlag. 

Böckerna har samma författare inom ett bokförlag men riktar sig mot olika gymnasieprogram. 

Därför är det intressant att jämföra böcker från ett bokförlag emellan. 

Min andra fråga handlar om vilken roll karaktärerna i textuppgifterna har. Jag har därför gjort 

en sammanfattande tabell med antal karaktärer som har huvudrollen, är statister eller 

identifierande i textuppgifterna. Vidare har jag undersökt, för varje roll, om karaktären som 

tilldelats den är en man eller en kvinna. Karaktärer med oidentifierat kön valdes bort av två 

anledningar: dels för att jag är främst intresserad av att undersöka vilken roll som tilldelas män 

respektive kvinnor, dels på grund av deras låga antal. Anledning till jag undersöker detta är för att 

lyfta eventuella stereotyper då det ena eller det andra könet ständigt skulle tilldelas huvudrollen 

eller rollen som statist eller identifierande. Även här har jag jämfört böcker från samma bokförlag 

emellan för att avslöja eventuella skillnader mellan olika böcker för olika gymnasieprogram. 

För att svara på min tredje fråga har jag räknat andelen män respektive kvinnor som utför en 

viss aktivitet i de olika läroböckerna. I detta fall räcker det inte att titta på de siffrorna då andel 

manliga respektive kvinnliga karaktärer som vistas i de olika böckerna skiljer sig från bok till bok. 

Det är därför även viktigt att titta på antal män respektive kvinnor som utför de olika 

aktiviteterna i läroböckerna. Jag har valt att titta på de manliga respektive kvinnliga aktiviteter för 

sig för att se om läroböckerna reproduceras könsstereotyperna eller om dessa i stället utmanas, 

det vill säga om vi möter kvinnor som utför traditionsenliga manliga sysslor och vice versa. 

Slutligen har jag valt att titta på vilken aktivitet som män respektive kvinnor tilldelas. Jag har 

alltså räknat fram, bland alla män respektive kvinnor, vilken aktivitet de tilldelas. Om det 

exempelvis finns sammanlagt 100 manliga karaktärer i en lärobok och 20 av dem arbetar blir 

andelen arbetande manliga karaktärer 20 %. Meningen här är att utreda vilken aktivitet män 

respektive kvinnor tilldelas i första och i andra hand, än en gång för att uppenbara om de 

traditionella könsrollerna reproduceras eller inte.  

4.5 Reflektion över metoden 

Jag ser först och främst två problem med min metod. Det första handlar om jag har valt att 

genomföra en textanalys och att jag inte har undersökt hur läroböckerna togs fram, att jag inte 

genomfört någon intervju med de olika författarna för att bringa klarhet i hur de har valt att 

namnge karaktärerna i textuppgifterna, hur de har bestämt vilka aktiviteter karaktärerna skulle 

göra och om de hade i åtanke att inte följa de traditionella könsrollerna när de skrev 

textuppgifterna till läroböckerna. 
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Det andra problemet är inget nytt för en forskare som arbetar med en innehållsanalys. Det 

handlar om att göra en del tolkningar, vilket jag också har fått göra i min datainsamling. 

Exempelvis när uppgiften lyder: ”Linda är 16 år och sommarjobbar åt kommunen som 

vaktmästare. Hon får 53 kr/timme. Hennes 18-årige kompis som sommarjobbat på samma ställe 

i tre år får 73 kr/timme. […]”48 Bör jag endast betrakta det första som sägs om Linda (att hon är 

16 år) och klassificera karaktären i textuppgiften som passiv eller bör jag ta hänsyn till hela 

uppgiften där det mest handlar om arbete och kategorisera uppgiften under ”arbete”? Jag har valt, 

i det fallet då uppgiften huvudsakligen handlar om arbete (och inte om att Linda är 16 år), att 

lägga karaktären under kategorin ”arbete”. Här handlade frågan till övervägande del om det, men 

så har inte alltid varit fallet, vilket har lett till en del tolkningar från min sida. 

Slutligen hade undersökningen varit ännu bättre om tiden hade räckt till för att ta hänsyn till 

all materiel som finns kring läroböckerna såsom lärarhandledning, uppgifter online och så vidare. 

4.6 Etiska övervägande  

Forskare skall alltid ta hänsyn till etiska aspekter när de genomför en studie. De olika kraven, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet gäller inte i 

samma utsträckning när forskningen går ut på att analysera texter som producerats sedan tidigare 

som när forskningen behandlar data om personer eller elevtexter. I det fallet forskaren arbetar 

med textanalys skall dock god forskningssed tillämpas. Det innebär bland annat att forskaren 

skall tala sanning, att den skall öppet redovisa sina metoder, resultat, samt kommersiella intressen, 

att den inte skall stjäla forskningsresultat från andra, inte bedriva sin forskning på sådant sätt att 

andra människor kan komma till skada och att den ska redovisa tydligt sina källor för tidigare 

forskning.49 

                                                
48 Uppgift 337 ur Viklund m.fl. (2011c), s. 100. 
49 Bergström, Ylva, 2014: muntl. Föreläsning om etik 2014-02-04 
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5. Analys och resultat 

I detta avsnitt redovisar jag först antalet analyserade karaktärer för att visa att en kvantitativ analys 

lämpar sig i denna studie. Efter det behandlar jag mina frågeställningar en efter en, där jag först 

redovisar resultatet och sedan drar några slutsatser.  

Studien omfattar sammanlagt 2442 analyserade karaktärer.50 Tabell 3 visar hur de 2442 

analyserade karaktärerna fördelas mellan de olika läroböckerna: Boken M1a innehåller till 

exempel 253 karaktärer, varav 133 män, 117 kvinnor och 3 oidentifierbara.  

 

Tabell 3: Antal manliga, kvinnliga respektive oidentifierbara karaktärer i de olika läroböckerna.   

  
Antal manliga 

karaktärer 
Antal kvinnliga 

karaktärer 

Antal 
oidentifierbara 

karaktärer 
Totala antalet 

karaktärer  
Exponent 1a 184 127 0 311 
Matematik 5000 röd  227 231 5 463 
Matematik 5000 gul  166 109 3 278 
M1a 133 117 3 253 
Matematik 1a orange  194 195 1 390 
Matematik 1a gul  186 177 2 365 
Matematik 1a grön  180 201 1 382 
Totalt:       2442 

I genomsnitt innehåller varje bok 349 stycken karaktärer. Tre böcker utmärker sig när det 

gäller antalet analyserade karaktärer: Matematik 5000 röd om innehåller 114 fler än genomsnittet 

och Matematik 5000 gul och M1a som innehåller 71 respektive 96 färre än genomsnittet. 

Underlaget består alltså av 2442 karaktärer och lämpar sig för en kvantitativ innehållsanalys. 

5.1 Med vilken frekvens representeras män respektive kvinnor i textuppgifterna? 

Låt oss nu titta på hur stor andel manliga, kvinnliga respektive oidentifierbara karaktärer det finns 

i de olika läroböckerna. Tabell 4 visar alltså hur de manliga, kvinnliga respektive oidentifierbara 

karaktärerna fördelas i de olika läroböckerna procentuellt. I Exponent 1a exempelvis är 59,2 % av 

karaktärerna manliga, 40,8 % är kvinnliga och det finns inga oidentifierbara.  
  

                                                
50 Låt mig påminna läsaren om att studien har betraktat endast karaktärerna som gick att könsbestämmas och 
de med förnamn där könet inte kunde bestämmas. Karaktärer som ”sjuksköterskan” där könet inte framgår 
räknades inte med i analysen. 
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Tabell 4: Andel manliga, kvinnliga respektive oidentifierbara karaktärer i de olika läroböckerna.   

 

andel manliga 
karaktärer 

andel kvinnliga 
karaktärer 

andel oidentifierbara 
karaktärer 

Exponent 1a 59,2 % 40,8 % 0,0 % 
Matematik 5000 röd 49,0 % 49,9 % 1,1 % 
Matematik 5000 gul 59,7 % 39,2 % 1,1 % 
M1a 52,6 % 46,2 % 1,2 % 
Matematik 1a orange 49,7 %  50,0 % 0,3 % 
Matematik 1a gul 51,0 % 48,5 % 0,5 % 
Matematik 1a grön 47,1 % 52,6 % 0,3 % 

 

För att visualisera resultatet tydligare illustreras tabellen 4 även som ett stapeldiagram (se bild 1). 

 

 
Bild 1: stapeldiagram över andelen manliga, kvinnliga, respektive oidentifierbara karaktärer i de olika 

läroböckerna. 

 

Siffrorna visar att de oidentifierbara karaktärerna är väldigt få oavsett bok. Fördelningen 

mellan de manliga och de kvinnliga karaktärerna är väldigt jämn i de flesta läroböcker. I tre 

läroböcker av sju möter eleverna fler kvinnliga karaktärer än manliga. Andelarna är dock väldigt 

lika: den största skillnaden mellan andel män respektive kvinnor hittar jag i Matematik 1a grön där 

skillnaden är 5,5 procentenheter. I de andra böckerna (Matematik 1a orange och Matematik 5000 

röd) är skillnaden 0,3 respektive 0,9 procentenheter. I alla andra böckerna möter eleverna fler män 

än kvinnor. Där skillnaden är som störst mellan andel män respektive kvinnor handlar det om att 

det är fler män än kvinnor. (Exponent 1a: 18,7 procentenheter fler män än kvinnor, Matematik 

5000 gul: 20,5 procentenheter fler män än kvinnor).  
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Om jag betraktar alla läroböcker tillsammans så innehåller de 52 % manliga karaktärer, 47,4 % 

kvinnliga karaktärer och 0,6 % karaktärer vars kön inte gick att identifiera.  

Resultatet av denna första fråga är alltså att andelarna män och kvinnor är relativt lika men i de 

två böcker då skillnaden mellan andelarna är relativt stor möter eleven fler män än kvinnor och 

inte tvärtom. 

5.2 Hur ofta tilldelas de manliga respektive kvinnliga karaktärerna huvudrollen, rollen 

som statist och rollen som identifierande i textuppgifterna?  

Jag ska nu titta på vilken roll karaktärerna har i textuppgifterna. Tabell 5 visar hur många 

karaktärer som har tilldelats huvudrollen, rollen som statist eller identifierande för varje bok, samt 

det totala antalet karaktärer: I Matematik 5000 röd möter eleven sammanlagt 463 karaktärer där 

426 av dem har huvudrollen, 16 är statister och de sista 21 är identifierande.  

 

Tabell 5 – Antal huvudroll, statister och identifierande för varje lärobok 

 

 

Tabell 6 visar hur stor andel karaktärer som tilldelats huvudroll, statister och identifierande för 

varje lärobok, alltså procentuellt: I Matematik 5000 röd exempelvis har 92 % av karaktärerna 

tilldelats huvudrollen, 3,5 % rollen som statist och 4,5 % rollen som identifierande. 

 

Tabell 6 – Andel huvudroll, statister och identifierande för varje lärobok 

  Andel huvudroll Andel statist 
Andel 
identifierande 

Exponent 1a 88,4 % 10,0 % 1,6 % 
Matematik 5000 röd 92,0 % 3,5 % 4,5 % 
Matematik 5000 gul 92,4 % 2,2 % 5,4 % 
M1a 84,6 % 7,9 % 7,5 % 
Matematik 1a orange 89,7 %  5,4 % 4,9 % 
Matematik 1a gul 93,2 % 5,2 % 1,6 % 
Matematik 1a grön 91,9 % 6,3 % 1,8 % 

 

Andelen karaktärer som innehar huvudrollen är väldigt hög: den överstiger 84 % i alla 

analyserade böcker. 

  Huvudroll Statist Identifierande Totalt 
Exponent 1a 275 31 5 311 
Matematik 5000 röd 426 16 21 463 
Matematik 5000 gul 257 6 15 278 
M1a 214 20 19 253 
Matematik 1a orange 350 21 19 390 
Matematik 1a gul 340 19 6 365 
Matematik 1a grön 351 24 7 382 
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Min slutsats är, precis som Brugeilles och Cromer konstaterade i sin forskning, att de allra 

flesta har huvudrollen och att de som agerar statist eller är identifierande är få. Det är naturligt då 

textuppgifterna i matematikböcker är relativt korta och tillåter inte långa utvecklingar med många 

karaktärer, utan uppgiften kretsar oftast kring en huvudkaraktär. 

Låt oss nu titta närmare på vilka, män eller kvinnor, som tilldelas huvudrollen, rollen som 

statist eller identifierande. För varje bok redovisas i tabell 7 antalet huvudroll, statist och 

identifierande bland de manliga respektive kvinnliga karaktärerna. 

 

Tabell 7 – Antal karaktärer som har huvudrollen, är statister respektive identifierande bland de manliga 

respektive kvinnliga karaktärerna 

  
Manliga 
karaktärer 

Kvinnliga 
karaktärer 

Exponent 1a 

Huvudroll 165 110 
Statist 15 16 
Identifierande 4 1 
Totalt 184 127 

Matematik 5000 röd 

Huvudroll 208 213 
Statist 7 9 
Identifierande 12 9 
Totalt 227 231 

Matematik 5000 gul 

Huvudroll 154 100 
Statist 3 3 
Identifierande 9 6 
Totalt 166 109 

M1a 

Huvudroll 111 101 
Statist 11 8 
Identifierande 11 8 
Totalt 133 117 

Matematik 1a orange 

Huvudroll 173 176 
Statist 7 14 
Identifierande 14 5 
Totalt 194 195 

Matematik 1a gul 

Huvudroll 176 162 
Statist 8 11 
Identifierande 2 4 
Totalt 186 177 

Matematik 1a grön 

Huvudroll 171 179 
Statist 7 17 
Identifierande 2 5 
Totalt 180 201 
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Tabell 8 redovisar för varje bok andel huvudroll, statist och identifierande bland de manliga 

respektive kvinnliga karaktärerna. Tabell 8 svarar alltså på frågan: om jag är exempelvis kvinna, 

hur ofta tilldelas jag huvudrollen respektive rollen som statist eller identifierande?51  

 

Tabell 8 – Andel karaktärer som har huvudrollen, är statister respektive identifierande bland de manliga 

respektive kvinnliga karaktärerna 

  
Manliga 
karaktärer 

Kvinnliga 
karaktärer 

Exponent 1a 
Huvudroll 89,7 % 86,6 % 
Statist 8,2 % 12,6 % 
Identifierande 2,2 % 0,8 % 

Matematik 5000 röd 
Huvudroll 91,6 % 92,2 % 
Statist 3,1 % 3,9 % 
Identifierande 5,3 % 3,9 % 

Matematik 5000 gul 
Huvudroll 92,8 % 91,7 % 
Statist 1,8 % 2,8 % 
Identifierande 5,4 % 5,5 % 

M1a 
Huvudroll 83,5 % 86,3 % 
Statist 8,3 % 6,8 % 
Identifierande 8,3 % 6,8 % 

Matematik 1a orange 
Huvudroll 89,2 % 90,3 % 
Statist 3,6 % 7,2 % 
Identifierande 7,2 % 7,2 % 

Matematik 1a gul 
Huvudroll 94,6 % 91,5 % 
Statist 4,3 % 6,2 % 
Identifierande 1,1 % 2,3 % 

Matematik 1a grön 
Huvudroll 95,0 % 89,1 % 
Statist 3,9 % 8,5 % 
Identifierande 1,1 % 2,5 % 

 

För att få en bättre överblick över andelarna, redovisas dessa i stapeldiagrammet nedan (se bild 

2).  

                                                
51 Eftersom jag är främst intresserade av vilken roll tilldelas män och kvinnor har jag inte tagit med de 
karaktärer där könet inte gick att identifiera. 
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Bild 2 - Andel karaktärer som har huvudrollen, är statister respektive identifierande bland de manliga 

respektive kvinnliga karaktärerna 

Det är relativt jämnt mellan de manliga och de kvinnliga karaktärerna. I tre av böckerna 

(Matematik 5000 röd, M1a och Matematik 1a orange) är andelen kvinnliga karaktärer högre än de 

manliga. I fråga om antalet manliga respektive kvinnliga karaktärerna, verkar exempelvis 

Matematik 5000 gul vara väldigt jämnt när det gäller andelen manliga respektive kvinnliga 

karaktärer som tilldelas huvudroll. Däremot innehåller läroboken betydligt färre kvinnliga 

huvudkaraktärer eftersom deras andel i boken överlag är betydligt lägre än de manliga. Matematik 

1a grön verkar inte tilldela huvudrollen till kvinnor i lika stor utsträckning som till män men till 

antal är kvinnorna fler i huvudrollen än vad män är. 

Låt oss nu titta på frågan hur ett annat perspektiv nämligen på hur ofta författarna delade ut 

huvudrollen till män respektive kvinnor. Resultatet redovisas i tabell 9. Där visar siffrorna 

exempelvis att i läroboken Exponent 1a, bland karaktärerna som tilldelats huvudrollen finns det 

60 % män och 40 % kvinnor.  
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Tabell 9 - Andel män respektive kvinnor bland karaktärerna som tilldelats huvudrollen, rollen som statist 

respektive identifierande 

  

Manliga 

karaktärer 

Kvinnliga 

karaktärer 

Exponent 1a 

Huvudroll 60,0 % 40,0 % 

Statist 48,4 % 51,6 % 

Identifierande 80,0 % 20,0 % 

Matematik 5000 röd 

Huvudroll 49,4 % 50,6 % 

Statist 43,8 % 56,3 % 

Identifierande 57,1 % 42,9 % 

Matematik 5000 gul 

Huvudroll 60,6 % 39,4 % 

Statist 50,0 % 50,0 % 

Identifierande 60,0 % 40,0 % 

M1a 

Huvudroll 52,4 % 47,6 % 

Statist 57,9 % 42,1 % 

Identifierande 57,9 % 42,1 % 

Matematik 1a orange 

Huvudroll 49,6 % 50,4 % 

Statist 33,3 % 66,7 % 

Identifierande 73,7 % 26,3 % 

Matematik 1a gul 

Huvudroll 52,1 % 47,9 % 

Statist 42,1 % 57,9 % 

Identifierande 33,3 % 66,7 % 

Matematik 1a grön 

Huvudroll 48,9 % 51,1 % 

Statist 29,2 % 70,8 % 

Identifierande 28,6 % 71,4 % 

 

För att visualisera andel män respektive kvinnor bland karaktärerna som tilldelats huvudrollen 

visas dessa även i stapeldiagrammet nedan (se bild 3). 
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Bild 3 - Andel män respektive kvinnor bland karaktärerna som tilldelats huvudrollen. 

 

Siffrorna visar att andelarna är väldigt lika utom i två fall: Exponent 1a och Matematik 5000 gul 

där ca 60 % av de karaktärerna som har huvudrollen är män. Ingen bok tilldelar huvudrollen till 

kvinnor i en betydligt större utsträckning än till män. 

Om jag summerar antalen manliga respektive kvinnliga karaktärer som tilldelats huvudrollen 

och räknar andelarna så är det 52,7 % män och 47,3 % kvinnor som har huvudrollen i 

textuppgifterna. 

Resultatet är att andelarna män och kvinnor som tilldelas huvudrollen i läroböckerna är 

överlag relativt lika men i de två böcker då skillnaden mellan andelarna är relativt stor möter 

eleven fler manliga huvudroller än kvinnliga och inte tvärtom.  

5.3 Vilka könsroller presenteras i läroböckerna?  

För att svara på frågan ska jag titta på vilka typer av aktiviteter karaktärerna utför i första och i 

andra hand. Tabell 10 visar hur många manliga respektive kvinnliga karaktärer som utförde var 

och en av de olika aktivitetskategorierna för samtliga böcker summerat. I tabellen redovisas både 

antal och andel karaktärer. Tabellen visar till exempel att av de 1270 manliga karaktärer var det 

104 som utförde någon vardagssyssla, vilket motsvarar 8,2 % av männen.  
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Tabell 10 – Sammanlagda antal män respektive kvinnor som utför en viss aktivitet i alla analyserade 

läroböcker samt motsvarande andel 

 

Män Kvinnor Män Kvinnor 

Vardagssyssla 104 108 8,2 % 9,3 % 

Passiv 178 177 14,0 % 15,3 % 

Arbete 293 237 23,1 % 20,5 % 

Hushåll 17 20 1,3 % 1,7 % 

Handla 100 85 7,9 % 7,4 % 

Ekonomi 182 153 14,3 % 13,2 % 

Skolaktivitet 37 31 2,9 % 2,7 % 

Räkna  85 93 6,7 % 8,0 % 

Fritid 167 158 13,1 % 13,7 % 

Sport 87 79 6,9 % 6,8 % 

Social aktivitet 11 6 0,9 % 0,5 % 

Begå misstag 9 9 0,7 % 0,8 % 

Totalt 1270 1156 100,0 % 100,0 % 

 

Överlag är arbetet den första sysselsättningen för båda könen. På andra plats kommer 

ekonomi för männen och att vara passiv för kvinnorna.  

Två slutsatser skulle jag vilja dra här. Den första är att det är ganska naturligt att arbete hamnar 

på första plats, då den utgör en stor del av en vuxens liv, på samma sätt som Brugeilles och 

Cromers studie visar att de flesta karaktärer som var barn i de böckerna som forskarna analyserat 

gick i skolan.52 Den andra är att siffrorna inte skall stirras blint på. Jag vill inte riktigt dra 

slutsatsen att böckerna reproducerar könsroller genom att männen sköter ekonomin medan 

kvinnorna är passiva: Andelen passiva män kommer strax efter andelen som sköter ekonomin 

och andelarna är väldigt jämna överlag för varje aktivitet. För att få en bredare bild över de olika 

läroböckerna behöver jag jämföra dem med varandra. 

För att kunna göra det har jag tagit fram tabell 11 som visar hur många manliga respektive 

kvinnliga karaktärer som utförde var och en av de olika aktivitetskategorierna i de olika 

undersökta läroböckerna. I Matematik 5000 röd exempelvis finns det 29 män respektive 27 

kvinnor som arbetar. Tabell 12 redovisar hur stor andel av män respektive kvinnorna som 

utförde en viss aktivitet. I Exponent 1a till exempel, är det 12,5 % av alla manliga karaktärer som 

har en passiv aktivitet. I denna tabell visas vilken aktivitet som är högst och nästhögst rankade i 

de olika läroböckerna. Den mörkgrå rutan visar det högsta procenttalet och den ljusgråa det näst 

högsta. I Matematik 1a grön exempelvis är det arbete som har högsta placeringen medan den andra 

platsen är passiv aktivitet hos båda könen.  

                                                
52 Låt mig påminna läsaren att Brugeilles och Cromer analyserade böcker för de tidigare åren i grundskolan. 


