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Sammanfattning

Denna studie syftar till att undersöka kvinnors representation i läroböcker i fysik
p̊a gymnasiet samt p̊a vilket sätt representationen av kvinnor och män skiljer
sig åt i böckerna. Tre populära läroboksserier har undersökts för kurserna Fysik
1 och Fysik 2. Resultatet har sedan jämförts med hur det har sett ut i liknande
böcker under 80- och 90-talet.

Resultatet visar att kvinnan är närvarande och aktiv i alla undersökta böcker-
na men i de flesta fall inte i samma grad som mannen. Den kvinnliga fysikern
erkänns inte alltid som fullvärdig forskare och en könsstereotypisk syn p̊a kvin-
nan kan lyftas fram. Samtidigt finns det även fall där kvinnan blir en hyllad
fysiker och kvinnan visas som en stark, handlingskraftig och intelligent person.
I dagens fysikböcker f̊ar kvinnan ett större utrymme än de tidigare har haft men
representationen av kvinnor och män skiljer sig fortfarande åt. I flera fall är det
mannen som är norm i böckerna och flera stora kvinnliga fysiker glöms bort.

Nyckelord: Läroböcker, fysik, gymnasiet, genus
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1 Inledning

När jag började läsa Teknisk fysik vid universitetet fick vi höra att det var n̊agot
av ett rekord̊ar d̊a de aldrig hade sett s̊a många tjejer söka till programmet. Vi
var d̊a 20 tjejer och 100 killar, det vill säga 17 % tjejer i klassen. Jag har själv
alltid tyckt att det varit kul med fysik och under mitt år p̊a tekniskt bas̊ar fann
jag fysikundervisningen b̊ade lättförst̊aelig och inspirerande. Trots det var det
väldigt sv̊art när det kom till valet av vidareutbildning. Det var matematiken
och fysiken som hade f̊angat mig mest, men det krävdes l̊ang betänketid och
övertalning fr̊an vänner innan jag till sist sökte Teknisk fysik. Var jag verkligen
en s̊adan som passade in där? S̊a hamnade vi där, tjugo tjejer och hundra killar.
Många väldigt duktiga och fokuserade, men även en stor del som har tänkt
”Varför inte?”. Fr̊agan är varför det var s̊a f̊a tjejer som tänkt ”Varför inte?”.
Varför ligger det s̊a l̊angt bort för många tjejer att bli tekniska fysiker? Inte ens
jag som hade ett väldigt stort intresse för det kunde riktigt se mig läsa vidare
n̊agot med s̊a stark inriktning p̊a teknik, fysik och matematik. Samtidigt var det
s̊a många killar i klassen som inte riktigt reflekterat över det utan mest bara sett
det som ett möjligt program som man skulle kunna läsa, aldrig reflekterat över
om de skulle passa in p̊a utbildningen. Varför känns en utbildning som teknisk
fysik s̊a l̊angt bort för många fysikintresserade tjejer?
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2 Bakgrund

Andelen kvinnor ökar inom de flesta utbildningar p̊a universitetet. Ett omr̊ade
som dock halkar efter i denna trend är den tekniska fakulteten där kvinnor är
underrepresenterade. Ett exempel p̊a detta är programmet Teknisk fysik. De
har en övervägande andel män p̊a programmet. År 2006/07 var de som avlade
examen i teknisk fysik till 79 % av manligt kön.1 Kvinnor har slagit sig in
p̊a många ämnen som tidigare har varit mansdominerande, men de tekniska
ämnena ligger l̊angt efter.

De flesta som läser vidare mot teknik och fysik p̊a universitetet kommer
fr̊an naturvetarlinjen p̊a gymnasiet. Till skillnad fr̊an nästan alla andra linjer
p̊a gymnasiet är det p̊a naturvetarlinjen väldigt jämlik mellan könen. Det är
lika många tjejer som killar som väljer att läsa natur och de flesta har även en
liknande sociokulturell bakgrund.2

Idag har flickor högre betyg i medel än vad pojkar har. Detta gäller även
inom ämnen som matematik, teknik och fysik. Trots studieresultaten är det en
betydligt lägre andel flickor som sedan väljer att g̊a vidare med dessa ämnen
till högre utbildningar. Det finns studier som visat att elever ofta väljer yrke
till största del utefter vad som anses vara ett kvinnligt respektive ett manligt
yrke. Dessa yrken blir mer tilltalande d̊a de kan identifiera sig i dem.3 Detta gör
att bilden som förmedlas av de olika yrkena under elevernas utbildning kan ha
stor betydelse över vilken inriktning eleverna sedan kommer att välja för vidare
studier p̊a universitet och högskola. Det är d̊a intressant att undersöka vilken
representation kvinnor f̊ar i ämnet fysik i skolorna. Framställs ämnet som n̊agot
som tillhör b̊ade männen och kvinnorna?

Skolinspektionen har i en rapport visat p̊a att många fysiklektioner styrs till
stor del eller helt av inneh̊allet i fysikböckerna.4 Att skapa eget material är mer
tidskrävande och det kan vara bekvämt att kunna luta sig mot en lärobok d̊a
man planerar och bedriver undervisning. Detta är dock en fara d̊a det som inte
nämns i läroböckerna riskerar att inte nämnas alls. Man kan i undervisningen
d̊a bara komma att f̊a den vinkling p̊a fysiken som kommer fr̊an kursboken. Om
läroböckerna skulle vara bristfällig i vissa omr̊aden kan även undervisningen
komma att bli bristfällig.

Under 80-talet genomfördes en studie om jämställdhet i NO–böcker för
högstadiet. Resultatet fr̊an den studien var nedsl̊aende och visar p̊a att littera-
turen har en tydlig inriktning mot pojkar.5 Om vi jobbar mot ett mer jämställt
samhälle borde det finnas en tydlig skillnad mellan de böcker som användes d̊a
och de som är relativt nyproducerade.

Denna uppsats syftar till att undersöka vilket utrymme kvinnor och män f̊ar
i fysikböckerna idag. Att undersöka kvinnors utrymme i läromedel återspeglar
hur kön är relaterade till vilka möjliga yrkesroller tjejer f̊ar sig till dels i under-

1Högskoleverket Rapport 2008:20 (2008), s. 53
2Broady & Börjesson (2008), s. 8
3Gottfredson (1996), s. 202
4Skolinspektionens rapport 2010:8 (2010), s.13
5Benckert & Staberg (1988), s. 30
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visningen i fysik p̊a gymnasiet. Kan tjejer ocks̊a bli fysiker?

2.1 Tidigare forskning om flickors f

¨

orh̊allande till

¨

amnet

fysik

Britt Lindahl har till sin avhandling Lust att lära naturvetenskap och teknik?
följt elever i en skola fr̊an årskurs fem fram till slutet av nian och studerat hur
deras relation till NO-ämnen förändrats över åren. Hon studerade detta i rela-
tion till vilken utbildning eleverna sedan valde till gymnasiet. Ing̊angsläget var
att göra en studie om vilka det är som väljer att läsa NV-programmen p̊a gym-
nasiet, men under studiens g̊ang fann dock Lindahl att det var intressantare att
inrikta sig p̊a de som istället väljer bort de naturvetenskapliga ämnena. Flera
elever var intresserade av NO-ämnen men valde sedan att g̊a en annan väg för
sina vidare studier. Det fanns en markant skillnad mellan könen i anledningen
till detta bortval. Pojkar angav i högre grad att skolans naturvetenskap inte är
tillräckligt intressant medan många flickor angav att de tror att ämnena är för
sv̊ara för dem.6 Pojkar ser det som en brist i skolan medan flickor ser det som
en brist i sig själva.

“Varför väljer inte flickor fysik?” är en artikel av Sylvia Benckert, publice-
rad i Tidskrift för lärarutbildning och forskning.7 Artikeln handlar om att flickor
har ett lägre intresse för fysik än vad pojkar har. Benckert fr̊agar sig vad detta
kan bero p̊a och vad vi kan göra för att öka intresset för naturvetenskapen för
flickor. Hon undrar vad det är som p̊averkar elevernas identiteter som naturve-
tare. Artikeln är en teoretisk artikel som utvecklar nya teorier utifr̊an tidigare
forskning.

Benckert menar att genus är en social och kulturell konstruktion. Det byggs
upp i förh̊allandet mellan det manliga och det kvinnliga och föreställningar om
vad som kulturellt och historiskt är manligt och kvinnligt. Vi kan se att det finns
omr̊aden där män eller kvinnor är vanligare och dessa genusstrukturer p̊averkar
oss. Genus konstrueras även genom genussymbolism, ord som är motsatser till
varandra och även tilldelas det manliga och det kvinnliga könet. Benckert an-
ser att det naturvetenskapliga, och framförallt fysik, kopplas till det manliga.
Fysiken beskrivs med ord som traditionellt hamnar åt det manliga, s̊a som ra-
tionell och objektiv.8 I ljuset av tidigare forskning vill Benckert att man ändrar
undervisningen s̊a att den är bättre anpassad för kvinnor. En undervisning mer
inriktad mot vardagsupplevelser och mänskligt liv som kan föra in en mer dis-
kussionsanpassad undervisning skulle gynna flickor och f̊a dem mer intresserade
av fysik. Även bilden av kvinnor i naturvetenskapen borde tas upp i diskussion.
Hur blir kvinnorna gestaltade? Detta skulle kunna skapa en naturvetaridentitet
som inte krockar med deras genusidentitet.9 Genusstrukturerna och genussym-
bolismen i samhället är sv̊ara och sega att ändra. Detta gör det ännu viktigare

6Lindahl (2003), s.236
7Tidskrift för lärarutbildning och forskning nr. 4 (2005)
8Benckert (2005), s. 31
9Ibid., s. 35
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att försöka ändra inställningarna i skolan.

I avhandlingen Olika världar, skilda värderingar skriver Else-Marie Staberg
om hur flickor och pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik. Hon tar
avstamp i historien och hur pojkar var de enda som hade tillg̊ang till de tekniska
högskolorna under industrialismen och ingenjörernas tidevarv under sent 1800-
tal tidigt 1900-tal. I förstudier till avhandlingen kunde Staberg se ett mönster i
hur flickor och pojkar agerar i klassrummen under fysiklektioner. De flickor som
hade sv̊art att först̊a hade en tendens att vända sig bort och sluta bry sig medan
de pojkar som inte förstod ställde fr̊agor och tog uppmärksamhet.10 Staberg
undersökte genom observationer och intervjuer hur elever p̊a högstadiet möter
de mer naturvetenskapliga ämnena, framförallt fysik. Hon märkte att många
pojkar redan mött teknik genom fritidsintressen medan många flickor tvärtemot
tagit avst̊and fr̊an tekniska leksaker eller hobbies. Socialt och kulturellt l̊ater sig
inte kvinnlighet och teknik förenas.11 Staberg observerar att pojkarna är mer
lekfulla och fysiskt aktiva under lektionen medan flickor tenderar att vara mer
ordningssamma, räcka upp handen och göra saker korrekt. Staberg menar att
fysiklektionerna är mer anpassade efter pojkarnas tidigare intressen och deras
lekfullhet anses vara det korrekta sättet att möta fysik.12 Bland flickorna finner
hon hur tre idealtyper utkristalliseras:

• Intresserade flickor, som trots framg̊ang, ofta inte tycker sig först̊a i den
utsträckning de strävar efter.

• Ointresserade flickor, som trots viss framg̊ang inte anser sig först̊a och
avvisar fysik och kemi som okvinnligt.

• Osäkra flickor som b̊ade finner ämnena okvinnliga och sig själva misslyc-
kade i dem.13

De flickor som sedan valde att läsa vidare p̊a naturvetarlinjen p̊a gymna-
siet fr̊an de observerade grupperna är de som har n̊agon förälder inom natur-
vetenskap, matematik eller teknik och de som f̊att uppmuntran i teknik och
NO-ämnena hemifr̊an. De flickor som gjorde andra gymnasieval hade inga na-
turvetare eller tekniker i familjen.14 Eleverna f̊ar mycket lite information om
tekniska yrken via NO-lektionerna, studievägledare eller via kurslitteraturen
och de broschyrer de f̊ar ger en snäv och felaktig bild om många yrken. Flic-
kor har en tendens att se teknik och naturvetenskapen som n̊agot som endast
tillhör skolans värld, inte livet. Fysik och kemi anses vara maskulina ämnen och
kvinnlighet konstrueras som skild fr̊an intresse för dessa omr̊aden.15 Lärarna f̊ar
endast de yttre ramarna för lektionerna och har sedan valmöjligheter att forma

10Staberg (1992), s. 32
11Ibid., s. 159
12Ibid., s. 134
13Staberg (1992), s. 137
14Ibid., s. 156
15Ibid., s. 163
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lektionerna innanför dessa ramar. Staberg vill se en mer flickvänlig undervisning
och att pojkar ej ska ses som norm. Det är inte flickorna som ska ändra sig, utan
naturvetenskapen.

Under hösten 2005 fanns det 107 fysikdoktorander p̊a Uppsala universitet, av
dessa var 22 kvinnor. Under de senaste 20 åren innan dess har andelen kvinn-
liga doktorander legat p̊a ungefär samma niv̊a, runt 20 %. Andelen kvinnor
verkar sjunka för varje steg p̊a den akademiska stegen. Agnes Lundborg och
Karin Schönning genomförde 2005 en undersökning om hur arbetsmiljön s̊ag
ut för doktorander p̊a fysiska fakulteten p̊a Uppsala universitet. Analysen hade
sitt fokus p̊a jämställdhet, arbetsmiljö, handledning och hur de mår p̊a arbe-
tet. Resultatet visar p̊a att de flesta doktorander i allmänhet ans̊ag sin arbets-
plats vara jämställd men d̊a mer specifika fr̊agor om klimatet ställdes kom det
fram att jämställdheten trots allt inte var s̊a bra. Kvinnor blev diskriminerade.
Härskartekniker drabbade i högre grad kvinnor än män och de manliga dokto-
randerna fick i högre utsträckning hjälp och synliggörs mer för forskarvärlden.16

Oftast kunde det mer handla om vad som inte skedde än vad som skedde, vilket
gjorde det sv̊art att sätta ord p̊a hur kvinnorna diskriminerades.

De kvinnliga fysikerna var en minoritet och de definierade sig själva som
annorlunda och avvikande medan männen kunde betrakta sig som individer
eftersom de var redan normen.17 Kvinnorna hade oftast förebilder bland de
stora namnen inom sitt omr̊ade medan männen hade förebilder bland professorer
inom den egna institutionen. De kvinnliga doktoranderna trodde inte heller
att de hade samma möjligheter till karriär inom omr̊adet som männen hade. I
undersökningen var det många kvinnor som angett sv̊arigheten att f̊a en vidare
tjänst som anledningen till att de inte tänkte fortsätta i den akademiska världen
efter disputationen även om de gillade sitt arbete och brann för sitt omr̊ade
inom fysiken. I den miljön de befann sig i gjordes kvinnorna mindre säkra p̊a
sig själva.18 Kvinnorna upplevde att de måste bevisa att de är kompetenta, att
deras kompetens kan ifr̊agasättas p̊a grund av att de var kvinnor. Detta var
inget männen upplevde.19

P̊a fr̊agan varför det är s̊a f̊a kvinnliga doktorander svarade kvinnorna själva
att de f̊ar mindre uppmuntran fr̊an samhället. Kvinnorna hade även angett att
det kan bero p̊a att familjeplanerna spelar roll. Ingen av dessa svar var n̊agot män
hade angett i n̊agon större utsträckning. Kvinnorna upplever att det finns en
begränsning fr̊an samhällets normer vilket många män här inte reflekterat över
att det finns. B̊ade kvinnor och män hade däremot angett i sina enkätsvar att
flickor och pojkar uppfostras olika.20 Detta är yttre faktorer och det är ej fysiken
i sig som är problemet. Varför de själva blev doktorander i fysik hade kvinnorna
till stor del angett att de bestämde sig för denna bana redan p̊a gymnasiet medan

16Lundborg & Schönning (2005), s. 112
17Ibid., s. 83
18Lundborg & Schönning (2005), s. 129
19Ibid., s. 85
20Ibid., s. 132
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de flesta männen bestämde sig under högskoleutbildningen.21 P̊a fr̊agan varför
det borde vara mer kvinnor inom fysiken var det vanligaste svarsalternativet för
män, och det näst vanligaste för kvinnor, att ett större urval av skarpa hjärnor
ger ett bättre forskarsamhälle. Det vanligaste svarsalternativet för kvinnor var
rättvisa. Det vore mest rättvist med lika möjligheter.22

Sammanfattning

Forskningen visar p̊a att fysik traditionellt är ett manligt ämne och flickor är mer
osäkra i sin relation till ämnet. Männen blir normen inom fysiken och kvinnor
som intresserar sig för ämnet ses som avvikande. Kvinnors osäkerhet inom fysi-
ken kan komma av samhällets förväntningar p̊a flickor. Samhällets förväntningar
och värderingar återspeglas i läroböcker och i undervisningen. B̊ade Benckert
och Stabergs studier visar p̊a att den kvinnliga identiteten krockar med den
fysikundervisning eleverna möter i skolan.

3 Litteratur

¨

oversikt

I den här delen kommer jag först och främst presentera tidigare forskning som
har gjorts om läroböcker i NO och i vilken mån dessa böcker vänder sig b̊ade
till flickor och pojkar. Jag kommer även ta upp studier som visar vilken roll
läroböcker f̊ar för undervisningen. Ju mer frekvent läroböcker används desto
viktigare blir inneh̊allet däri. Dessa delar behandlas för att ge en överblick hur
det tidigare har sett ut i läroböcker i fysik och varför läromedelsgranskning ur
ett könsperspektiv kan vara viktigt.

3.1 Tidigare forskning om l

¨

arob

¨

ocker

Läroböcker i NO i ett genusperspektiv

I rapporten Riktar sig läroböcker i NO-ämnen mer till pojkar än till flickor23

undersöker Silvia Benckert och Else-Marie Staberg n̊agra böcker i teknik, ke-
mi och fysik för högstadiet för att se om dessa böcker verkligen är jämställda.
De menar p̊a att det framförallt för flickor är av betydelse att böckerna fak-
tiskt är jämställda och visar upp en bild av den aktiva kvinnan i NO-ämnena.
Tidigare forskning har visat att det inte räcker med att det är lika många
bilder p̊a kvinnor och män. Om kvinnorna inte är aktiva p̊a bilderna medan
männen är det skapar det bara en maskulint dominerande vetenskap. Benckert
och Staberg lutar sig även p̊a forskning som visar p̊a att flickor har ett större
intresse av människokroppen, fenomen fr̊an omgivningen och relationen mellan
fysik/teknik och samhälle medan pojkar visar ett större intresse av teknik och
maskiner, elektricitet och rymden. Benckert och Staberg undersöker b̊ade kvan-
titativt och kvalitativt hur de b̊ada könen är representerade i text och p̊a bild.

21Ibid., s. 21
22Ibid., s. 133
23Benckert & Staberg (1988)
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De vill se hur författarna har valt att beskriva och illustrera naturvetaren och
teknikern och om det är gjort s̊a att flickor tilltalas av ämnena i samma grad
som pojkarna.24 Deras fr̊ageställning är i vilken utsträckning de b̊ada könen
är avbildade eller nämnda i exempel och i vilka situationer. De vill ta reda p̊a
vilken bild av kvinnor böckerna förmedlar och vilken bild som ges av de som ska
syssla med naturvetenskap samt vilka delar av naturvetenskapen har man valt
att presentera.25

Den kvantitativa undersökningen visar att bilderna till största delen repre-
senteras av män, ungefär 2/3 av alla bilder, b̊ade i kemi- och fysikboken. Det är
dock inte bara viktigt att kvinnor är representerade p̊a bilderna, utan även vad
de gör. De fann att männen var mycket mer aktiva p̊a bilderna medan kvinnorna
mest medverkande dekorativt. D̊a de utförde n̊agot arbete var det begränsat till
skola, hemarbete och v̊ard. Männen var äventyrliga och hade en stor variation
av yrken. I fysikboken var det männen som gjorde 75 % av de experiment som
utfördes p̊a bilderna.26 I uppgiftsdelarna är det mansnamn som dominerar. I
en av böckerna är det 25 olika mansnamn som nämns och 5 olika kvinnonamn.
Bara en av de undersökta böckerna hade en jämn fördelning av mans- och kvin-
nonamn. De fann även att kvinnliga vetenskapsmän lyste med sin fr̊anvaro. Inte
ens Marie Curie nämns i n̊agon av böckerna. Även inneh̊allsmässigt menar Benc-
kert och Staberg att böckerna inriktar sig mer åt pojkar än åt flickor. De ämnen
som pojkar har nämnt som de mest intressanta är även de som har f̊att störst
plats i den undersökta litteraturen. P̊a fr̊agan om litteraturen vänder sig mer
till pojkar än till flickor svarar Benckert och Staberg tveklöst ja.27

Genus och text - När kan man tala om jämställdhet i läromedel? är en av-
handling av Moria von Wright som undersöker läroböcker i fysik för grundsko-
lans högre årskurser och gymnasiets A-kurs i fysik. von Wright undersöker hur
läroböckerna är upplagda textmässigt och om man kan anse att de vänder sig
till n̊agot av könen mer än det andra. Tidigare forskning visar att flickor gärna
väljer bort fysik. Andra naturvetenskapliga ämnen s̊a som biologi och kemi är
däremot väl representerade av kvinnor. Flickor tenderar att tycka att fysik är
ett för abstrakt ämne och behöver mer kontext för att ta till sig ämnet.28 von
Wright fr̊agar sig om spr̊akbruk som används i texterna, hur relationen manligt-
kvinnligt framställs, vilka genusstrukturer texterna visar p̊a och vad de värderar.
Hon fr̊agar ocks̊a hur texterna ställer sig mot ett identitetsskapande som man
eller kvinna. I vilka kontexter behandlas fysiken och, med bakgrunden att flickor
i större mån behöver ett sammanhang för att ta till sig en text, vilken mening
erbjuder den?

Att vara fysiker till yrket är starkt bundet till den manliga sfären och som
man behöver man inte förklara sig vid detta val av yrke. Som kvinna blir det mer
problematiskt d̊a det över lag inte stärker den kvinnliga identiteten, även om den

24Ibid., s. 13
25Ibid., s. 15
26Benckert & Staberg, s. 22
27Ibid., s. 30
28von Wright (1998), s. 16
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för den enskilda person kan verka stärkande. vonWrights läroboksanalys visar p̊a
att texterna i böckerna framh̊aller att vetenskapen är en sannare kunskap, högt
överlägsen vardagskunskapen som framställs som bristfällig och rent av felaktig.
Hon menar p̊a att det faktum att böckerna inte tar upp att fr̊agor man ställer i
vardagslivet kan ha betydelse för synen p̊a fysik. Fysiken f̊ar föreg̊a vardagen.29

Skulle litteraturen varit jämställt genusmässigt hade den tagit mer hänsyn till
olika perspektiv att se p̊a fysiken. Att ha ett vardagsperspektiv är ett exempel,
men även att se fysiken i relationen mellan människan och naturen/miljön skulle
bli mer inkluderande för flickor.

von Wrights analys visar ocks̊a p̊a att kvinnliga fysiker är väldigt fr̊anvarande
i litteraturen och de g̊anger n̊agon nämns blir de inte erkända som fullvärdiga
forskare. Tekniken och fysiken framställs även i böckerna som n̊agot farligt och
ett omr̊ade som inte är öppet för alla utan blir mer ett omr̊ade för experter.30

Många av exemplen är hämtade fr̊an omr̊aden som klassiskt sätt är manliga.
När fysiken fr̊anskiljs vardagskunskapen försvinner även personliga upplevelser.
Fysikaliska fenomen kopplas inte till upplevelser och estetiken lyser med sin
fr̊anvaro i böckerna. Jämställdhet handlar om att inkludera olika perspektiv vil-
ket von Wright menar att dessa böcker inte lyckas med.

Skolverket lade 2006 fram en rapport där de undersökt hur väl läroböcker
överensstämmer med skolans värdegrund.31 De lät undersöka ett flertal läro-
böcker i ämnena historia, religion, samhällskunskap samt NO och analysera
dem med olika aspekter, bland annat kön. Läroböckerna som analyserades var
riktade mot grundskolans senare år och A-kurser p̊a gymnasiet och läroböckerna
har valts utefter dess popularitet sett i antal böcker som har tryckts under en
vald period. Den värdegrund som st̊ar med i läroplanen belyser människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och
män, alla människors lika värde samt solidaritet med svaga och utsatta. De
läroböcker man använder sig utav i skolorna f̊ar inte strida mot skolans värde-
grund. Resultatet visar dock att de flesta läroböcker trots allt gör det. Gransk-
ningen innefattade b̊ade texter, bilder och uppgiftsdelar i böckerna och det som
undersöktes var om den symboliska framställningen och värderingar i böckerna
bidrar till att skapa eller upprätth̊alla fördomar och föreställningar.32

De NO-böcker som granskades med avseende p̊a kön hade ett väldigt könsne-
utralt spr̊ak i sina texter. Ämnesfokusen var stark vilket leder till att texter-
na saknar sociala perspektiv.33 Det talades mer om människan, n̊agon utan
könstillhörighet, men d̊a denna människa blev benämnd med n̊agot kön var det
oftast en man. Mannen blir norm och kvinnan blir den avvikande. Detta kunde
man även se i bilderna i de granskade NO-böckerna. Granskning av de övriga
böckerna i andra ämnen gav liknande resultat men där blir det även tydligare
i texterna. I historiaböckerna var det framförallt männens historia som belyses.

29Ibid,. s. 45
30Ibid., s. 52
31Skolverkets rapport:285 (2006)
32Ibid., s.14
33Ibid., s.28

10



Det finns undantag bland religionsböckerna där de l̊atit könsfr̊agan genomsyra
texten och även l̊atit eleverna själva f̊a reflektera om religionsaspekter p̊a kön.34

I rapporten framhävs att en bra lärobok ska visa en jämställdhet mellan
könen, motverka traditionella könsmönster och uppmuntra elever att testa och
utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet.35 Att skriva
läroböcker är problematiskt d̊a man blir begränsad av utrymmet, att det ska
vara en kommersiell produkt och att allt måste förklaras begripligt p̊a elevernas
niv̊a. Det som st̊ar i böckerna blir sedan ofta tagna för sanning och många lärare
ser även läroböcker som en säkerhet att läroplanen och kursplanen följs. Många
läroböcker faktagranskas men de borde även granskas efter läroplanen innan de
släpps ut p̊a marknaden.

Läroböckers roll i undervisningen

Sta↵an Stukát skriver i sin avhandling Lärares planering, under och efter ut-
bildningen om hur lärarkandidater och lärare g̊ar till väga d̊a de lägger upp en
planering för sina lektioner och vilka faktorer det är som styr. I sin studie har
han intervjuat 22 lärarkandidater och sedan följt upp och intervjuat samma per-
soner d̊a de varit yrkesverksamma ett år. Han menar att de huvudfaktorer som
styr lärares planering är; handledare/kollegor (lärarkandidat/lärare), läroplan,
kursplan och lokal arbetsplan, läroböcker samt inre styrning. Med inre styrning
syftar Stukát p̊a personliga åsk̊adningar, referensramar och värderingar.36

Stukát fann att informanterna själva ans̊ag att det framförallt var den inre
styrningen som formade deras planering. Detta gällde b̊ade d̊a de var lärar-
kandidater och när de sedan var färdiga lärare. Informanterna menade att det
var de själva som avgjorde vad som skulle uppn̊as med lektionerna och hur
det skulle uppn̊as. Andra faktorer som läroplan, kursplan och lokal arbetsplan
fanns med indirekt i deras bakhuvud. Läroböcker blev dock starkt styrande för
de som hade mer teoretiska ämnen. Ju h̊ardare struktur ämnet har ju mer be-
roende blir lärarna av läromedlen vid planering.37 Läroböckerna ger en stabil
grund. Informanterna som hade mer teoretiska ämnen angav att de blev mer
styrda av läroböckerna än de själva önskade. Det fanns mindre tid för lärarna
att planera sin undervisning vilket gjorde att de lutade sig mer mot läroböcker.

I artikeln Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande beskriver Boel Englu-
nd läroböckernas betydelse för undervisningen.38 Han menar p̊a att läroböcker
intar en central styrning för många lärare. Varför de f̊ar denna position sam-
manställer han i fem huvudanledningar.

• Läroboken har en kunskapsgaranterande, auktoriserande roll.
Läroboken ger en trygghet till att kursplanen följs. Det kan framförallt

34Ibid., s. 30
35Ibid., s. 33
36Stukát (1998), s. 140
37Ibid., s. 55
38Englund (1999)
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vara viktigt för lärare som är nyexaminerade eller lärare som inte känner
helt tillit till sina kunskaper inom ämnet.

• Läroboken har en gemensamhetsskapande, sammanh̊allande roll.
Att ha en bok ger känslan av en helhet i ett ämne, även om det best̊ar av
flera olika skilda delar.

• Läroboken underlättar utvärdering.
Det praktiska i att kunna hänvisa till kurslitteratur vid prov gör att det
är kunskaperna som st̊ar i litteraturen som ocks̊a tenteras. Läroboken blir
d̊a underlag för utvärdering av elevernas kunskaper. Detta gör ocks̊a att
det är boken som definierar målet.

• Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet.
Att som lärare slippa producera allt läromedel själv minskar arbetsbördan.
Är en elev fr̊anvarande fr̊an en lektion kan det även vara praktiskt att
kunna hänvisa till sidor i en bok. För eleven kan det underlätta att endast
behöva ta med sig en bok hem istället för att ha en mängd olika källor att
h̊alla reda p̊a. En lärobok underlättar i planering och organisering.

• Läroboken har en disciplinerande roll.
Böckerna hjälper till att h̊alla eleverna sysselsatta, f̊ar dem att göra det
de förväntas göra och hjälper till att öka lugnet i klassrummet.39

Att använda sig av en lärobok har många funktioner och fördelar. Trots att
lärare kan vara missnöjda med de läroböcker de har tenderar de fortfarande
att använda dem. Detta visar p̊a behovet av läromedel.40 Valet av bok är inte
helt fritt d̊a det ofta är en fr̊aga om ekonomi och det faktum att böckerna som
oftast används av flera lärare p̊a en skola och av många elever under många
år. Läromedlen har ett inflytande, framförallt i de ämnen som har mycket ren
fakta i sig och mycket teori, s̊a som till exempel NO-ämnen.41 Läroböcker är
ett arbetsredskap som underlättar för lärare p̊a många sätt. Hur mycket de
genomsyrar lektionerna sedan beror mycket p̊a lärare och ämne.

Sammanfattning

Tidigare forskning om läromedel i NO-ämnen visar p̊a att böckerna är mer
inriktade mot killar än mot tjejer, b̊ade inneh̊allsmässigt i texterna och i bilder
och uppgifter. Kvinnliga forskare har f̊att en väldigt liten om n̊agon plats alls i
böckerna. De g̊anger de nämns tenderar de att inte bli erkända som fullvärdiga
forskare. Läroböcker f̊ar sedan en viktig roll, framförallt i teoretiska ämnen.
Även om lärare anser att, som Stukáts forskning visar p̊a, lektionsplaneringen
först och främst styrs av deras personliga värderingar och referensramar blir
läroböcker allt mer styrande d̊a planeringstiden minskar. Läroböcker p̊averkar
fysikundervisningen till stor del. Vad man d̊a visar i böckerna spelar stor roll

39Englund (1999), s. 339
40Ibid., s. 341
41Ibid., s. 330
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för v̊ar syn p̊a fysiken och vem som är fysiker. Min egen studie kommer att
undersöka hur det ser ut i de böcker som används i fysikundervisningen idag.
Visas fysiken i böckerna som n̊agot som tillhör b̊ade männen och kvinnorna.

3.2 Teoretiska perspektiv

Linda Gottfredson beskriver i Gottfredson’s Theory of circumscription and com-
promise hur de yrkesval vi gör i livet handlar om ett identitetsskapande.42 Trots
att vi idag har stor valmöjlighet i val av yrke är det stor skillnad mellan kön,
bakgrund och social klass vilka yrken man väljer att bli. Denna delning kan
ses även ner i yngre åldrar och yrkesval kan ofta komma att krocka med per-
sonernas faktiska intressen. Gottfredson menar att val av karriär är en process
som börjar redan i barndomen och att valet mycket styrs av hur väl bilden av
yrket överensstämmer med den självbild man har. Karriärsvalet styrs mer av
det ut̊atriktade sociala jaget än det inre, psykologiska jaget. Vi väljer yrke mer
efter de sociala aspekter man har p̊a sig själv, s̊a som kön, klass och intelligens,
än personliga aspekter, s̊a som värderingar, personlighet och familjeplaner.43

Små barn har en mer öppen syn p̊a jobb och de ser en möjlighet att bli
vad som helst. Begränsningarna utvecklas sedan allteftersom de växer upp och
f̊ar en självuppfattning i relation till det sociala samhället. Man sorterar bort
alternativ som inte passar in till den självbild man skapar.44 Denna utveckling
sker enligt Gottfredson i fyra steg. I åldern mellan tre till fem börjar barn sortera
in personer efter storlek och kraft. Steg tv̊a är mellan sex till åtta år d̊a de börjar
dela in omvärlden i könsroller. Steg tre är när de är i åldern nio till tretton. De
börjar d̊a orientera efter social tillhörighet d̊a de börjar först̊a de av samhället
mer korrekta symboler för social klass. Det sista, fjärde, steget är fr̊an åldern
fjorton och upp̊at d̊a man börjar fundera mer p̊a vem man är som individ och
hur man hittar sin önskade plats i samhället. Vid detta steg börjar man mer
blicka framåt mot sin möjliga framtid.

Gottfredsons menar att det som över lag styr v̊ara yrkesval allra mest är
kön, även om kvinnor är mer liberala i det än män.45 Begränsningar och kom-
promisser tas ofta för givet. För att motverka detta anser hon att man borde
fokusera mer p̊a möjligheter och intressen hos elever i skolorna s̊a att de kan
utveckla ett jobb-jag utan onödiga begränsningar och kompromisser.

Jag har valt att ta fasta p̊a det Gottfredson beskriver i min analys av kvin-
nors plats i läroböcker i fysik. De val vi gör i livet gällande vidareutbildning och
sedan även yrke p̊averkas till stor del av v̊ar omgivning och vad som anses vara
kvinnligt och manligt. De vidare yrkesvalen är en del av v̊art identitetsskapan-
de. Jag kommer att inrikta mig p̊a tiden i början p̊a gymnasiet d̊a eleverna är
i den åldern d̊a de funderar p̊a sin egen roll i samhället. Fysik är ett skolämne

42Gottfredson, (1996), s. 179
43Ibid., s. 181
44Ibid., s. 190
45Ibid., s. 201
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som traditionellt är mer anpassat för män.46 Kvinnor är generellt mer osäkra
p̊a sig själva och sin kunskap i ämnet.47 Detta gör det ännu viktigare att ge dem
bra förebilder i undervisningen i ämnet fysik. Att som kvinna välja en väg som
fysiker är inte alltid ett självklart och enkelt val. Valet kan komma att krocka
med den kvinnliga identiteten. Män behöver inte p̊a samma sätt förklara sig i
yrkesvalet som fysiker eftersom det anses redan ligga dem närmre.48

Ofta f̊ar kurslitteraturen en betydande roll i undervisningen.49 Vad som
nämns i kurslitteraturen i fysik kan komma att forma hela fysikkursen. Här sätts
ramar om vem och vad som är viktigt i fysiken. Det vi ser och läser p̊averkar
oss. Framtida studieval p̊averkas av vad vi kan identifiera oss med. Därför är
det viktigt att lyfta fram en bild av fysikern som inte behöver strida mot den
kvinnliga identiteten. Läroböcker blir här en viktig del i att förmedla denna bild.
Som Benckert och Staberg visar i sin rapport räcker det inte med att kvinnor
nämns eller är med p̊a bilder i fysikböckerna utan de behöver vara aktiva och
deltagande för att verkligen förmedla en bild av en kvinnlig fysiker man kan
identifiera sig med. I detta är inte inneh̊allet och vinklingen av själva fysiken
det viktigaste utan hur den har valts att framställas könsmässigt. Är det ett
omr̊ade där b̊ade kvinnor och män finns representerade p̊a ett sätt som visar p̊a
att fysiken tillhör b̊ade kvinnor och män?

Fanny Ambjörnsson talar i sin avhandling En klass för sig om hur genus kan
ses som en kulturellt skapad maktordning som är relaterad till föreställningar.50

Att använda sig av begreppet genus är ett sätt att skilja det kulturella könet fr̊an
det biologiska, det vill säga det vi skapar om manligt och kvinnligt utan att tala
om biologiska skillnader. Genus är inget statiskt utan en process som vi ständigt
återskapar. Vi anpassar oss efter de normer som finns om manligt och kvinnligt
genom en uppmaning fr̊an det o↵entliga samhället att man därigenom skulle bli
lyckligare.51 Att vara ”normal” blir mer åtr̊avärt. Dock är normaliteten sällan
ett genomsnittligt värde av hur alla är. Istället är normaliteten en skapad tanke,
en föreställning, om hur kvinnor och män ska vara. Normer existerar inte i sig
själva utan endast i relation till sina motsatser.52 När man talar om vad som
är kvinnligt finns det motsatser som berättar vad som inte är kvinnligt. Om att
ha l̊angt h̊ar anses vara kvinnligt är man inte s̊a kvinnlig om man väljer att ha
kort h̊ar. Att ta avst̊and fr̊an normen och g̊a en annan väg blir ett aktivt val.

Judit Butler skriver i sin bok Genustrubbel: feminism och identitetens sub-
version53 om sv̊arigheten med ordet genus. Genus är inget statiskt utan sam-
manfaller med det kulturella, historiska och politiska. Det är sv̊art att frikoppla
genus fr̊an etnicitet, klass, sexualitet och regionala former. Butler menar att
benämningen kvinna är n̊agot p̊ag̊aende konstruerande som inte kan sägas ha

46Staberg (1992), Benckert (2005), von Wright (1998)
47Benckert (2005)
48Lundborg & Schönning (2005), Benckert (2005), Staberg (1992), von Wright (1998)
49Stukát (1998), Skolinspektionens rapport 2010:8 (2010)
50Ambjörnsson (2003), s. 12
51Ibid., s.18
52Ibid., s. 28
53Orginaltitel Gender trouble: feminism and the subversion of identity (1990)
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varken en början eller ett slut.54 Det är fel att p̊a förhand anta att det finns
en grupp kallad kvinnor som vi sedan bara behöver komplettera med klass, et-
nicitet, sexuell läggning, ålder och andra aspekter. Var ska gränsen g̊a i hur
många aspekter måste man ta med för att gruppen ska bli fullständig? Butler
problematiserar även ordet kön och könsidentitet. Var hamnar till exempel in-
tersexuella och dragpersoner i detta? Att prata om ett kön hävdar dess enhet
gentemot ett motsatt kön.

Traditionellt ser man genus som det själsliga och kulturella och ordet kön
som det kroppsliga och naturliga.55 I den analys jag kommer att utföra kommer
jag b̊ade se till kön och genus. D̊a jag har för avsikt att studera vilket utrymme
kvinnor och män f̊ar i läroböckerna behöver jag först se till könstillhörighet.
Som Butler skriver är det inte alltid att lätt att dra gränsen mellan kvinna och
man. Analysen kommer här att p̊averkas av könstraditioner i vad som uppfattas
som en man eller en kvinna. Könstraditioner spelar in i vilka som uppfattas som
män och kvinnor i bilderna och vilka namn är manliga namn och vilka är kvinn-
liga. För att sedan undersöka hur de b̊ada könen är representerade i böckerna
behövs bilderna och texterna studeras ur ett genusperspektiv. Vi b̊ade skapar
och upprätth̊aller det som anses vara kvinnligt och manligt. Genom att visa
upp traditionella könsnormer återskapar vi en bild av hur det bör vara. Visar vi
istället genombrytande mönster kan vi skapa nya bilder och nya förutsättningar.
Visar vi upp bilden av fysikern som kvinna blir även kvinnan fysiker. Som But-
ler nämner är det sv̊art att separera genus fr̊an andra faktorer som till exempel
etnicitet, klass och ålder. I min analys vill jag begränsa genus till det som vi i
v̊art samhälle idag traditionellt anser vara mer kvinnliga och mer manliga akti-
viteter. Genus är n̊agot vi konstruerar och återskapar i det vi ser och upplever.
Det vi möter i läroböckerna blir en del av v̊art skapande av genus. Fysik ses
idag mer som ett manligt ämne än ett kvinnligt men fr̊agan är om denna bild
upprätth̊alls eller ifr̊agasätts av de läromedel i fysik vi har idag.

Som Gottfredsons teori och slutsats säger är kön det som h̊arddraget spelar
störst roll i v̊ara val av framtida studier och yrke. I min studie utelämnar jag
andra intressanta vinklar som etnicitet, klass med mycket mera. Dessa faktorer
p̊averkar ocks̊a v̊art identitetsskapande men den data jag utg̊ar fr̊an är hur
många kvinnor, endast baserat p̊a kön, som väljer att g̊a vidare med teoretiska
ämnen som teknik och fysik. D̊a jag pratar om kvinnor, tjejer, män och killar
menar jag endast könstillhörighet.

54Butler (1990), s. 87
55Butler (1990), s. 206
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4 Syfte och fr̊agest

¨

allningar

Läroböcker är betydelsefulla för undervisningen och det som visas däri kan kom-
ma att p̊averka v̊ar bild av fysiken. De studieval och yrkesval vi gör i livet är
en del av v̊art identitetsskapande och v̊art identitetsskapande p̊averkas i sin tur
av de bilder vi f̊ar av samhället. Vi söker oss efter n̊agot vi kan och vill identi-
fiera oss med. I denna process har kön en stor betydelse. Fr̊agan är d̊a om v̊ara
fysikböcker ger en könstillhörighet i fysiken för b̊ade kvinnor och män.

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors representation i dagens
läroböcker i fysik p̊a gymnasiet och p̊a vilket sätt representationen av kvinnor
och män skiljer sig åt. Detta görs för att se hur den kvinnliga fysikern framställs
i fysikböckerna p̊a gymnasiet. Syftet är även att se om det har skett n̊agon di-
rekt förändring mot hur det har sett ut i tidigare års läroböcker och om vi kan
se en allmän trend i dagens böcker eller om böckerna skiljer sig åt.

Utifr̊an de teoretiska utg̊angspunkterna har uppsatsens övergripande syfte
brutits ned i följande fr̊ageställningar:
- Är kvinnliga forskare representerade i böckerna?
- Om kvinnliga forskare är representerade, hur är de presenterade i förh̊allande
till hur manliga forskare är presenterade?
- Är kvinnor och män representerade i fysikböckernas bilder och uppgifter?
- Vilka situationer är kvinnor och män representerade i och skiljer det sig n̊agot
åt mellan könen?
- Skiljer sig representationen av kvinnor sig åt mellan böckerna?
- Skiljer sig representationen av kvinnor sig åt i dagens böcker i jämförelse med
tidigare års böcker?
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5 Metod och etiska aspekter

5.1 Metod

För att ta reda p̊a hur den kvinnliga fysikern framställs i kurslitteraturen för
fysikundervisning p̊a gymnasiet har jag valt att vända mig direkt till källan och
genom textanalys studera n̊agra kursböcker för ämnet. Vad som läggs fram i
undervisningen i skolan styrs framförallt av läroplanen, lärarens val och kurslit-
teratur. Studier har visat att just kurslitteraturen ofta f̊ar en betydande roll,
framförallt i mer teoretiska ämnen.56 Det som inte nämns i litteraturen har d̊a
en ökad risk att inte nämnas alls.

Tidigare liknande studier har gjorts p̊a läroböcker i fysik som är anpassad
för den gamla kursplanen. Kurslitteratur revideras delvis till nya upplagor men i
och med den nya kursplanen genomgick många böcker en större förändring. Jag
kommer att inrikta mig p̊a litteratur för gymnasiet. De som läser fysikkurserna
p̊a gymnasiet har redan gjort ett första val av vidareutbildning mot det mer na-
turvetenskapliga och fördelningen mellan flickor och pojkar är relativt jämn p̊a
naturvetarprogrammet.57 P̊a eftergymnasial niv̊a däremot är flickor underrepre-
senterade p̊a tekniska program som teknisk fysik. Naturvetarprogrammet verkar
inte f̊a naturvetenskapligt intresserade flickor att vilja g̊a vidare med ämnet fy-
sik. Anledningen till detta är förmodligen komplex men en vinkel är den bild
av den kvinnliga fysikern eleverna möter i fysikundervisningen. Forskning har
visat p̊a att vidare utbildning väljs i hög grad efter vilka förebilder man f̊ar.58

Jag kommer att studera kurslitteratur som hör till kurserna Fysik 1 och Fy-
sik 2 p̊a gymnasiet. Fysik 3 är en valbar fördjupningskurs som endast en liten
andel väljer att läsa, därför tar jag inte med de läroböckerna i den här studi-
en. Det är intressant att studera flera olika böcker för att se om det är n̊agon
skillnad mellan dem eller om de är homogena i fr̊agan. Jag har valt att studera
böcker fr̊an tre olika serier: Heureka! fr̊an förlaget Natur & Kultur, Impuls fr̊an
Gleerups och Ergo fr̊an Liber. Dessa tre förlag ligger i försäljningstopplistan av
läroböcker för Fysik 1 och 2 p̊a Adlibris.59 De tre undersökta förlagen ger alla
ut separata böcker för kursena och det är s̊aledes sex böcker som har undersökts
i studien. Alla böcker har publicerings̊ar 2011 och ska vara anpassade efter den
nya kursplanen Gy 2011. De ska alla vara baserade p̊a samma kursplan och om
de blivit p̊averkade av n̊agra samhällstrender borde alla böckerna p̊averkats av
samma trender. Detta kan vara viktigt om man vill göra en jämförande analys
mellan böckerna. För att f̊a en s̊a bra bild som möjligt av materialet kommer
jag att använda mig av b̊ade en kvantitativ- och en kvalitativ textanalys.

I en kvantitativ textanalys försöker man göra en likvärdig jämförelse mellan
olika material. Till exempel kan man undersöka hur frekvent vissa ord dyker
upp i en text eller hur ofta n̊agot förekommer i texten. P̊a detta sätt kan man

56Skolinspektionen (2010), s. 13, Stukát (1998), s. 55, Englund (1999), s. 21
57Broady & Börjesson (2008), s. 28
58Gottfredson (1996)
59adlibris.se, 15-11-27
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f̊a en överblick av ett större material och kanske kan utröna en övergripande
trend i materialet. Den kvantitativa textanalysen säger hur ofta och hur mycket
n̊agot förekommer. Med andra ord handlar det om frekvens och utrymme.60

Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnors representation i fysikböckerna.
Med en kvantitativ analys kan man f̊a fram vilket utrymme, i fr̊aga om antal,
kvinnor f̊ar i uppgiftsdelarna, i texten och bland de fysiker som nämns. Tradi-
tionellt sett finns det fler manliga vetenskapsmän i historien, men om Einsteins
relativitetsteori nämns är d̊a även hans första fru Mileva Marić nämnd d̊a det
anses att hon var en viktig del i upptäckandet. Även om det historiskt finns fler
manliga vetenskapsmän existerar det flertalet kvinnliga. Det är även av intresse
att se hur många g̊anger kvinnor och män nämns i uppgiftsdelen i böckerna.
Uppgiftsdelarna utgör en stor del av böckerna och här kommer eleverna i kon-
takt med texter om hur personer utför handlingar och aktiviteter och reflekterar
över dem ur ett fysikperspektiv. Hur många av uppgifterna handlar sedan om
att det är en man som utför en aktivitet och hur många handlar om att det
är en kvinna som utför dem. Jag kommer även att undersöka hur många bilder
böckerna har där kvinnor finns med och jämföra med hur många bilder det är
där män finns med.

Den kvalitativa textanalysen handlar mer om hur saker benämns i texter-
na. Här undersöks hur man l̊ater idéer, personer eller handlingar framställas i
materialet. Det finns inte n̊agot neutralt spr̊ak utan allt man skriver f̊ar en viss
vinkling som uttrycker åsikter och värderingar. Texter blir skrivna utefter en
viss synvinkel. Istället för att att bara mer mekaniskt räkna ord handlar det
i den kvalitativa textanalysen om att vara aktiv när man läser texten, ställa
fr̊agor till den och se om de kan besvaras. Man söker efter den underliggande
meningen.61 Det är inte bara av intresse hur många g̊anger kvinnliga fysiker
benämns utan även hur de benämns i jämförelse med hur de manliga fysikerna
benämns. Hur skiljer sig beskrivningarna åt, beskrivs de med olika ord, nämns
de bara i förbifarten eller f̊ar de mer berättat om sig? I bokens uppgiftsfr̊agor är
det intressant att se i vilka sammanhang kvinnor och män nämns och vad för
slags aktiviteter de utför i fr̊agorna. N̊agon djupare textanalys av allt som st̊ar
i böckerna är ej relevant för min studie.

Jag kommer även undersöka böckernas bilder. Bilderna i läroböckerna tol-
kas alltid i en kontext. I det här fallet tolkas de i en fysikkontext. Bilderna
gestaltar och lyfter fram centrala partier i böckerna och fungerar även som
minnesanteckningar för eleverna.62 Bilderna blir en del av hur man väljer att
framställa fysiken. Även om en text kan vara genomtänkt och pedagogisk kan
den förfelas genom att den illustreras med könsstereotypa bilder. Bilder kan av-
slöja föreställningar och värderingar som är p̊averkade av samhället och som i
sin tur sedan p̊averkar läsaren.63 Det spelar inte bara roll hur ofta vi ser kvin-
nor respektive män p̊a bilderna utan även vad de utför för handlingar p̊a dem.
Förstärker eller bryter bilderna de könsnormer som finns idag? Det är inte ba-

60Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012), s. 197
61Esaiasson m.fl. (2012), s. 215
62Eriksson (2009), s. 55
63Ibid., s. 68
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ra viktigt att b̊ada könen är representerade utan det är även viktigt att b̊ada
könen är aktiva p̊a bilderna.64 Annars finns det risk att det skapar en bild av
fysik som en dominerande vetenskap av det ena könet. Jag kommer att studera
bilderna med en ytlig bildanalys med beskrivning av bilden och upplevelsen av
bilden i sin kontext.

Dessa analysfr̊agor liknar dem som Benckert och Staberg gjorde i sin un-
dersökning 1988 vilket gör att jag även kan jämföra mitt resultat med deras och
se om det har skett n̊agon förändring sedan 80-talet. Jag har dock valt att inte
analysera inneh̊allet med avseende p̊a att vissa behandlade ämnen i böckerna
skulle tilltala tjejer eller killar mer, s̊a som b̊ade Benckert och Staberg samt
von Wright gör. Jag kommer istället stanna vid hur könen är representerade i
böckerna. I detta avseende mer likt Skolverkets studie fr̊an 2006.

5.2 Etiska aspekter

Min studie kommer att baseras p̊a textanalys. Det kommer inte att ing̊a n̊agra
intervjuer eller enkätstudier vilket gör att jag inte kommer att behöva ta hänsyn
till n̊agot informations- eller samtyckeskrav. Jag kommer att utg̊a fr̊an vad
författarna till böckerna skriver, inte till dem som personer. Den data jag sam-
lar in kommer d̊a att vara skilt fr̊an personuppgifter vilket gör att materialet
inte behöver behandlas p̊a ett känsligt sätt. Vad man däremot bör tänka p̊a är
just att l̊ata textmaterialet vara skilt fr̊an författarna. Man kan kritisera texten
utan att hänga ut n̊agra författare. Det finns även ett ansvar att citera källorna
p̊a ett korrekt sätt och textanalysen bör utföras p̊a ett rättvist sätt utan att
förvränga fakta. Jag kommer i granskningen inte att favorisera n̊agon bok utan
l̊ata granskningen vara subjektiv utan personliga värderingar. Jag kommer inte
heller säga n̊agot om böckernas kvalité i övrigt d̊a detta inte ing̊ar i min studie.

64Benckert & Staberg (1998), s. 11
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6 Resultat och analys

6.1 Den kvinnliga vetenskapsmannen

Det har funnits många kvinnliga fysiker genom tiderna. Även om forskarvärlden
historiskt dominerats av män, d̊a kvinnor som regel inte fick tillträde till uni-
versiteten, finns det flera kvinnliga exempel att lyfta fram. Inte minst när man i
läroböckerna behandlar nutida forskning. Det kan vara viktigt för ett identitets-
skapande som kvinnlig fysiker att lyfta fram dessa kvinnor och visa att det finns
många kvinnor som gjort stora upptäckter och hjälpt till att föra vetenskapen
framåt. I Benckert och Stabergs undersökning av NO-böcker fr̊an 80-talet st̊ar
inga kvinnliga vetenskapsmän nämnda alls. Inte ens Marie Curies namn finns
med i böckerna. Fr̊agan är hur det ser ut i v̊ara fysikböcker idag.

I alla de undersökta böckerna finner man ett flertal kvinnliga vetenskapsmän.
Alla böckerna tar nu inte bara upp Marie Curies namn utan ger även utrymme
för mer text om henne och hennes forskning som hon utförde tillsammans med
hennes man Pierre Curie. Det är dock Marie som är i fokus medan hennes man
finns nämnd i det faktum att de jobbade tillsammans och mottog ett nobel-
pris tillsammans. I tv̊a av böckerna finner vi även Maries dotter Irène Curie
och hennes forskning som även den ledde fram till ett nobelpris. I kapitlet om
atomer kan man i alla de undersöka bokserierna även finna Lise Meitner och
hennes upptäckter om atomklyvning och i kapitlet om universum kan vi i tv̊a
av böckerna f̊a läsa om Vera Rubins upptäckter om galaxers rotationsfart vil-
ket kan kopplas till mörk materia. I böckerna finns även Christna McAuli↵e65,
Maria Goeppert–Mayer66, Henrietta Leavitt67, Lene Vestergaaard Han68, Émile
du Châtelet69 och Annie Jump Cannon70. Sammanlagt i alla böcker är det elva
kvinnliga vetenskapsmän som nämns. Dock är inte alltid dessa kvinnor opro-
blematiskt nämnda vid sina upptäckter. D̊a Impuls 2 berättar om Annie Jump
Cannons upptäckter (vilket de inte gör i själva texten utan endast i en bildtext
under en bild p̊a henne) st̊ar det även om den grupp av kvinnor hon arbetade i
som leddes av en man. Det st̊ar även att kvinnorna mest hade anställts för att
de var billigare arbetskraft. Mannen blir här överordnad och Jump Cannon blir
billig arbetskraft. Hennes betydelse dras även ned av att texten anger att ”det
anses vara hon som hittade p̊a benämningarna [p̊a stjärnors spektralklasser]”.71

Hon erkänns här inte helt ligga bakom den klassificering vi än idag använder.
Ingen manlig fysiker i bokserien anges ha hittat p̊a n̊agonting. De manliga fy-
sikerna föresl̊ar, kommer p̊a eller ligger bakom upptäckter och namngivningar

65Undervisade om fysikaliska fenomen i rymden och var med i rymdfärjan Challanger som
brann upp n̊agon minut efter uppskjutning.

66Fysiker som blev belönad med nobelpriset för sina upptäckter om atomkärnans skalstruk-
tur.

67Astronom som arbetade fram ett mycket använt sätt att mäta avst̊andet till andra galaxer.
68Kvantfysiker vars forskargrupp lyckats bromsa in ljus till stillast̊aende.
69Matematiker, fysiker och författare som spred och förklarade Newtons läror och arbetade

även med det som senare kom att bli känt som infraröd str̊alning.
70Astronom som arbetade fram en klassificering av stjärnors spektrum.
71Impuls 2 (2011), s. 307
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av fenomen. I samma serie men i bok 1 finner vi Lise Meitner nämnas i tex-
ten. Man kan där läsa att Otto Hahn och Fritz Strassmann utförde experiment
och analyser och lyckades identifiera barium d̊a uran sönderföll. De skickade
sedan sina resultat till Meitner och under en skidtur kom sedan Meitner, hen-
nes brorson Otto Frisch och Niels Bohr tillsammans fram till att ämnet måste
ha inneh̊allit en speciell form av uranium, 235U.72 Meitners roll i upptäckten
av fission av uran blir här förminskad och man först̊ar inte riktigt hennes roll
i det hela. I Ergo 1 är Meitner omnämnd som medarbetare till Hahn och här
anges att Hahn bad Meitner förklara det fenomen han sett i sina experiment.
Meitner lyckades sedan förklara fenomenet p̊a kort tid, publicerade resultaten
tillsammans med Hahn och upptäckten kom att belönas med nobelpriset. Man
kan även läsa att nobelpriset tyvärr endast gick till Hahn vilket sedermera bli-
vit omdebatterat. Meitner är här uppmärksammad med bild och en tillhörande
bildtext om hennes liv i korthet. Meitner finns även nämnd i Heureka! 1. Här
st̊ar hon nämnd som ”en av de största experimentalfysikerna under 1900-talet”.
Man kan läsa om att hon ins̊ag att det var fission av uran som hade ägt rum i
Otto Hahn och Fritz Strassmanns experiment och att hon publicerade detta i ett
vetenskapligt arbete tillsammans med Otto Frisch. Detta belönades sedan med
nobelpris. Dock gick priset endast gick till Hahn vilket sedan har blivit mycket
omdebatterat.73 Även i Heureka! 1 finns det med en bild p̊a Meitner. Vi f̊ar i
de tre böckerna möta samma person men hennes betydelse och insats i fysiken
framställs väldigt olika vilket visar p̊a hur man kan välja att vinkla fakta. I Im-
puls förminskas hennes betydelse medan Ergo och Heureka! lyfter hennes insats
och ger henne uppmärksamhet och plats i sina böcker vilket gör henne till en
kvinna att se upp till. Hon blir i de senare exemplen en betydelsefull fysiker och
man f̊ar en bild av en kvinnlig fysiker att identifiera sig med. I Heureka! 2 kan
man även läsa om Henrietta Leavitts upptäckter om avst̊andsbestämning till
galaxer. Henrietta arbetade i likhet med Jump Cannon under en man och fick
inte n̊agon direkt uppmärksamhet för sin upptäckt under sin tid. Detta nämns
inte i boken utan istället tar man fasta p̊a betydelsen av hennes upptäckt och
hur den har använts av många astronomer, bland annat Edwin Hubble, och hur
upptäckten lett till v̊ar först̊aelse om universums storlek och v̊ar egen placering
däri.74 Till skillnad fr̊an den Jump Cannon vi möter i Impuls 2 framställs Lea-
vitt som en aktiv och betydelsefull fysiker. Det är inte bara viktigt att kvinnliga
vetenskapsmän nämns i texterna utan hur de nämns har stor betydelse. B̊ade
Heureka! och Ergo visar p̊a kvinnliga förebilder i sina löroböcker.

Den kvinnliga vetenskapsmannen har f̊att ett visst utrymme i böckerna. Hon
är närvarande och ibland hyllad och likställd med den manliga vetenskapsman-
nen. Hennes betydelse kan dock komma att f̊a en undanskymd plats i relation
till männens antal. Figur 1 visar en sammanställning av antalet olika nämnda
personer i böckernas texter. De flesta är fysiker men n̊agra är mer matematiker,
kemister eller biologer. I n̊agra f̊a fall har även andra personer nämnts i texter-
na. Ett exempel p̊a detta är när Impuls 1 diskuterar elektricitet. Här tar de upp

72Impuls 1 (2011), s. 427
73Heureka! 1 (2011), s. 354
74Heureka! 2 (2011), s. 293-307
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Figur 1: Antal olika nämnda personer i texterna

den historiska uppfattningen om elektricitet, visar p̊a Luigi Galvanis experiment
med att skicka ström genom döda grodmuskler (och p̊a s̊a sätt f̊a dem att röra
p̊a sig) och jämför detta med Mary Wollstonecraft Shellys tankeexperiment att
skapa liv med hjälp av elektricitet. Wollstonecraft Shelly är författare och ingen
fysiker men jag har änd̊a räknat med hennes namn d̊a jag räknat antalet kvinnor
och män som nämns i texterna. Det är fortfarande en person man valt att lyfta
fram och ge plats i texten. Hon blir här en del i fysiken även om det handlar
om ett tankeexperiment och ingen fysikalisk upptäckt. Andelen kvinnor är s̊a
l̊ag att jag valt att visa procentdelen med tv̊a decimaler för att det bättre ska
g̊a att jämföra mellan böckerna.

Alla tre serierna har nämnt ungefär 5-6 kvinnor i sina texter. Dock är det
väldigt stor skillnad p̊a hur många män som finns nämnda. När man läser Im-
puls möts man av en strid ström av vetenskapsmän. P̊a ett uppslag som handlar
om atomens uppbyggnad finns tolv vetenskapsmän nämnda och p̊a uppslaget
efter hittar man ytterligare sju personer. D̊a det är många personer p̊a f̊a sidor
f̊ar de inte s̊a mycket omnämnt om sig, men i slutet av delkapitlet ges läsaren i
uppgift att g̊a tillbaka och själv ta reda p̊a mer om en av vetenskapsmännen.75

Personerna kommer d̊a att bli lite mer belysta. Dock är alla nitton nämna per-
soner män. Många delupptäckter har blivit framlyfta i Impuls 1 och 2 och även
de som har gjort upptäckten. Av de 126 olika personer som nämns är endast 6
kvinnor varav 5 av dessa är vetenskapsmän eller fysiker. Som nämnda exempel
fr̊an böckerna i serien visar blir dock inte kvinnorna erkända eller hyllade för
sina upptäckter. Detta liknar det resultat von Wright fick fram i sin studie fr̊an
1998. Kvinnliga fysiker är fr̊anvarande och om de nämns blir de inte erkända

75Impuls 1 (2011), s. 384
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som fullvärdiga forskare.76 Heureka! har varit mer sparsamma i antalet nämnda
vetenskapsmän. Ett exempel p̊a detta kan man finna i en del i Heureka! 2 som
handlar om negativt brytningsindex. Där nämns det endast att en rysk fysiker
studerat detta och man f̊ar varken reda p̊a n̊agot namn eller kön.77 Trots ned-
toningen av nämnda personer har de f̊att med fler kvinnliga vetenskapsmän än
Impuls. Det finns kvinnor som nämns i b̊ade Impuls och i Ergo som inte f̊att
n̊agon plats i Heureka!.78 Trots detta har Heureka! högst andel kvinnliga ve-
tenskapsmän i boken vilket ger intrycket att författarna har arbetat aktivt med
att ge plats och uppmärksamma kvinnor i texten. Den kvinnliga vetenskaps-
mannen f̊ar här trots allt en viss plats och framställs som n̊agon som har varit
med och drivit forskarvärlden framåt. I detta läromedel framträder kvinnliga
vetenskapsmän som förebilder. Ergo visar ett liknande resultat och även här
har kvinnan en plats som fysiker bredvid mannen.

6.2 Den aktiva kvinnan

Att det en l̊ang tid framöver kommer att vara mansdominerat bland de veten-
skapsmän som nämns i fysikböckerna är sv̊art att förändra. Historiskt är det
männen som har haft tillg̊ang till den akademiska arenan och därmed har de
flesta stora upptäckter inom fysiken även gjorts av män. Däremot kan man l̊ata
kvinnor och män vara representerade och f̊a lika stort utrymme i böckerna i
övrigt, i bilder och uppgiftsdelar. Dock räcker det inte att ge kvinnor och män
lika stort utrymme utan det handlar även om hur de b̊ada könen framställs. Är
kvinnorna endast med dekorativt p̊a bilderna, vilket de hade en tendens att bli
i de böcker fr̊an 80-talet som var med i Benckert och Stabergs studie, förmedlar
de inte n̊agon identitetsskapande bild av en aktiv kvinna som kan göra karriär
som fysiker. I böckerna i Skolverkets rapport fr̊an 2006 var mannen norm. Även
om det som ofta talades om ”människan” blev den oftast benämnd som en man
om den fick ett kön. I uppgiftsdelarna är det b̊ade av vikt att se om kvinnor
och män ges ett lika stort utrymme men även vilket kön personer som nämns
som ”en fallskärmshoppare”, ”en polis” eller liknande f̊ar. Det ger en bild av
vem som är norm i böckerna. Liksom i bilderna spelar det även roll hur kvinnor
och män framställs och om de är aktiva. Vi b̊ade skapar och upprätth̊aller kön
genom att gestalta kvinnor och män i olika situationer och l̊ata dem göra olika
saker. I Benckert och Stabergs undersökning var kvinnorna mer passiva och d̊a
de utförde handlingar var de som oftast kopplade till hemmets sfär, skola och
v̊ard. Det ger inte en, riktat mot kvinnorna, inspirerande bild av att utforska,
undersöka och experimentera.

I alla de böcker som blivit undersökta i detta arbete är det relativt jämt
fördelat mellan könen i uppgiftsdelarna. Resultatet redovisas i figur 2. Det re-
sultat som avviker mest fr̊an den jämna uppdelningen är Ergo 2 där endast 35
% av personerna är kvinnor. I Impuls 1 är det nästan s̊a nära exakt 50 % som
det kan bli. Det verkar som att denna del har blivit undersökt och korrigerad

76von Wright (1998), s. 52
77Heureka! 2 (2011), s. 212
78Se appendix
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Figur 2: Antal kvinnor och män i räkneuppgifterna

innan boken blivit tryckt. Kvinnor och män har i denna del f̊att lika stort ut-
rymme. Heureka! särskiljer sig här med att ha väldigt f̊a uppgifter med en man
eller kvinna i. Anledningen till detta är att man i Heureka! som oftast istället
antingen använder sig av uppgifter som riktar sig direkt till läsaren genom att
de skrivs i du-form eller att de endast beskriver föremålen i uppgiften.

Även om de i Ergos andra bok har en ojämn fördelningen av utrymme mellan
könen i uppgiftsdelen har de i sin första bok gett männen och kvinnorna lika
stort utrymme där. Däremot kan man se att i b̊ada böckerna är mannen norm
när det gäller uppgifter som handlar om ”en fallskärmshoppare”, ”en polis” eller
liknande. Ergo 1 har tre fall när man längre fram i uppgiften f̊ar reda p̊a att
det handlar om en kvinna. Här är hon en fysikelev, en tävlingscyklist och en
erfaren fallskärmshoppare. I samma bok finner vi att han är en fysikelev, en
smidig badmintonspelare, en rymdfarare, en bilist, en mekaniker, en skid̊akare,
en skeppare, en smed, en vän i ett rymdskepp och en fysiker som har f̊att
barn. Kvinnorna har f̊att flytta ut fr̊an hemmets svär och fr̊an v̊arden, där
de endast fanns i Benckert och Stabergs undersökning fr̊an 80-talet, och de
är här b̊ade aktiva och äventyrliga. Dock blir det mer ett undantag när dessa
uppgifter handlar om en kvinna. I övrigt är det relativt jämnt med vad för slags
aktiviteter de olika könen utför i b̊ade Ergo 1 och 2. Det är tjejer som cyklar,
skriver laborationsrapport, drar en tung släde, bestämmer densiteter, tävlar
i lopp, åker rutschkana, tvättar kläder och kastar boll. Vi finner killar som
bestiger berg, cyklar, lyfter tungt, undersöker friktion, dammsuger, kastar sten
fr̊an stup, åker skidor, klättrar upp för rep och dyker fr̊an hopptorn. Männen
är n̊agot mer äventyrliga när man summerar alla aktiviteter men kvinnorna är
ocks̊a aktiva och nyfikna. Liknande resultat f̊ar man d̊a man studerar bilderna
i Ergo-böckerna. Här är kvinnorna n̊agot mer underrepresenterade (se figur 3)
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men bilderna visar b̊ade aktiva kvinnor och män som utför experiment, tävlar i
idrott och åker luftballong. Det finns även bilder p̊a b̊ade manliga och kvinnliga
vetenskapsmän. De skillnader som finns är att flera av bilderna, framförallt de
tecknade, föreställer små flickor. Flickorna kastar till exempel boll, åker pulka, är
rädd för en r̊atta och gungar gungbräda. Små pojkar finns inte med p̊a bilderna
i samma utsträckning. Däremot är män överrepresenterade när det gäller bilder
som visar personer som lyfter tungt. Även om Ergo lyckas h̊alla en relativt
neutral syn p̊a kön finner man här änd̊a traditionella och stereotypa könsroller.
Värt att notera i Ergoserien är ocks̊a att flertalet uppgifter har en tillhörande
bild p̊a en streckgubbe som beskriver uppgiften visuellt. Dessa streckgubbar är
lika könslösa som när man i Heureka! talar i du-form i uppgifterna.

Figur 3: Antal kvinnor och män i bilderna

Impuls är den bokserie som levererade flest nämnda personer i sina texter
och det är även dessa böcker som l̊ater flest personer utföra saker i sina uppgif-
ter. I Ergo och Heureka! finner man ett stort antal uppgifter där man studerar
ett fenomen i sig medan en liknande uppgift i Impuls handlar om att det är en
person i uppgiften som studerar fenomenet. I b̊ade Impuls 1 och 2 är det väldigt
jämt i hur många kvinnor respektive män som gör saker i uppgifterna. D̊a det
handlar om uppgifter som handlar om ”en fallskärmshoppare”, ”en polis” eller
liknande är personerna till viss majoritet kvinnor. Dock inte till s̊a pass stor del
att kvinnan blir norm. I uppgifterna är det väldigt jämnt i vad kvinnor och män
utför för aktiviteter. Det utförs experiment, möbleras om, åks pulka, idrottas,
byggs och kastas boll. I b̊ade Impuls 1 och 2 f̊ar könen lika stort utrymme i
uppgiftsdelarna och b̊ada könen är lika aktiva. Vad som dock sticker ut är att
man finner många av männen namngivna vid levande och fiktiva personer. Vi
hittar där bland annat Martin Timell, St̊almannen, Usain Bolt, Arthur Dent,
Christian Olsson och Arnold Schwarzenegger. I b̊ada böckerna finner vi totalt
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28 levande och fiktiva män medan vi endast finner 4 kvinnor. Männen blir här
mer uppmärksammade i och med den strida ström av manliga personligheter
vi möter. Detta var n̊agot man även kunde se bland de vetenskapsmän som
nämns i böckerna och samma fenomen finner vi även i bilderna. Männen är
överrepresenterade i bilderna och flertalet av dem föreställer manliga fysiker,
idrottsstjärnor eller fiktiva manliga personer. Den enda namngivna kvinna som
finns med p̊a bild är Annie Jump Cannon. Om kvinnor och män i uppgifterna
fick utföra samma slags aktiviteter blir här bilderna väldigt stereotypa. Mannen
är här aktiv medan kvinnorna till största delen blir gestaltade som en liten flicka
eller dekorativt som en kvinna som ler mot kameran. I en av bilderna finner vi
fyra ungdomar som utför en undersökning vid mikroskop. De tre männen p̊a
bilden är djupt fokuserade p̊a undersökningen medan man l̊atit den enda kvin-
nan p̊a bilden titta upp och le mot kameran. Även om hon här gestaltas i en
vetenskaplig situation har hon, som enda kvinna p̊a bilden, f̊att i uppgift att
le mot kameran och mer vara till för utsmycknad. Ett annat exempel i samma
bok är en bild p̊a en kvinnlig polis i uppgiftsdelen. Uppgiften handlar om vikten
p̊a den utrustning poliser bär med sig dagligen. Detta har l̊atits gestaltas av en
kvinnlig polis som sitter p̊a huk bredvid en hund. Polisen ler in mot kameran och
fotot är taget lite ovanifr̊an. Lite senare i boken möter vi en bild p̊a en manlig
polis bredvid en text om hastighet. Polisen i denna bild ser varken in i kameran
eller ler utan gestaltas med en hastighetsmätare i färd med att avläsa bilars
hastighet. Även om b̊ada bilderna visar poliser blir även här mannen aktiv och
kvinnan blir utsmycknad.

Figur 4: Bild ur Impuls 1

I Heureka! 1 och 2 är det som tidigare nämnt f̊a uppgifter som är upplagda
p̊a s̊a sätt att det är en person som gör n̊agot. De g̊anger n̊agon utför handlingar
är det relativt jämnt fördelat mellan könen. Det är även jämnt om man ser till
vilka aktiviteter de utför. De tränar, cyklar, kör bil och utför undersökningar.
Den ojämna fördelningen av bilder man kan se i figur 3 beror p̊a de teckna-
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de bilder som finns med i b̊ada böckerna. De tecknade bilderna är oftast med
för att förtydliga vad man menar i räkneuppgifter. Till exempel om en uppgift
handlar om krafter som verkar d̊a du knu↵ar p̊a ett föremål finns där med en
bild med en person som knu↵ar p̊a en l̊ada och där vektorer är utritade för de
olika krafterna. Medan det närmare är jämnt mellan könen i de verkliga bil-
derna finner man dubbelt s̊a många män än kvinnor i de tecknade bilderna i
Heureka! 1. I Heureka! 2 finner man bara tre tecknade bilder p̊a kvinnor, tio
av de tecknade bilderna föreställer män. Även om kvinnorna och männen utför
samma slags aktiviteter i de tecknade bilderna (de byter däck p̊a bilen, tränar,
åker hiss, lyfter vikter och drar en vagn) s̊a f̊ar männen göra fler och till viss del
mer äventyrliga saker. Männen dyker, klättrar, åker skateboard och skjuter med
pistol. Vad som dock är anmärkningsvärt är att d̊a det talas om tunga vikter
f̊ar detta gestaltas av en ridtjej som lyfter tunga havresäckar i stallet. Att l̊ata
tjejer vara ridtjejer är en stereotyp bild. Vad man dock oftast glömmer i den bil-
den är det tunga och krävande arbetet som p̊ag̊ar i stallet vilket här lyfts fram.
Vad som är anmärkningsvärt i de riktiga bilderna är att böckerna lyfter fram
ungefär lika många kvinnliga som manliga vetenskapsmän och idrottsstjärnor.
Bland annat finner vi där Anette Norberg och bilder fr̊an när hennes lag tog
OS-guld i curling 2010. I övrigt gör kvinnorna och männen liknande aktivi-
teter i de verkliga bilderna. Vi ser dem hoppa fallskärm, vara läkare, idrotta,
åka skidor och åka karusell. Det är f̊a bilder som förstärker den kvinnliga och
manliga normen som r̊ader idag. Man kan finna bilder p̊a en manlig svetsare,
en manlig militär och tre manliga vetenskapsmän som sitter framför en tavla
fullklottrad med ekvationer men samtidigt finner man bilder som närmare är åt
det normbrytande h̊allet. I kapitlet om kraft f̊ar vi se en stark tyngdlyfterska,
en bild p̊a manliga fotbollsspelare visar när de leende gör v̊agen tillsammans,
det är kvinnor som byter bildäck och försöker f̊a ig̊ang en gammal bil genom att
knu↵a ig̊ang den och en stark kvinnlig diskusspelare ska precis göra sitt kast.
Heureka! ger kvinnor och män i stort sett lika stort utrymme (förutom i de
tecknade bilderna) och kvinnan är här aktiv, stark, utforskande och äventyrlig.
Det finns inga bilder där hon endast fungerar dekorativt. P̊a en sida finns det
en gammal bild p̊a en herre vid en stor, gammal dator. Bredvid är en bild p̊a
en ung, kvinnlig geolog som skriver ned data p̊a en bärbar, liten dator uppe i
fjällen. Det ger en bild av att det inte längre bara är män som har tillg̊ang till
forskarvärlden idag.

Kvinnan är mer närvarande och aktiv i fysikböckerna idag än i de fysikböcker
som tidigare har undersökts. Hon är inte bunden till hemmet, skolan och v̊arden
utan är nu b̊ade äventyrlig och utforskande. Dock är det en stor skillnad mellan
böckerna. I Impuls har fokusen mest lagts p̊a att skapa ett lika stort utrymme
för kvinnor och män i uppgiftsdelen och gett dem liknande uppgifter där. I
övrigt kan vi se att mannen är norm och kvinnor och män är avbildade p̊a ett
normativt sätt. Ergo framställer kvinnan som aktiv men hon f̊ar inte lika stort
utrymme som mannen. I Heureka! är kvinnan b̊ade närvarande och aktiv. Denna
bok visar även exempel som är normbrytande. Detta verkar stärkande av den
kvinnliga identiteten som en aktiv, reflekterande person.
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6.3 Kvinnan som fysiker

S̊a vem är det d̊a som är fysiker enligt böckerna. Här handlar det inte bara om
att vara representerad och att vara aktiv utan det handlar även om vem det
är som utför beräkningar, experimenterar, är experter inom ett omr̊ade och är
nyfiken p̊a hur världen är uppbyggd och fungerar. Är kvinnor ocks̊a fysiker?

Enligt alla undersökta böcker är kvinnan ocks̊a fysiker, men hur de behandlar
henne och vilken status hon f̊ar är väldigt olika. Även om de i Impuls 1 och 2
tar upp många exempel i uppgifterna där kvinnor experimenterar, laborerar,
är sjukhusfysiker och astronaut är det ingenstans i resten av böckerna där de
f̊ar en respektfull plats. I uppgiftsdelen är kvinnan lika aktiv som mannen inom
fysik. Hon är vid flera tillfällen nyfiken och vill undersöka saker, jobbar p̊a n̊agot
sätt med fysik eller konstruerar saker. Detta ger en bild av att fysiken även är
kvinnlig vilket är viktigt i identitetsskaparprosessen. Men det Impuls lyfter fram
och ger plats åt i uppgiftsdelarna förloras i de övriga delarna av böckerna, s̊a
som textdelarna och bilderna. I texterna är hon nästan helt fr̊anvarande medan
männen här f̊ar en större plats än i n̊agon av de andra böckerna. De g̊anger
hon nämns jämställs hon inte med de manliga vetenskapsmän som finns med.
Curie är den enda som f̊ar lite mer plats och hennes namn finns med även
med i en lista med berömda vetenskapsnamn p̊a en av de första sidorna. Den
enda kvinnliga fysikern som finns med p̊a bild är Jump Cannon och texten
under bilden lyfter inte fram henne som n̊agon likställd person med de andra
stora namnen. Istället problematiseras hennes ställning. De kvinnor som visas i
bilder p̊a vetenskapliga situationer blir hjälpredor eller smycken. Framåt slutet
p̊a Impuls 2 tas dock detta upp i en diskussionsuppgift.

Om du läser namnen p̊a alla forskare i kapitlet ser du bara män. Nu
för tiden är en ganska stor andel av fysikforskarna kvinnor. Hur kan
det tänkas p̊averka den vetenskapliga utvecklingen? Vilka fördelar
f̊ar vi om forskningen bli mer jämställd?79

Det nämns inget om anledningen till att det historiskt varit nästan bara män
som kunnat forska. Det är även oklart vad de vill ha för slags svar och om de
själva är positiva eller negativa till en mer jämställd forskningsvärd. Det fram-
ställs som att det skulle finnas skillnader p̊a de upptäckter som görs av kvinnor
och de upptäckter som görs av män. Detta hjälper inte att höja den kvinnliga
forskarens status. Det som lovas i uppgiftsdelen i Impulsböckerna uppfylls inte
i resten av boken.

I Ergo finner vi flertalet bilder som visar b̊ade kvinnliga fysiker, kvinnor
som är aktiva med experiment och kvinnor som arbetar med n̊agot kopplat till
fysik. I den del som handlar om väder och klimat berättar texten hur sv̊art det
är att beräkna morgondagens väder och hur skickliga meteorologer är p̊a att
utföra och analysera beräkningar. Texten illustreras med en kvinna som sitter
vid en dator där man ser en massa si↵ror, linjer och färger p̊a datorskärmen.
Kvinnan kollar själv mot skärmen, pekar p̊a ett ställe p̊a den bild som visas där
och verkar berätta för den som tar fotot (eller nu vi som betraktar bilden) vad

79Impuls 2 (2011), s. 294
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de si↵ror, färger och linjer vi ser betyder. Det ger en stärkande bild av kvinnan
som fysiker. Kvinnan experimenterar och undersöker även i uppgiftsdelarna.
Dock är de i underläge i antal i dessa delar. Kvinnan blir inte heller nämnd som
fysiker lika ofta mannen blir nämnd som detta. Samma tendens ser man även i
bilderna. Det finns kvinnliga fysiker där men de är färre än de manliga fysikerna.
D̊a kvinnliga fysiker nämns i texterna lyfts oftast deras upptäckter fram. Ibland
uppmärksammas de extra med en tillhörande bild. Men det finns även exempel
d̊a de mer blir ett namn med en manlig kollega eller en manlig partner. Deras
situation att vara kvinna inom vetenskapsvärlden problematiseras ocks̊a. Ett
exempel p̊a detta är när det nämns att Goeppert-Mayer f̊att nobelpriset i fysik
s̊a görs det med meningen att hon är en av tv̊a kvinnor som f̊att nobelpriset i
fysik. Här f̊ar vi allts̊a samtidigt reda p̊a att det bara är tv̊a kvinnor som f̊att
detta pris istället för att bara stanna av och hylla henne för hennes upptäckt
som blev belönat med ett nobelpris.

I Heureka! finns det ytterst f̊a bilder där n̊agon utför ett experiment. Nästan
alla bilder är mer vardagliga. De g̊anger vi möter en fysiker p̊a bild är det via
n̊agon av de mer kända namnen. Dock finner man lika många kvinnliga veten-
skapsmän som manliga vetenskapsmän p̊a bilderna i den första boken i serien.
I andra boken finns endast en kvinna nämnd. Hon finns inte med p̊a bild vilket
gör att de fyra män vi möter p̊a bilderna där blir en majoritet. I uppgiftsdelen
är det du som läsare som oftast blir fysikern. De f̊a g̊anger det nämns att en
person är fysiker är det jämnt mellan könen. De kvinnliga fysiker som nämns
vid namn i böckerna nämns tillsammans med de upptäckter de gjort och deras
värld blir inte s̊a problematiserad. Kvinnan är här fysiker och blir lika viktig
och bra p̊a sitt jobb som sina manliga kollegor. Det ger kvinnan en identitet
som fysiker som respekteras och ses upp till. Genom boken är det även du som
läsare som är fysiker.
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7 Diskussion

Att vara kvinna och välja att bli fysiker ska inte behöva kännas som att man
måste trotsa en stereotyp könsbild. Det valet ska vara utefter vad man har för
intressen och vad man själv vill göra.

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt
och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen
utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.80

Idag ser vi en väldigt sned fördelning av kvinnor och män p̊a tekniska utbild-
ningar. Jag har sv̊art att tro att denna ojämna fördelning skulle existera om
det inte fanns n̊agra föreställningar om manligt och kvinnligt och alla valde
fritt efter sina intressen. Samhället formar oss redan fr̊an födseln och när man
kommer upp till gymnasiet har man till stor del börjat fundera p̊a sin plats i
samhället eller funnit en riktning i livet. Många av de som väljer att läsa natur-
vetarlinjen p̊a gymnasiet kommer fr̊an en liknande sociokulturell bakgrund.81

P̊a naturvetarlinjen är det en jämn könsfördelning men p̊a tekniska fakulteten
p̊a universitetet, vars studenter huvudsakligen kommer fr̊an naturvetarlinjen,
är männen en majoritet. I Lundborg och Schönnings studie Maskrosfysiker kan
man se att de flesta kvinnliga fysikdoktorander bestämde sig för sin karriär re-
dan p̊a gymnasiet medan de flesta manliga doktorander angav att de bestämde
sig under universitetsutbildningen.82 Männen har här börjat en teknisk univer-
sitetsutbildning utan att ha samma målbild som kvinnorna. Med det menar jag
att det är fler män som väljer utbildningen för att den redan ligger dem närmre
som ett allternativ. Traditionellt tillhör fysiken männen vilket även gör att de
känner sig säkrare p̊a omr̊adet.

Att fysiken tillhör männen är en fördom som tyvärr har en tendens att
förstärkas av v̊ara läroböcker i fysik. Dock har de böcker som granskats i denna
undersökning uppvisat en betydligt högre grad av jämställdhet i jämförelse med
hur det tidigare har sett ut. Det finns dock skillnader mellan böckerna och de
visar upp olika grad av utveckling sedan Benckert och Stabergs undersökning
under 80-talet och von Wrights läroboksanalys p̊a 90-talet. Det finns fortfaran-
de de böcker där de kvinnliga fysikerna inte erkänns som fullvärdiga forskare
d̊a de nämns och som inneh̊aller bilder som förstärker stereotypa könsnormer.
Studien har dock även visat goda exempel där kvinnliga vetenskapsmän lyfts
fram som de likar de är till de manliga vetenskapsmännen. Vilka vetenskapsmän
som lyfts fram i böckerna varierar stort. Det finns de personer som lyfts fram i
alla de undersökta böckerna men till största delen möter vi personer som endast
lyfts fram i en eller kanske tv̊a av böckerna.83 Böckerna är alla skrivna att följa
kursplanen till Fysik 1 och Fysik 2 i gymnasiet enligt Gy11 men hur de fram-
ställer de olika momenten som ska ing̊a, vad de väljer att lyfta fram, vilka de
väljer att lyfta fram och hur de väljer att vinkla fysiken är väldigt olika. I alla

80Gy11 (2011), s. 6
81Broady & Börjesson (2008), s. 8
82Lundborg & Schönning (2005), s. 21
83Se appendix
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de undersökta böckerna finns det fortfarande inslag av könsstereotypa repre-
sentationer av kvinnor och män och det finns fortfarande många fler kvinnliga
fysiker som kan skrivas in i historien. Ergo 2 nämner till exempel stjärnornas
spektralklassificering men inte den kvinna som ligger bakom den. När det histo-
riskt finns s̊a pass mycket färre kvinnliga vetenskapsmän blir det extra viktigt
att lyfta fram de som har bidragit med stora upptäckter. Förmodligen var det
inte Einstein ensam som kom fram till den speciella relativitetsteorin, samban-
det för E = mc2 och förklaringen till den fotoelektriska e↵ekten. Med sig under
den tiden hade han sin fru, matematikern Mileva Marić, som tros till stor del
ha hjälpt till med uträkningarna. Att det inte är s̊a många som känner till detta
är förmodligen för att det inte var n̊agot som nämndes i v̊ara egna fysikböcker.
Ingen av de undersökta böckerna nämnde Mileva Marić. Förmodligen är det f̊a
som läser Fysik 1 och 2 som f̊ar möta hennes namn trots de stora vetenskapliga
framstegen hon har bidragit till. Den kvinnliga fysikern kan vara en problema-
tisk bild. Många kvinnor har f̊att kämpa bland fördomar och orättvisor. Detta
kan vara bra att ta upp i böckerna. Men kanske är det bättre att l̊ata göra det
för sig, till exempel i en diskussionsuppgift, och framförallt l̊ata kvinnliga fysiker
hyllas för sina upptäckter d̊a de nämns. Kvinnornas roll i fysiken skulle i s̊a fall
förstärkas och detta skulle även stärka den identitetsskapande rollen av kvinnan
som fysiker.

Kvinnorna har idag f̊att ett större utrymme i fysikböckerna än tidigare. I
uppgifterna är hon väl representerad och aktiv även om man fortfarande kan
skönja tydliga inslag av manliga och kvinnliga stereotyper i n̊agra av böckerna.
Hon är även en fysikstudent, sjukhusfysiker och fysikintresserad. De flesta upp-
gifterna i böckerna beskriver situationer utan personer i men d̊a personer före-
kommer är b̊ade kvinnor och män representerade. Att skapa en fysikbok där
b̊ade kvinnor och män är aktiva, välrepresenterade och ger en inspirerande bild
av fysiken kan vara komplext och kräva mycket tanke och arbete. I detta arbete
är böckernas uppgiftsdelar en mindre del och förmodligen den som är enklast att
justera. Att kvinnan är representerad och aktiv i denna del räcker dock inte för
att hela boken ska ge en inspirerande bild av kvinnan som fysiker. Hon måste
vara närvarande och aktiv genomg̊aende i boken för detta. Impuls tar upp fr̊agan
om kvinnor i forskningsvärlden i en diskussionsuppgift. Dock kopplar de fr̊agan
till hur forskningen p̊averkas av att det nu finns flera kvinnor där. Den stora
poängen är inte hur forskningen p̊averkas, den borde se liknande ut oavsett om
det är en man eller en kvinna som ligger bakom den. Den stora poängen är hur
vi som männsiskor p̊averkas av att kunna f̊a välja yrke och framtid fritt utan
fördommar och felaktiga föreställningar.

Vi blir väldigt p̊averkade av de bilder vi möter. Att förändra de visuella bil-
derna i böckerna kan kräva mer än det gör att ändra n̊agra namn och aktiviteter
p̊a uppgifterna. Bilderna är som oftast tagna s̊a att de matchar texten p̊a n̊agot
sätt. De allra flesta bilderna i böckerna är bilder som mer visar ett fenomen, till
exempel en partikel i ett magnetfält. Men det finns även många tecknade bilder
p̊a personer som förstärker uppgifter eller beskrivningar och en hel del verkliga
bilder som förstärker texter eller som fungerar som utsmyckning men änd̊a är
kopplade till texter och uppgifter. Om det till exempel st̊ar om hur en gunga
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fungerar som en pendel kan detta vara gestaltat med en bild p̊a en person som
gungar. Det kan vara sv̊arare att hitta och köpa in nya bilder som passar där
man vill ha dem men detta är n̊agot som flera böcker borde anstränga sig att
göra. Det finns flera exempel i böckerna där kvinnan framställs som en hand-
lingskraftig och intellektuell forskare i bilderna, p̊a det sätt som män annars
i regel framställs. Fysikern Lene Vestergaard Hau st̊ar framför sin uppfinning
som saktar ned ljuset och den kvinnliga meteorologen som visar och berättar
om si↵rorna p̊a sin skärm. Samtidigt möter vi andra bilder där kvinnan mest
är ett leende smycke p̊a bilden. Det senare ger inte kvinnor en inspirerande bild
som fysiker.

För att fler kvinnor ska känna sig inspirerade till en mer teknisk utbildning
och ett yrke som fysiker behöver vi redan i böckerna visa p̊a en inspirerande
bild av de kvinnliga fysiker vi har och har haft. Detta för att underlätta iden-
titetsskapandet som fysiker för kvinnorna s̊a att steget till att läsa vidare fysik
inte känns s̊a avlägset och l̊angt. Att detta steg mer ska kunna kännas som ett
”Varför inte?”. Vissa fysikböcker idag har kommit en bit p̊a vägen för detta,
andra ligger till viss del l̊angt efter. Fortfarande finns det mycket att göra i alla
böcker för att ge mer plats för den kvinnliga fysikern.
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Staberg, Else-Marie (1992). Olika världar, skilda värderingar: hur flickor och
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Stukát, Sta↵an (1998). Lärares planering, under och efter utbildningen. Göteborg:
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9 Appendix

Här följer en tabell av de olika personer som nämns i de undersköta fysikböckerna.
Listan visar böckerna för kurs 1 och 2 sammanslagna. Längst ned i tabellen har
jag samlat de kvinnliga namnen. För att kunna jämföra vilka namn det är som
förekommer i flera av de olika bokserierna har jag satt en stjärna framför de som
förekommer i tv̊a olika bokserier och tv̊a stjärnor framför de som förekommer i
alla tre bokserier.

Ergo 1 & 2 Heureka! 1 & 2 Impuls 1 & 2
Alan Guth *Adam Riess Abdus Salam
.**Albert Einstein Akira Tonomura Abu Ali Muhammed ibn al Hasan
.*Albert Michelson **Albert Einstein *Adam Riess
.*Alessandro Volta *Anders Celsius **Albert Einstein
.*Anders Celsius **Arkimedes Albert Fert
.*André Ampère **Arthur H. Compton *Albert Michelson
.*Aristoteles *Benjamin Franklin *Alessandro Volta
.**Arkimedes Brian Schmidt Alexander Graham Bell
.**Arthur Comptom Bruce Gray Anders Franzén
Aurelius Augustinus *Carl Anderson *André Marie Ampère
.*Benjamin Franklin **Charles Coulomb *Aristoteles
.*Blaise Pascal *Christian Huygens **Arkimedes
.**Charles Coulomb Clinton Davisson Arno Penzias
Charles Dufay **Demokritos Arnold Sommerfeld
Claus Jönson *Edward Lorenz **Arthur Holly Compton
David Scott **Edwin Hubble August Kröning
.**Demokritos **Ernest Rutherford *Blaise Pascal
.*Dwetrij Mendelejev *Erwin Schrödinger Brian Schmidt
.*Edward Morley *Fritz Strassmann C. R. Hagen
.**Edwin Hubble **Galileo Galilei *Carl Anderson
Ei-Ichi Negishi *Georg Gamow **Charles Coulomb
.*Ejnar Hertzsprung *George Lemâıtre *Christian Huygens
Elie Wiesel Gustav Dalén Cicero
.*Empedokles *Gustav Kirchho↵ Clarence Dally
Enrico Fermi Hannes Alfvén Clyde Reines
.**Ernest Rutherford **Hans Christian Örsted David H. Frisch
.*Evangelista Torricelli **Henri Becquerel **Demokritos
Friedrich Paschen **Isaac Newton *Dmitrij Mendelejev
.*Frédéric Joliot **J. J. Thompson *Edvard Lorenz
G. A. Landis **James Chadwick Edward Charles Pickering
.**Galileo Galilei **James Clerk Maxwell *Edward Morley
.*Georg Ohm **James Prescott Joule Edwin Hall
.*George Gamow *James Watt **Edwin Hubble
George Smith **Janne Rydberg *Ejnar Hertzsprung
George Thomsom *Johannes Kepler *Empedokles
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.*Georges Lemâıtre John Harrison Eratosthenes
Gordon Moore Josef Swan **Ernest Rutherford
Guglielmo Maroni Joseph Fourier Ernst Marsden
.*Gustav Kirchho↵ Julius Robert Mayer *Erwin Schrödinger
Hans Bethe Kai Siegbahn *Evangelista Torricelli
.**Hans Christian Örsted Knut Lundmark Francis Bitter
Heike Kamerlingh-Onnes Lars Leksell Francois Englert
Heinrich Lenz Leon Foucault Frederich Soddy
.**Henri Becquerel Lester German Frederick Reines
.*Henrich Hertz Leukippos *Fritz Strassmann
Henry Cavendish Louis Victor de Broglie *Frédéric Jolit
.*Henry Russell Manne Siegbahn **Galileo Galilei
Hermann von Helmholtz Matthias Loster *Georg Simon Ohm
Inge Edler **Max Planck Georg Zweig
.**Isaac Newton *Nicolaus Copernicus George Westinghouse
Jack Kilby **Niels Bohr Gerald Guralnik
.**James Chadwick **Ole Römer Gian-Carlo Wick
.**James Clerk Maxwell Oskar Klein **Hans Christian Örsted
.**James Joul *Otto Frisch Hans Geiger
James Ussher **Otto Hahn *Heinrich Hertz
.**Janne Rydberg *Paul Dirac **Henri Becquerel
Joe Kittinger **Pierre Curie *Henry Norris Russell
.*Johann Balmer Pythagoras Hideki Yukawa
Johann Christian Doppler **Robert Brown Ingmar Stenmark
.*Josef Stefan **Robert Millikan **Isaac Newton
Joseph Fraunhofer **Rolf Sievert **J. J. Thompson
.**Joseph John Thomson *Saul Perlmutter James A. Smith
Joseph Rotblad Subrahmanyan Chandrasekhar **James Chadwich
Joseph von Fraunhofer Svante Arrhenius **James Clerk Maxwell
L. F. Richardson Sven Wingqvist **James Joule
.*Louise de Broglie **Thales fr̊an Miletos James van Allen
.*Ludwig Boltzman Theodor Kaluza *James Watt
.**Max Planck **Thomas Edison **Janne Rydberg
.*Michael Faraday Thomas Newcomen *Johann Jakob Balmer
.**Niels Bohr *Tycho Brahe *Johannes Kepler
Oden Victor Hess John Dalton
.**Ole Römer *Werner Heisenberg *Josef Stefan
Oscar Wilde **Wilhelm Röntgen Josep Black
.**Otto Hahn *Wolfgang Pauli Joseph Hafele
Pablo Picasso Karl Schwarzschild
.**Piere Curie Henrietta Leavitt Lawrence Bragg
Platon Lene Vestergaard Han Lise Meitner
P̊aven Pius XII **Lise Meitner *Louis de Broglie
Rafael **Marie Curie Louis Essen
Robert Boyle Émile du Châtelet Louis Harold Gray
.**Robert Brown *Ludwig Boltzman
.**Robert Millikan Luigi Galvani
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Robert Noyce Luis Alvarez
Robert Oppenheimer **Max Planck
.**Rolf Sievert *Michael Faraday
.**Thales fr̊an Miletos Murray Gell-Mann
.**Thomas Edison *Nicolaus Copernikus
.*Thomas Young **Niels Bohr
Tor Nikolai Tesla
.*Werner Heisenberg **Ole Römer
.**Wilhelm von Röntgen *Otto Frisch
Wilhelm Wien **Otto Hahn
Willard Boyle Otto Stern
William Gilbert *Paul Dirac
William Kelvin Peter Grünberg

Peter Higgs
Christna McAuli↵e **Piere Curie
.*Irène Curie Pieter Zeeman
.**Lise Meitner Richard Keating
Maria Goeppert-Mayer Robert Brout
.**Marie Curie **Robert Brown
.*Vera Rubin Robert Hooke

**Robert Millikan
Robert Wilson
**Rolf Sievert
*Saul Perlmutter
Sheldon Glashow
Stephen Hawking
Steven Weinberg
**Thales
**Thomas Alva Edison
*Thomas Young
Tom Kibble
*Tycho Brahe
Walter Gerlach
**Wilhelm Conrad Röntgen
Wilhelm Wien
William Bragg
William Sturegon
*Wolfgang Pauli

Annie Jump Cannon
*Irene Jolit-Curie
**Lise Meitner
**Marie Curie
Mary Wollstonecraft Shelly
*Vera Rubin
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