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This essay focuses on the pictures in mathematics books for elementary school. The purpose was to see 

if images in mathematics books for elementary school show traditional gender roles. 

The aim of the essay has been broken down into following research questions:

− Vilka färger förknippar de olika matematikböckerna till pojkar/män respektive flickor/kvinnor?

− How many times were girls/women and boys/men illustrated in the mathematics books? 

− What behavior is associated with masculinity and femininity? 

− Which colours are associated with boys/men and girls/women in the mathematics books?

I used a semiotic image analysis method to study the pictures presented in the mathematics books.  The 

theories in this essay were used to see how society makes girls become girls and boys become boys and 

in what ways the genders are portrayed in relation to each other. In addition, the theories include the 

question of whether a specific colour is given to a specific gender? The analysis evidently confirmed 

that the images in the mathematics books demonstrated traditional gender roles. There was evident proof 

that the behavior of both boys/men and girls/women showed distinct features of the traditional gender 

roles. However, boys/men were more likely to stay in their traditional gender roles in terms of the 

colours of their clothes than the girls/women did.  
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1.Inledning 

”Män är från Mars, kvinnor är från Venus” har blivit ett känt uttryck som pekar på män och kvinnors 

olikheter när det gäller hur vi fungerar. Boken med samma namn, skriven av den amerikanske 

familjerådgivaren John Gray, blev en storsäljare när den kom ut år 1992 och handlar om att kvinnor och 

män fungerar olika på ett psykologiskt plan. Boken blev en handledning till en bra relation genom att 

berätta hur de två könen fungerade psykologiskt. Detta förstärkte den traditionella synen på män och 

kvinnor. Men senare forskning har bevisat motsatsen, nämligen att kvinnor och män inte har några 

skillnader som psykologiska varelser (Svahn, 2013). Tron på att män och kvinnor är olika varandra 

psykologiskt och även fysiskt finns i människans historia. Män och kvinnor har setts som varandras 

motpoler under 1800-talet och synen på kvinnan präglades av mindre ”värdefulla” egenskaper. Som till 

exempel om män ansågs vara starka då ansågs kvinnor vara svaga (Palmer, 2011:25f). Trots forskningen 

och vetskapen om vårt förflutna kring könen behandlas de än idag på olika sätt t.ex ett nog välkänt 

exempel är den politiska lönefrågan om att kvinnor får lägre lön än män även om de utför samma arbete 

Denna uppdelning av könen förekommer inom flera olika områden av samhället. Bland annat i idrotten 

där fotboll och ishockey är uppdelade på fotboll/damfotboll och ishockey/damishockey eller 

klädaffärers uppdelning mellan kläder för män och  kvinnor. Även i skolans värld blir flickor och pojkar 

uppdelade genom t.ex. att pojkar generellt ska ta mer plats i klassrummet än flickorna. Detta följer med 

ner till skolans läromedel inom flera ämnen enligt forskning, vilket några av dessa presenteras senare i 

examensarbetet. Det är sådana ting som i sin tur kan påverka elevernas uppfattningar om vad som är 

manligt och kvinnligt och därmed hindrar samhället att bli mer modernt och jämställt. På ett sätt lever 

tron på att kvinnor inte är lika bra eller lika mycket värda som män kvar i vårt samhälle, exempel på det 

finns tidigare i texten. För att kunna arbeta mot ett jämställt och modernt land mellan könen krävs 

åtgärder. En av dessa åtgärder är att undersöka hur läromedelsböcker framställer pojkar/män och 

flickor/kvinnor då dessa böcker har en möjlighet att påverka elevernas uppfattningar om vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt.  

  

1.1 Bakgrund

Ojämställdheten av könen har uppmärksammats i bland annat diskrimineringslagen, skollagen och den 

aktuella läroplanen Lgr 11. Samt i läroplanen Lpo 94 som brukades innan den aktuella. Den tidigare 

läroplanen är relevant för studien då en del av materialet som analyserats inte är tryckta under det år som 

den aktuella läroplanen togs i bruk.  Skollagen och diskrimineringslagen är eniga om ett förbud mot 

diskriminering av personer på grund av bl.a en viss könstillhörighet (Arbetsdepartementet, 2008 och 
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Utbildningsdepartementet, 2010). Det menas med att personer inte ska bli sämre behandlade eller 

uteslutna på grund av deras könstillhörighet. Skollagen talar om att alla oavsett kön  ska få en likvärdig 

utbildning. Den aktuella läroplanen Lgr 11 för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet pekar på 

att skolan ska arbeta med att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2011:7f). Genom det 

bemötande eleverna får, hur de bedöms och de förväntningar och krav som ges ska vara detsamma för 

båda könen. Denna information finns även oförändrad i Lpo 94, läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Det är viktigt att forska kring hur läromedel 

framställer män och kvinnor då läromedel har en tendens att förmedla traditionella könsmönster (se t.ex. 

Benckert & Staberg, 1988 och Grahn, 2008). Forskning har även visat på att genus1 och genusrelationer 

skapas och bevaras i skolans värld (Kåreland, 2010:9). Vilket gör det väsentligt att forska kring genus i 

skolan och då även i de läromedel som används i de ämnen som  har könsanknytning. Framför allt på de 

ämnen som indirekt anses vara könsanknytande som matematiken. Ämnet matematik anses vara ett 

manligt ämne då det från ett historiskt perspektiv har varit ett manligt område, då kvinnor förr ansågs 

vara för svagsinnade för att kunna lära sig matematik och logistik (Palmer, 2011:24). Detta syns även 

genom att de arbeten med dessa logiker och matematik är mansdominerade. 

1.2 Syfte & frågeställning

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om bilder i matematikböcker för elever i grundskolans 

tidigare år visade på traditionella könsmönster.

För att undersöka detta utgår uppsatsen från frågeställningarna:

− Hur ofta avbildas pojkar/män respektive flickor/kvinnor i matematikböckerna?

− Vilka ageranden associeras med pojkar/män respektive flickor/kvinnor? 

− Vilka färger förknippar de olika matematikböckerna till pojkar/män respektive flickor/kvinnor?

1 Genus i en förenklad förklaring är kallad för ”det sociala könet. I avsnittet teorianknytning kommer en fördjupad 
förklaring på begreppet genus. 
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2. Tidigare forskning

I sökningen efter tidigare forskning fanns två examensarbeten som är relevanta för detta examensarbete.

Karin Grahn har i sin akademiska avhandling, Flickor och pojkar i idrottens läromedel: konstruktioner  

av genus i ungdomstränarutbildningen (2008), undersökt konstruktionerna av genus genom 

idrottarflickor och idrottarpojkar i läromedel för ungdomstränare. Grahn har gjort en text-och 

diskursanalys av tre läromedel i fotboll, två läromedel i friidrott, tre läromedel i gymnastik, två 

läromedel i handboll, tre läromedel i innebandy och två läromedel i simning. Resultatet visade att den 

manliga normen marginellt förstärks av flickornas frånvaro och framställning som något annorlunda 

(Grahn, 2008:202). 

Angerd Eilard  har i sin avhandling, Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i  

grundskolans läseböcker 1962 –2007 (2008), undersökt hur etnicitet, generationer och genus 

representeras i läseböcker som används i grundskolan från 1962 och framåt. Materialet är läseboksserier 

som sträcker sig från grundskolans första årskurs till och med skolans tredje årskurs (Eilard, 2008:76). 

Eilard  har använt sig av kritisk diskursanalys för att kunna analysera materialet. Resultaten nedan talar 

enbart om hur genus har framställts i läseböckerna då genusfrågan är den relevanta för detta 

examensarbete. Resultatet av genusundersökningen visade varierande könsmönster under olika 

tidsepoker. Under 60-talets början var majoriteten av karaktärerna stereotypa, både från ett agerande och 

utseende perspektiv. Även under åren 1994-2007 var karaktärerna stereotypa men till skillnad från 

tidigare framställdes pojkar mer sympatiska. I slutet av 60-talet och dryga femton år senare började 

flick-och kvinnokaraktärer ägna sig åt manliga aktiviteter.  Detta mönster förekom även i läseböcker 

mellan åren 1989-1994. Ett undantag under denna tid från tidigare var även att pojkar/män kunde göra 

könsöverskridanden men förlöjligade dessa. Under åren 80-talet återgår flickor/kvinnor tillbaka till 

traditionella könsmönster men pojkar/män börjar överskrida till det kvinnliga aktiviteterna. (Eilard, 

2008:148, 201f, 125f, 283, 283-125f).

Sylvia Benckert och Else-Marie Staberg (1988) har i sin rapport, Riktar sig läroböckerna i NO-ämnen 

mer till pojkar än till flickor?:granskning av några läroböcker i naturorienterade ämnen, undersökt om 

läroböcker i naturorienterade ämnen visar på jämställdhet mellan könen eller inte. Genom kvalitativ och 

kvantitativ metod har de analyserat en kemibok, en fysikbok och en samling av häften innehållande 

kunskaper inom naturorienterade ämnena (Benckert & Staberg, 1988:3f). Resultatet visade att 
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pojkar/män i både avbildning och namn var mer förekommande än flickor/kvinnor. Kemiboken 

avbildade flickor/kvinnor på ett traditionellt stereotypiskt sätt. Flickor överskred könsgränsen i häftena 

och manliga historiska personer presenterades oftare än historiskt betydande kvinnor. (Beckert & 

Staberg, 1988:30). 

Rapporten Könsroller i läroböcker: en undersökning utförd 1968 på uppdrag av arbetsmarknadens  

kvinnonämnd (1969) av Ingrid Fredriksson hade till syfte att undersöka om ändringar i läroböckerna för 

grundskolans samhällskunskap skett mellan år 1964 till 1967-68 (Fredriksson, 1969:139). Det är viktigt 

att påpeka att denna rapport är en uppföljning till den rapport Fredrikssons skrev 1964. Materialet bestod 

av 10 bokserier i samhällskunskap som var 10 i topp i av de mest använda. Resultatet visade en liten 

förändring från den tidigare rapportens resultat om könsrollsfrågan. I vissa fall problematiserades inte de 

traditionella könsrollerna och detta var även ett starkt mönster i mellanstadiets samhällskunskapsböcker. 

Fredriksson visar att samtliga läromedelsböcker brister i att förmedla kunskaper om samhällets brister i 

jämställdhet mellan könen dock har argumentationen kring yrkesval ändrats (Fredriksson, 1969:6). 

Rapporten Genus och text: när kan man tala om jämställdhet i fysikämnet? (1999) är skriven av Moira 

von Wrigth och var huvudrapporten i projektet Jämställdhet i läromedel vars syfte var att undersöka hur 

fysikämnet presenterades, var upplagda och om fysikläromedlen ansågs vända sig mot både flickor och 

pojkar.  Syftet med huvudrapporten var att undersöka om fysikböcker riktar sig mot både till pojkar och 

till flickor på en jämställd nivå. De läromedel i fysik som valdes att analyseras var tre läroböcker i fysik 

A på gymnasienivå och fyra läroböcker i fysik för de högre årskurserna i grundskolan (Wright, 

1999:33). För att kunna analysera jämställdheten i fysikläroböckerna valde von Wright att göra både 

text-och bildanalyser. Resultatet visade att historiska kvinnor i stort är underlägsna de historiska männen 

som nämns i fysikböckerna. En del av dessa kvinnors upptäckter talades aldrig om och inte heller om 

kvinnorna hade fått nobelpriset (Wright, 1999:45f). 

Ann-Sofie Ohlander har i sina två rapporter Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en  

granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan (2010a) och den andra med samma 

namn som utgick ifrån läromedel i samhällskunskap (2010b), undersökt jämställdheten i läromedel i 

både historia och samhällskunskap genom textanalyser. Materialet bestod av fyra läromedelsböcker, 

varav två för gymnasiet, och en lärarhandledning i samhällskunskap, 2 läromedelsböcker i historia för 

gymnasiet och två läromedelsböcker i historia för grundskolan (Ohlander: 2010a:13 och Ohlander: 
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2010b:9f,). Resultaten visade att en del av samhällskunskapsböckerna inte alls arbetade med 

jämställdhet medan andra tog upp jämställdhet i några kapitel (Ohlander: 2010b:29). Resultaten i 

historia dominerades av gammal syn på kvinnor och kvinnor framställs som något nytt och annorlunda 

(Ohlander: 2010a:65).

Ett examensarbete som är relevant att ta upp är Linda Lindhs Vart man än vänder sig är rumpan bak: en 

genusinriktad diskursanalys av en lärobok i samhällskunskap. Lindhs (2002) syfte med examensarbetet 

var att undersöka en samhälskunskapsbok ur ett genusperspektiv  (Lindh, 2002:1). Metoden var en 

diskursanalys av texten i ekonomidelen i samhällskunskapsläroboken Attityd. Undersökningen visade att 

ord och världsynen som presenterades i boken pekade på en manlig dominans. Männen är de som är 

överordnade kvinnorna. Det framkom oftast inte något resonemang kring hur och varför skillnaderna 

mellan könen fanns (Lindh, 2002:16-23).  I analysen av prepositioner framkommer inget annat än den 

heteronorma familjesituationerna, mamma, pappa, barn. (Lindh, 2002:25). 

Ett annat relevant examensarbete är: Hur könsroller skapas och reproduceras i läromedel-en 

undersökning av bilder i läroböcker för matematik för de yngre åldrarna (2012) skriven av Moa 

Nettelbladt. Syftet med arbetet var att undersöka utvalda matematikböckers bilder ur ett 

genusperspektiv. Nettelbladt använde sig av en semiotisk bildanalys för att kunna analysera materialet. 

Materialet som analyserades var läromedelsserierna Matte direkt safari och Lilla mattestegen. Resultatet 

visade att ena läromedelsseriena var mer stereotypisk i avbildande av de båda könen medan den andra 

gjorde detta i mindre grad (Nettelbladt, 2012:31).

3. Teorianknytning

3.1 Genus

Begreppet genus är en svensk översättning av engelskans ”gender” och definieras som ”socialt kön” 

(Hirdman, 1988:5). Enligt Yvonne Hirdman, professor i historia och genusforskning, är genus ett namn 

på den ökade förståelsen av hur manligt och kvinnligt skapas och är föränderlig. Det kan ses som 

aktuella tankar kring manligt och kvinnligt. Till skillnad från begreppet könsroll inkluderar  genus både 

det sociala och det biologiska könet och inte bara det sociala. Det menas med att genus handlar både om 

hur könen ska agera och hur de ska se ut med t.ex kläder, frisyrer o.s.v. (Hirdman, 1988:6f; Conell, 

2003:110). Raewyn Connell, australiensk sociolog, menar på att genus tas för givet. Det tar inte lång tid 

för en människa att se om andra är män/pojkar eller kvinnor/flickor. Begreppet genus är så givet att i 
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vissa aspekter ses som en naturlig ordning som samhället under sin uppbyggnad har tagit tillvara på i 

alla år (Connell, 2003:13).

3.2 Genussystemet och (stereotypiska) genuskontraktet

Yvonne Hirdman skrev också om teorierna genussystemet och genuskontraktet. Genussystemet är 

kortfattat en ordningsstruktur av kön. Systemet utgår från två principer: dikotomin och hierarki. Den 

första principen dikotomin handlar om ett isärhållande av manligt och kvinnligt. Dessa ska inte 

beblandas med varandra utan ska  hållas isär. Den andra principen hierarkin handlar om att samhället 

utgår ifrån att mannen och det som är manligt är normen (Hirdman, 1988:7). Genuskontraktet däremot 

handlar om mäns och kvinnors givna roller i olika sammanhang. Kontraktet handlar om t.ex. hur 

arbetsfördelningen ser ut, hur könen kommunicerar i olika institutioner och hur de sociala 

interaktionerna går till. Genuskontraktet innehåller även hur män och kvinnor ska bete sig mot varandra 

i t.ex kärleken, arbetet, språket och vilka kläder som klär könen (Hirdman, 1988:15f). Hirdman menar 

att i genuskontraktet ska mannen försörja kvinnan, ta hand om kvinnan medan kvinnans roll är att sköta 

hemmet och barnafödande.  Kvinnan ska vara mannens redskap och mannen ska vara kvinnans ägare 

(Hirdman, 2001:85). 

3.3 Färger visar genus och genustänkande lekar 

I förskoleverksamheter används färgerna på kläderna som ett sätt att könsbestämma barnen. Rosa färger 

på pojkar är närmare obefintlig. Då färgen rosa är starkt förknippat med orden, söthet, gullighet, 

behagfullhet, vän men även med kvinnligt förtryck och ojämställdhet (Ambjörnsson, 2011:16-20). Den 

kvinnligt förknippade färgen gör att föräldrar tar lättare på att flickor kan ärva kläder av sina bröder än 

tvärtom, och att föräldrar som vill skapa jämställdhet mellan könen undviker rosa kläder till sina döttrar 

och söner. Föräldrarna kan föredra att handla på pojkavdelningen i klädbutiker till sina döttrar istället för 

att handla på tjejavdelningen som domineras av rosa och rött (Ambjörnsson, 2011:16-23). Ambjörnsson 

anser att färgerna rött och rosa är kvinnligt kodade medan färgerna blått, grått och grönt är manligt 

kodade. 

Ambjörnsson anser allt som är feminint från allt mellan beteende/agerande till fysiska kläder, leksaker 

har mindre status än det beteende/agerande, leksaker och kläder som anses vara manligt. Hon anser 

också att de traditionella genusskapande rollerna (flickor som prinsessor, vackra och sköra medan 

pojkarna spelar roller som är aktionsbaserade, våldsbenägna och okänsliga) som barn tar till sig i lekar 
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har att göra med att barnen försöker förstå och anpassa sig till en värld som i grunden är baserad på två 

separata kön (Ambjörnsson, 2011, s. 65).

3.4 Manligt och kvinnligt agerande

Lena Kåreland, litteratursociologisk forskare, talar om att barnböcker likt annan litteratur tydliggör 

kulturens värderingar och förstärker de sociala mönsterna som är i den kultur som råder när boken 

skrevs. Detta gör även att barnböcker förmedlar vad som är feminint och maskulint och på så sätt får 

barn kunskaper om dessa (Kåreland, 2010:126). Traditionella könsmönster för pojkar är att agera 

aggressivt, aktivt, med styrka och har upptäckarlust medan flickor agerar passivt, anpassligt och ska 

befinna sig i hemmets lugna vrår. Detta presenteras fortfarande i en del barnböcker men i andra fall 

motstrider bokkarktärena detta könsmönster. Enligt traditionella könsmönster agerar pojkar som hjältar i 

yrken som t.ex polis och flickor blir räddade av de manliga hjältarna och är assistenter till dessa. Det är 

en viktig punkt att ta upp att all barnlitteratur inte utgår ifrån dessa traditionella könsmönster utan en del 

böcker bryter mot dessa. Dock är det mer vanligt förekommande i böcker att flickkaraktärer går över till 

det manliga könsmönstret än tvärtom. Då det anses vara positivt att vara pojkflicka och att vara en pojke 

som är feminin är något negativt (Kåreland, 2010:128-133). 

  

3.5 Sammanfattning och teorireflektion 

Sammanfattningsvis de ingår det biologiska könet och det sociala könet i begreppet genus. Hur 

människan definieras som ett kön genom det biologiska som t.ex genetalier, frisyren, kläderna, 

gångstilen o.s.v. och hur de agerar socialt olika. Kortfattat säger teorierna genussystemet att det råder 

dikotomin och hieraki mellan könen, vilket betyder att manligt och kvinnligt hålls isär som två olika ting 

och att det som är manligt överordnar de kvinnliga. Genuskontraktet talar om att kvinnor och män har 

givna roller i olika sammanhang. Färgerna rosa och röd är ansedda som kvinnliga färger medan blått, 

grått och grönt är manliga. Allt som anses vara feminint anses också vara underordnat allt manligt. 

Aggressivitet, hjältar och aktivitet förknippas med pojkar/män medan passivitet, anpasslighet och 

hemmet är ord som förknippas med flickor/kvinnor som traditionella könsmönster.

Begreppet genus var positiv att använda i detta examensarbete då det inte enbart är det biologiska könet 

som räknas utan även de fysiska attributen och agerande. Matematikböckerna avbildar inte det 

biologiska könet då det är högst olämpligt. Genom genus kan karaktärerna räknas i antal hur många som 
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avbildats som kvinnor, män eller neutrala2. Det negativa med begreppet är att den är föränderlig med 

tiden och inte ger något konkret vad som är manligt och kvinnligt. Då genus inte  konkret pekar på vad 

som är manligt och kvinnligt, i både synen på agerande och färger finns det teorier som tar upp detta. 

Det positiva med dessa teorier var att de tog fram konkret information om vad som ansågs manligt och 

kvinnligt och kunde därför användas i analysen för agerande och färger. Det negativa med dessa teorier 

var att de inte tar upp de färger och ageranden som ansågs som neutrala. Det vill säga att ett/fler 

agerande eller färger kan utföras/användas utav båda könen utan att andra människor uppfattar det som 

något könsbundet. Därav har de färger och ageranden som inte nämnts kategoriserats som neutralt i 

analysen och resultatet. Det kan även vara så att enskilda personer har olika uppfattningar om vad som 

är manligt och kvinnligt agerande samt könskodade färger. Det har även varit svårt att hitta teorier som 

konkret påstår vad som är manligt och kvinnligt då det är föränderligt i tiden. Teorierna genussystemet 

och genuskontraktet var positiva för detta examensarbete då de båda tar upp traditionella könsmönster 

utifrån genus i ett samhällsperspektiv. Dessa förklarar hur genus ter sig i samhället. Det negativa med 

dessa teorier är lika begreppet genus då de inte förmedlar något konkret kunskap om hur t.ex 

dikotominnen framställs i samhället. Genuskontraktet talar om att männen ska försörja kvinnan och 

kvinnan ska ta hand om hemmet men det är viktigt att påpeka att detta inte stämmer helt överens med 

dagens syn då kvinnor likväl som män arbetar och försörjer. Men då syftet med examensarbetet talar om 

traditionella könsmönster kommer genuskontraktet väl till pass då teorin talar om dessa mönster.

4. Urval och material

4.1 Urval 

Materialet har valts utifrån syftet som preciserar materialet till grundskolans tidigare års 

matematikböcker, om dessa främjar eller motverkar skolans uppdrag att motverka traditionella 

könsmönster. Därav består materialet av grundskolans tidigare års matematikböcker. Detta material har 

även valts då det är från årskurs 1 till årskurs 3 som elever först blir introducerade till skolans läromedel 

frånsett förskoleklassens matematikläromedel. En avgränsning gjordes vid årskurs 1 matematikböcker 

då förskoleklassen ännu inte anses tillhöra skolan utan ses som en övergång från förskolan till skolan. 

Jag valde att använda mig av kungliga bibliotekets samling av matematikböcker för att hitta mitt 

material då jag ville kunna jämföra årskursernas matematikböcker i mellan i fler läromedelsserier. Ett 

annat sätt att samla in materialet på var om jag tog kontakt med olika skolor för att få information om 

2 De karaktärer som varken kan fastställas vara något av de två könen.
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vilket/vilka läromedelsserier i matematik de använde för att analysera dessa. Det alternativet valdes bort 

då det fanns en risk att flera skolor använde samma läromedelsserier i matematik och då skulle 

materialet inte bli lika brett som jag önskade undersöka. Med brett material menar jag fler än ett eller två 

läromedelsserier. Kungliga bibliotekets sökmotor Regina var den sökmotor som användes för att söka 

materialet. Sökorden var de namn på läromedelsserier som jag tog från andra examensarbeten och från 

egna erfarenheter under min VFU (verksamhets förlagd utbildning). Regina är en sökmotor som sökte 

på kungliga bibliotekets material som består av allt som är skrivet av svenskar, skrivet på svenska, 

översatt till svenska och allt som är tryckt i Sverige. Däremot har jag varit tvungen att göra en del 

avgränsningar i materialet då kungliga biblioteket har alla matematikböcker som har tryckts i Sverige. 

Alla dessa skulle för det första inte stämma överens med syftet som härleder till skolans uppdrag att 

motverka traditionella könsmönster som framkommer i läroplanen lgr 11. Dock skulle materialet bli för 

tunt om jag enbart letade efter matematikböcker som trycktes efter 2011 då lgr 11 sattes i bruk. Därav 

sökte jag i lpo 943och fann samma citat som i lgr 11. För det andra skulle tiden inte ha räckt till att 

analysera alla dessa matematikböcker för grundskolans tidigare år då alla bilder i matematikböckerna 

var avsedda att analyseras. Med detta i tanken valde jag ut fyra krav som materialet var tvunget att 

uppfylla för att det skulle bli aktuella för min analys. Första kravet var att alla matematikböcker behövde 

vara tryckta efter år 1994. För det andra skulle läromedelsserien ha tillgång till grundböckerna i 

matematik för årskurs 1 till årskurs 3. För det tredje behövde läromedelsserierna ha tillgång till både 

höst-och vårterminens matematikböcker från årskurs 1 till och med årskurs 3. För det fjärde och sista 

behövde samtliga böcker vara i senaste upplagan. Det är viktigt att påpeka att upplagan inte behövde 

vara densamma som resten av läromedelsserierna då alla är tryckta i olika upplagor. Men den senaste 

upplagan blev ett krav då materialet skulle vara uppdaterat till det senaste då dessa troligen är de som 

används i skolorna. Det är viktigt att nämna att det var långtifrån alla läromedelsserier i matematik som 

uppfyllde dessa krav och var inte tillgängliga under den tiden jag sökte på kungliga biblioteket. 

Det gjordes inga avgränsningar gjorda på tryckår, upplaga, förlag, författare eller sidor. Detta valdes då 

syftet inte preciserar något av dessa utan pekar på grundskolans tidigare års matematikböcker som kan 

tolkas som de flesta matematikböcker. Det är viktigt att återigen nämna att tiden blev en avgränsning då 

examensarbetet skulle göras inom en viss tid som gjorde att avgränsningar till materialet storlek 

behövdes göras för att kunna skriva detta examensarbetet. Kraven blev en avgränsning då alla 

läromedelsserier inte uppfyllde alla kraven. 

3 Lpo 94 är namnet på den läroplan som började brukas år 1994 fram till 2011 då lgr 11 togs i bruk istället.
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4.2 Material

Materialet bestod av totalt 24 grundböcker i matematik för grundskolans årskurs 1 till årskurs 3. Dessa 

matematikböcker grupperades i fyra olika läromedelsserier vars namn är: 

Läromedelsseriens namn: Tryckta året eller mellan åren4: Upplaga:
Eldorado: matte 2008-2010 1
Matte direkt safari 2011 2
Matteboken 2010 3
Lilla mattestegen 2006-2007 2

Samtliga matematikböcker som användes som empiriskt material var tryckta under 2000-talet. I varje 

serie ingick sex böcker. Dessa delades in i höst-och vårterminens matematikböcker från varje årskurs. 

Läromedelsserierna Eldorado:matte, Matteboken och Matte direkt safari hade valt att namnge 

höstterminens matematikböcker för 1A, 2A och 3A där siffran står för vilken årskurs. Vårterminens 

böcker hade namngetts av dessa läromedelserier för 1B, 2B och 3B. Läromedelserien Lilla mattestegen 

hade valt att namnge sina matematikböcker som första, andra, tredje, fjärde, femte och sjätte där första 

och andra var årskurs 1 höst-och vårterminsböcker o.s.v. Lilla mattestegen skiljer sig även från de andra 

genom att första boken hade 80 sidor medan resten av böckerna i serien hade 88 sidor. Matte direkt 

safari serien hade 143 sidor i samtliga böcker. Eldorado:matte serien hade 128 sidor och serien 

Matteboken hade 127 sidor i samtliga böcker. 

5. Metod

5.1 Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 

I denna uppsats har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. 

Ahrne och Svensson pekar på att kvantitativa metoder innebär statistiskt material och siffror. 

Kvantitativa metoders data kan mätas och resultatet kan representeras i siffror (Ahrne & Svensson, 

2011:12). Stukát menar att kvantitativa metoder grundar sig i observationer och objektiva mätningar. 

Denna metod ger forskaren ett större och bredare material som vid analyser kan visa på generella 

mönster. Dessa resultat kritiserats på grund av bristerna i resultatens grundhet (Stukát, 2011:35). 

Kvalitativa metoder är mer djupgående än kvantitativa metoder. Denna metod nyttjas av de som vill gå 

in på djupet av det empiriska materialet som oftast består av öppna intervjuer och ostrukturerade 

4 Eldorado:matte och Lilla mattestegen hade tryckt senaste upplagan olika år beroende på vilken årskurs böckerna trycktes 
för. 
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observationer med baserade på forskarens förförståelser för ämnet. Resultaten från kvalitativa metoder 

ska kunna tolkas och förstås av forskaren. Kvalitativa metoder har kritiserats för att vara för subjektiva 

och resultaten blir ett konstaterande av ett fenomens existens (Stukát, 2011:36f och Ahrne & Svennson, 

2011:12). 

 

I analysen av karaktärernas agerande användes kvalitativ forskningsmetod då förförståelser har legat i 

grund av tolkningen av bilden. Även om jag har utgått ifrån olika teorier som pekar på vad som anses 

manligt samt kvinnligt agerande behövdes förförståelser för att kunna analysera bilderna utefter dessa 

teorier. Som t.ex. kan det vara så att jag tolkar kroppsspråkets aggressivitet på ett annat sätt än vad en av 

teorierna avsedde. Analysen kan även kopplas till kvantitativ forskningsmetod då det enbart är tre 

områden som analyseras, genus, färger och agerande. Detta kan ses som yttligt och inte lika djupt som 

om hela analysen skulle vara av kvalitativ forskningsmetod då det skulle finnas fler 

undersökningsområden. Jag valde att använda båda dessa forskningsmetoder då jag ville få fram ett 

resultat i siffror. I och med att alla bilder i matematikböckerna är räknade kan en analys på varje bild bli 

förvirrande och svårt att sammanställa. Därav är resultaten gjorda som siffror i tabeller som sedan har 

analyserats.

5.2 Semiotisk analys

Jag valde att utföra en semiotisk bildanalys av matematikböckernas bilder. En semiotisk analys baseras 

på vad själva bilden säger till betraktaren. Detta görs på två olika meningsnivåer, denotation och 

konnotation. Denotation är vad och vem som avbildas i bilden utan några djupare mening (Wærn, 

Pettersson & Svensson, 2004:38). Begreppet denotation är vad bilden står för, den uppenbara meningen. 

Den andra meningsnivån är konnotation. Konnotation är den indirekta meningen i bilden och är oftast 

kulturellt betingad. Konnotation är värden och idéer som framkommer i bilden (Wærn, Pettersson & 

Svensson, 2004:38-40). När en bild innehåller symboler som är typiska för en del kulturer t.ex 

associerar västerlänningar ägg och tuppar till högtiden påsk och dessa symboler måste man förklara för 

de människor som inte lever i en västerländsk kultur (Wærn, Pettersson, Svensson, 2004:40). 

Mottagaren anses vara en aktiv andra skapare som hjälpte till att skapa en betydelse hos bilden och 

texten som analyseras (Pettersson, 2008:113). 

Semiotisk bildanalys kan kritiseras att vara subjektiv då det anses att mottagaren är skaparen av 

betydelsen i bilden. Därav kan det likväl bli andra resultat beroende på vilken person som analysers 
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bilder och texter i semiotisk analys. Dock som sagt ovan har det varit teorier som varit en utgångspunkt 

till att analysera materialet för att kunna få en så objektiv analys och resultat som möjligt. 

5.3 Analysschema

Tolkningar och förkunskaper spelar en stor roll i hur resultatet av en bildanalys blir då det finns 

möjlighet till fler tolkningar beroende på vilka förkunskaper som finns hos betraktaren (Pettersson, 

2010:30-33). På grund av detta valde jag att använda mig av ett analysschema för att göra en så objektiv 

undersökning som möjligt. Genom analysschemat har varje bild undersökts på samma sätt för att minska 

risken att något uteslutits. Frågorna var utformade för att kunna svara på syftet om matematikböckernas 

bilder främjar eller motverkar traditionella könsmönster. För att kunna svara på syftet har tre olika 

analyser gjorts på det valda materialet. 

De bilder som har analyserats var de bilder där det förekom avbilder av både människor och 

människoliknande varelser som jungfruar, troll och tomtar då dessa kan delas in i ett mänskligt genus. 

Det förekom även förmänskligade djur men dessa valdes bort på grund av att de var djur och att det inte 

gick att se något genus i dessa. 

5.3.1 Genus

Denna analys var baserad på att ta reda på hur många män, kvinnor och neutrala som har avbildats i 

matematikböckerna för att se om något av könen avbildas oftare. Jag har valt att i denna del enkom 

analysera fysiska attribut och namn för att kunna fastslå vilket biologiskt kön karaktärerna tillhör. Då det 

biologiska könet av självklara skäl inte avbildas i matematikböckerna. 

• Hur många bilder på flickor fanns i matematikboken?

Det fanns tre saker jag tittade på för att kunna kategorisera karaktärer som kvinnor. 

1. Kvinnligt/kvinnliga namn i anknytning till bilden.

2. Kvinnliga kläder. Bar de kjol eller klänning

3. Hårfrisyrer: långt hår (kortast över öronen) hästsvans, frisyr, spännen i håret o.s.v

• Hur många bilder på pojkar fanns det i matematikboken? 

Det fanns tre saker jag tittade på för att kunna kategorisera karaktärer som män. 

      1. Manligt/manliga namn i anknytning till bilden.

      2. Kläder: byxor och tröja
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      3. Hårfrisyrer: kort hår (längst precis över öronen)

• Hur många bilder på neutrala fanns det i matematikboken?

      1. Namn som båda könen kan använda. t.ex Kim

      2. Kläder: byxor och tröja

      3. Hårfrisyr: då håret eventuellt döljs helt av mössor och andra oftast vinterkläder och frisyrer som 

båda könen kan ha. Karaktärer som till synes skulle kunna vara båda könen i båda klädsel, namn och 

frisyr. De karaktärer som avbildas som siluetter där det inte har gått att analysera namn, kläder eller 

frisyrer. 

5.3.2 Klädernas färger

Jag valde att enbart analysera karaktärernas överdelar och underdelar då dessa var det mest 

iögonfallande. Om karaktärerna bar på kläder med mönster var det den färg som utgjordes mest av 

plagget som analyserades. Detta gällde även om karaktärerna bar en öppen jacka då analyserades jackan 

som var mest iögonfallande. 

• Hur många pojkar/flickor/neutrala bär enkom manliga färger på sina kläder?

Med manliga färger menar jag blått, grått och grön.

• Hur många pojkar/flickor/neutrala bär enkom kvinnliga färger på sina kläder?

Med kvinnliga färger menar jag rött och rosa.

• Hur många pojkar/flickor/neutrala bär neutrala kläder och färger på kläderna?

Med neutrala färger menar jag t.ex gul, orange, svart 

• Hur många pojkar/flickor/neutrala bär neutrala och manliga färger på kläderna?

• Hur många pojkar/flickor/neutrala bär neutrala och kvinnliga färger på kläderna?

• Hur många pojkar/flickor/neutrala bär manliga och kvinnliga färger på kläderna?

5.3.3 Ageranden

• Hur många pojkar/flickor/könsneutrala utför något eller/och agerar/beter sig manligt i 

matematikboken?

Denna fråga syftar på de karaktärer som agerar eller utför något som i sig tyder åt det manliga hållet 

som t.ex är de aktiva, utforskande, syns en hiarki där karaktärern är högst upp o.s.v  

• Hur många pojkar/flickor/könsneutrala utför något eller/och agerar/beter sig kvinnligt i 

matematikboken?
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Denna fråga syftar på de karaktärer som agerar eller utför något som tyder sig till det kvinnliga, 

feminina hållet som .t.ex är denne passiv, huslig, omhändertagande  o.s.v.

• Hur många pojkar/flickor/könsneutrala utför något eller/och agerar/beter sig neutralt i 

matematikboken?

Denna fråga syftar på de karaktärer som agerar eller utför något neutralt som båda könen kan agera eller 

utföra utan att bli kategoriserad i ett kön t.ex. går denne till skolan.

6. Analys och resultat

Resultaten som redovisas nedan som tabeller är färgkodade för att underlätta läsningen av dessa. Orange 

bakgrund med ordet ”män” eller bokstaven”M” under kategorierna betyder de karaktärer som 

kategoriserades som män. Gul bakgrund med ordet  ”kvinnor” eller bokstaven ”K” ovanför siffrorna 

betyder de karaktärer som blivit kategoriserade som kvinnor. Vit bakgrund med ordet ”neutrala” betyder 

de karaktärer som blivit kategoriserade som inget genus, finns endast i tabellerna för genus. Ljusblå 

bakgrund, finns också endast i tabellerna som redovisar genus. Det är viktigt att påpeka att samtliga 

karaktärer inte hade kläder att analysera eller agerade vilket gör att den procenten som står i dessa 

tabeller är uträknade från de karaktärer som hade färger eller agerade. Ibland förekom det bara ett huvud 

av några karaktärer och ibland kunde inte något agerade kopplas till dem. 
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6.1. Eldorado: Matte

Nedan kommer läsaren att få ta del av resultaten och analyserna av läromedelsserien Eldorado:matte.

6.1.1 Resultat och analys av genus

     Diagram 1: Karaktärernas genus i Eldorado: matte5

Samtliga böcker, i undantag från matematikboken 3A, avbildade fler kvinnliga karaktärer. Det vill säga 

att läromedelsserien Eldorado: matte avbildade fler karaktärer som kan tolkas som flickor/kvinnor. 

Karaktärer som kategoriserades som neutrala, det vill säga som inte hade något fysiskt attribut att 

analysera utefter eller de karaktärer som anses kunna vara både män och kvinnor, visade sig vara i stark 

minoritet i jämförelse med både män och kvinnor i matematikböckerna. 0-3% av dessa karaktärer i fem 

av sex matematikböcker kategoriserades som neutrala. Dock är det viktigt att ta upp att det var hela 19% 

av alla karaktärer i matematikboken 3A som kategoriserats som neutrala. 

Resultaten visar att kvinnor avbildas oftare än män i majoriteten av matematikböckerna vilken visar på 

en kvinnlig norm och hierarki, vilket inte överensstämmer med genussystemets hierarki där kvinnan var 

underordnad mannen (Hirdman, 1988). Dock är det viktigt att påpeka att procentskillnaden mellan 

kvinnor och män i dessa matematikböcker inte var särskilt stor. Men likväl är det kvinnor/flickor som 

avbildats flest gånger i matematikböckerna. Det förekom en dikotomin som avser att kvinnligt och 

manligt hålls isär då majoriteten av karaktärerna var män eller kvinnor. Det går även att koppla 

resultatet till Ambjörssons teori (2011) om att det som var kvinnligt och var kvinnlig ansågs ha mindre 

status i och med det inte är normen. Majoriteten av resultatet skiljer sig även från den tidigare 

forskningen där kvinnorna oftast var i bakgrunden och männen i förgrunden (se t.ex Grahn, 2008 eller 

5 Den totala procentsatsen blir inte hundra på grund av avrundningar till hela procent. Dock förekommer det en decimal om 
det var lite över 0 procent eller om decimalen bliv  5. 
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Wright, 1999 ). Matematikboken 3A resultat var intressant då det visade sig vara tvärtom än hos de 

övriga matematikböckerna i läromedelsserien. Resultatet från denna bok visade sig styrka teorierna om 

manlig norm och hierarki då fler manliga karaktärer avbildades i bilderna än kvinnliga karaktärer. 

Procentskillnaden var även här inte speciellt hög som talar emot den tidigare forskningen där det var 

klara skillnader mellan manliga och kvinnliga karaktärer (se t.ex Nettlebladt, 2012 eller Lindh, 2002). 

Dock finns det likheter mellan denna matematikboks resultat och den tidigare forskningens resultat då 

det var män som dominerade i läromedlen (se t.ex Grahn, 2008 eller Lindh, 2002). 

6.1.2 Resultat och analys av  färger på kläderna

                  Digram 2: Färger på kläderna. Eldorado:matte, 1A6

                   Diagram 3: Färger på kläderna. Eldorado:matte,1B

Över hälften av alla manliga karaktärer i matematikböckerna för årskurs 1 bar kläder med endast 

manliga färger. Det vill säga färgerna, blått, grått och grönt. Flest kvinnliga karaktärer bar endast 

kvinnliga färger (1A) eller endast manliga färger (1B). De kvinnliga färgerna är rosa och röd. 

6 Alla karaktärer i matematikböckerna hade inte synliga kläder. Procenten var räknad utifrån de karaktärer som hade 
synliga kläder och samma genus. Det vill säga manliga karaktärer räknades samman för att ta ut en procent av färgerna 
hos männen.
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De manliga färgerna i överlag användes oftare av både manliga och kvinnliga karaktärer, i 1B, tyder på 

att de manliga färgerna var en norm, vilket även gör att färgerna var hierarkiska. Det var de manliga 

färgerna som överordnade de kvinnliga (Hirdman, 1988). Matematikbokens 1B:s resultat av vanligaste 

färg på kvinnliga karaktärer tyder även på Ambjörnssons (2011) teori om att det var mer vanligt 

förekommande att flickor/kvinnor bar på manliga färger än vad det var för pojkar/män att bära kvinnliga 

färger. Resultatet av matematikbok 1A visade också på både Ambjörnssons teori och genussystemets 

princip dikotomin. I denna bok var det en klar uppdelning mellan manliga karaktärer med manliga 

färger och kvinnliga karaktärer med kvinnliga färger. Detta tyder på en dikotomin då manligt och 

kvinnligt hålls isär. Däremot är det viktigt att påpeka att det förekom kvinnliga karaktärer med manliga 

färger som talar emot dikotomin i det fallet och en manlig med neutrala och kvinnliga färger. 

Ambjörnssons teori tar även upp en delning mellan färgerna och genus. Där de olika genuset är kopplat 

till olika färger. Detta syntes i resultatet av kvinnliga karaktärer mestadels bar färgerna röd och rosa på 

sina kläder. 

Diagram 4: Färgerna på kläderna. Eldorado: matte, 2A
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 Diagram5: Färger på kläderna. Eldorado:matte, 2B

I läromedelsserien Eldorado:mattes matematikböcker för årskurs två var det vanligast förekommande 

färgerna/färgkombinationen på manliga karaktärer endast neutrala färger och manliga/neutrala färger. 

Det vill säga att neutrala färger var t.ex. svart, orange, gul, vit. Kvinnliga karaktärer bar oftast på kläder 

med manliga färger  och manliga i kombination med kvinnliga färger. 

Till skillnad från matematikböckerna 1A och 1B var det vanligare att manliga karaktärer avbildades med 

fler neutrala färger på kläderna. Det är viktigt att påpeka att manliga karaktärer i matematikbok 2B bar 

även på manliga färger i kombination till de neutrala. Det vill säga att de bar vanligast 

färgkombinationen manliga och neutrala färger. Detta tyder på att neutrala färger är normen och talar på 

så vis emot hierarkin i genussystemet. De kvinnliga färgerna kan ses som underordnat de manliga då det 

var de färger som sällan bars hos manliga karaktärer och var inte vanligast hos kvinnliga karaktärer. 

Kvinnliga karaktärer avbildades mest med manliga och manliga/kvinnliga färger vilket visar på 

Ambjörnssons (2011) teori om manliga färger som mer accepterat och överordnat än kvinnliga färger 

som oftast även undviks att bäras av kvinnor för att skapa mer jämställdhet mellan könen. Det är viktigt 

att här ta upp att manliga karaktärer bar på endast kvinnliga färger och färgkombinationer med kvinnliga 

färger, vilket i sig inte överensstämmer med Ambjörnssons teori om endast flickor/kvinnor som bär på 

dessa  färger. 
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 Diagram 6. Färger på kläderna. Eldorado:matte, 3A

 Diagram 7. Färger på kläderna. Eldorado:matte, 3B

De vanligaste färgerna manliga karaktärer, i årskurs 3 matematikböcker, bar på var endast kvinnliga 

färger. Medan kvinnliga karaktärer vanligast bar på endast manliga färger. 

Det förekommer ombytta roller i dessa två matematikböcker när det kommer till färgerna på kläderna. 

Då manliga karaktärer oftast bar på enbart kvinnliga färger medan kvinnliga karaktärer oftast bar på 

enbart manliga färger. Detta går emot  Ambjörnssons (2011) teori om färgerna då det förekommer att 

flest manliga karaktärer bar på kvinnliga färger. Det vill säga att detta resultat visar på att det var lika 

accepterat för manliga karaktärer att bära kvinnliga färger som kvinnliga karaktärer att bära manliga 

färger. Detta resultat talar även emot genussystemets dikotomin då manliga karaktärer oftast bar på 

kvinnliga färger och tvärtom, vilket visar att manliga färger blandas med kvinnliga karaktärer och 

kvinnliga färger blandas med manliga karaktärer (Hirdman, 1988).  Det förekom en mindre skala av 

karaktärer som både bar på manliga och kvinnliga färger samtidigt. Detta resultat från samtliga 

matematikböcker i läromedelsserien Eldorado:matte visar på en lika norm, där manligt och kvinnligt 

anses vara lika värda. Resultatet går emot de flesta tidigare forskningar som presenterats i detta 
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examensarbete. I t.ex Ohlander (2010b) och Fredriksson (1969) undersökningar som visade på att 

jämställdhet inte togs upp och inte syntes i läromedelsböckerna,  där det inte förekom någon 

jämställdhet mellan könen visar.

6.1.3 Resultat och analys av karaktärernas agerande

             Digram 8. Manliga karaktärers ageranden. Eldorado:matte

Flest manliga karaktärer i två av matematikböckerna i läromedelsserien Eldorado: matte agerade 

kvinnligt.  De manliga karaktärerna i matematikböckerna 1B och 2B agerade mest manligt. Till exempel 

på manligt agerande var aktiv, hjältemodig. I matematikboken 2A var det lika många manliga karaktärer 

som agerade manligt som kvinnligt. Neutralt agerande var vanligast bland manliga karaktärer i 

matematikbok 3B.

              Diagram 9. Ageranden hos kvinnliga karaktärer. Eldorado:matte

 I samtliga matematikböcker agerade kvinnliga karaktärer mest kvinnligt. 
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Resultatet av karaktärernas agerande i läromedelsserien Eldorado:matte visar att högst antal och procent 

av manliga karaktärer i hela läromedelsserien agerade manligt, vilket visar på Kårelands (2010) 

traditionella könsmönster. Däremot visade kvinnliga karaktärer på traditionella könsmönster genom att 

mest agera kvinnligt. Manliga karaktärer visade också motsatsen till teorin genuskontraktet som handlar 

om att män och kvinnor har givna roller i olika situationer (Hirdman, 2001; Hirdman, 1988). Dessa 

manliga karaktärer överskred deras genusgräns. De kvinnliga karaktärerna visade på en annan hierarki 

än genussystemets genom att det kvinnliga agerandet förekom oftare än manligt agerande, vilket gör att 

kvinnligt agerande kunde ses som en norm och var överordnad det manliga agerande (Hirdman, 1988; 

Ambjörnsson, 2011). Den tidigare forskningen som kan kopplas till detta resultat var bland annat Eilards 

undersökning av läseböcker (Eilard, 2008). Hennes resultat visade på en variation av hur män och 

kvinnor agerade i läseböcker från olika tider. Denna variation syntes mest på de manliga 

bokkaraktärerna som ibland överskred den manliga könsrollen till den kvinnliga könsrollen (Eilard, 

2008). Detta visar även detta resultat med variation på böckerna istället för tider och kan kopplas till 

Eilard undersökning. De var inte i alla matematikböcker som de manliga karaktärerna oftast agerade 

kvinnligt utan i två av dessa böcker agerade de oftast manligt. 

6.2 Matte direkt safari 

Under kommer en redovisning av resultat och analys av läromedelsserien Matte direkt safari

6.2.1 Resultat och analys av karaktärernas Genus

    Diagram 10. Karaktärernas genus. Matte direkt safari
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Läromedelsserien Matte direkt safari har fler manliga karaktärer än kvinnliga och neutrala karaktärer 

avbildade i samtliga matematikböcker. 

Resultatet tyder starkt på genussystemets hierarki och Ambjörnssons teori (2011). Det är tydligt att 

manliga karaktärer dominerar både de kvinnlig och neutrala karaktärerna och blir då ansedda som en 

norm. Även om matematikböckerna oftast hade marginella procentuella skillnader mellan hur många 

manliga respektive kvinnliga karaktärer som avbildats i matematikböckerna visade det ändå en skillnad 

till manliga karaktärers fördel. Detta stärker att det finns en hierarki och en norm som Ambjörnsson och 

Hirdman skriver i sina respektive teorier. Även i detta resultat av genus visade på dikotomi då de var 

fler manliga och kvinnliga karaktärer än neutrala, män och kvinnor blev hölls isär genom deras genus. 

Resultatet visar sig vara nära kopplat till den tidigare forskningen resultat där manliga karaktärer oftast 

får större utrymme i läroböckerna och kvinnliga karaktärer oftast finns i bakgrunden för de manliga (se 

t.ex. Wrigth, 1999; Benckert & Staberg, 1988).

6.2.2 Resultat och analys av färger på kläderna

                   

                    Diagram 11. Färger på kläderna. Matta direkt safari, 1A
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                    Diagram 12. Färger på kläderna. Matte direkt safari, 1B

Resultatet visar att de vanligaste färgerna på kläderna hos manliga karaktärer var manliga och 

färgkombinationen manliga och neutrala färger i Matte direkt safaris matematikböcker för årskurs 1. 

Med manliga färger menar jag blå, grön och grå och med neutrala menar jag t.ex vit, svart, lila, gul. De 

vanligaste färgerna kvinnliga karaktärer bar på var manliga färger. Matematikboken 1A hade dock lika 

många kvinnliga karaktärer som bar endast manliga färger på kläderna som de bar endast neutrala 

färger. 

Resultatet kan med inga svårigheter påvisa Hirdmans (1988) genussystemets princip hierarki då både 

manliga och kvinnliga karaktärer bär som mest på manliga färger, även i kombination med neutrala och 

kvinnliga. Hierarkin påvisas även av att de kvinnliga färgerna ensamma eller i kombination med 

neutrala eller manliga färger marginellt inte användes av både kvinnliga och manliga karaktärer. 

Genussystemets dikotomin fanns inte då bar på både manliga och kvinnliga färger samtidigt. 

Ambjörnssons (2011) teori om manliga och kvinnliga färger påvisas i resultatet genom att de manliga 

karaktärerna mest avbildades i manliga och neutrala färger och att kvinnliga karaktärer avbildades i 

samma. Ambjörnssons teori går även att koppla till detta resultat då det är kvinnliga karaktärer som bär 

på manliga färger som ses som mer accepterande än manliga bär kvinnliga färger. Den tidigare 

forskningen stärks med detta resultat genom att det var de manliga färgerna, även  i kombination med 

neutrala färger, som användes oftast och överordnade de kvinnliga färgerna. Detta visar som den 

tidigare forskningen tagit fram att det var det som anses manligt som har övertag om utrymmet i 

läroböckerna. Det vill säga att det som är manligt och manliga avbildas oftare än det som anses kvinnligt 

och kvinnliga (se t.ex Grahn, 2008; Lindh, 2002).
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                   Diagram 13. Färger på kläderna. Matte direkt safari, 2A

                   Diagram 14. Färger på kläderna. Matte direkt safari, 2B

Tabellen ovan visar att både manliga och kvinnliga karaktärer i matematikboken 2B och kvinnliga 

karaktärer i matematikboken 2A bar som vanligast på kläder med enbart manliga färger. I 

matematikboken 2A bar flest manliga karaktärer på enbart neutrala färger.

Denna del av tabellen visar på samma resultat som ovan och kan därmed också kopplas till Hirdmans 

hierarki och Ambjörnssons teorier om manlig norm och dominans. Även i detta resultat  var det mer 

accepterat med kvinnliga karaktärer i manliga färger än män i rosa och rött.  Hierarkin stärks även med 

att både manliga och kvinnliga karaktärer i minst antal och  procent avbildades med enbart kvinnliga 

färger eller dessa i kombination med de manliga och neutrala. Dock är det viktigt att påpeka att det var 

kombinationen av kvinnliga och neutrala eller manliga färger som i minst antal och procent bars av både 

manliga och kvinnliga karaktärer. Likt den analys av matematikböckerna 1A och 1B, som redovisats 
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ovan, kan detta resultat påvisa Grahns (2008) och Lindhs (2002) resultat av undersökningarna i 

läromedelsböckerna där män var överordnade.

                

                  Diagram 15. Färger på kläderna. Matte direkt safari, 3A

                   Diagram 16. Färger på kläderna. Matte direkt safari, 3B

Resultatet i tabellerna ovan visar att matematikböckerna för årskurs 3,  i läromedelsserien Matte direkt 

safari, skiljdes åt genom att manliga karaktärer hade olika färger som bars av flest karaktärer. 

Matematikboken 3A avbildade flest manliga karaktärer i kläder med enbart manliga färger och 3B i 

kombinationen manliga och neutrala färger. De kvinnliga karaktärerna i dessa böcker hade liknande 

skilland. Matematikbok 3A:s kvinnliga karaktärer bar mest neutrala färger på kläderna medan 

kombinationen manliga och neutrala färger var vanligast hos de kvinnliga karaktärerna i 3B.  

Analysen av matematikböckerna i årskurs 3 visar likheter med analysen för matematikböckerna i 

årskurs 1. Både 1A och 3B hade flest antal och procent av manliga karaktärer som bar kläder med 
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kombination av manliga och neutrala färger. Matematikböckerna 1B och 3A hade högst antal och 

procent av manliga karaktärer som bar enbart manliga färger på kläderna. De neutrala färgerna ensamma 

eller i kombination med kvinnliga och manliga färger visar sig vara dominant både hos manliga (3B) 

och kvinnliga karaktärer (3A & 3B) bar dessa flest gånger på bilderna. Detta betyder att de neutrala 

färgerna anses som norm och går därmed emot genussystemets princip hierarki. 

Resultatet motbevisar också dikotomin då de finns stort antal kvinnliga karaktärer som enbart bar 

manliga färger på kläderna och mindre antal manliga karaktärer bar enbart på kvinnliga färger. Dessa 

resultat motbevisar  och påvisar Ambjörnssons (2011) teori. Det motvisar teorin genom att det är de 

neutrala färgerna ensamma eller i kombination med manliga färger som bars av flest karaktärer. 

Däremot påvisas teorin genom att de kvinnliga karaktärerna i minsta antal och procent använde enbart 

kvinnliga färger och dessa i kombination de andra färgkategorierna bars av minst antal och procent av 

de manliga karaktärerna. Det går att se att den tidigare forskningen stärks av detta resultat då det 

kvinnliga färgerna inte burits av de flesta karaktärer utan det är manliga och neutrala färger som 

dominerats (se, te.x Wrigth, 1999). Dock är det viktigt även här att påpeka att det förekom en marginella 

skillnader då det avbildades manliga karaktärer i enbart kvinnliga färger och tvärtom. 

6.2.3 Resultat och analys av karaktärernas agerande 

                             Diagram 17. Manliga karaktärers agerande. Matte direkt safari

Resultatet visade att flest manliga karaktärer i fem av sex matematikböcker i läromedelsserien Matte 

direkt safari agerade manligt. Det vill säga att de agerade t.ex hjältemodigt, aggressivt eller aktivt. I 

matematikboken 2b var det neutralt agerande som flest manliga karaktärer avbildades med.
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                            Diagram18. Kvinnliga karaktärers agerande. Matte direkt safari

Manligt agerande var även det vanligaste agerandet hos kvinnliga karaktärer i matematikböckerna 2A 

och 3B. Även de kvinnliga karaktärerna i matematikbok 2B agerade flest neutralt. Neutralt agerade 

betyder vardagsrutiner som att gå till skolan, borsta tänderna, äta mat o.s.v. Matematikböckerna 1A och 

1B hade flest kvinnliga karaktärer som agerade kvinnligt. Med kvinnligt agerande menas med passiv, 

hushållssysslor o.s.v. I matematikböckerna 3B agerade lika många kvinnliga karaktärer manligt som 

kvinnligt. 

I detta resultat av karaktärernas agerande i läromedelsserien Matte direkt safari motbevisas Hirdmans 

(1988) teori genuskontrakt då det förekom kvinnliga karaktärer som överskred genusgränsen genom att 

agera manligt. Däremot är det viktigt att se att majoriteten av manliga karaktärer i fem av sex 

matematikböckerna höll sig innanför genusgränserna genom att agera manligt. Dock fanns det manliga 

karaktärer som överskred genusgränsen men dessa var färre än de som agerade manligt. Då majoriteten 

av manliga och  kvinnliga karaktärer, i två av sex böcker, agerade manligt kan detta tydas som det 

manliga agerandet  stod i toppen av hierarkin. Fastställandet av hierarkin stärker även Ambjörnssons 

teori om att det som ansågs kvinnligt sågs ha mindre status. Matematikbok 2B gick emot genussystemet 

och genuskontraktet genom att den tillät att högsta antalet och procenten i samtliga genuskategorier 

agera neutralt och inte manligt eller kvinnligt utifrån deras genus. Kårelands (2010) teori om att manliga 

och kvinnliga karaktärer oftast agerar utifrån traditionella könsmönster blev i stort påvisad men även 

den del av teorin som påvisar smärre skillnader där pojkar/män ibland agerade kvinnligt och 

flickor/kvinnor agerade manligt. Detta påvisades genom att de flesta av matematikböckernas karaktärer 

höll sig inom genusramen men i fåtal fall gick de utanför dessa ramar. Med små skillnader som 

31

1A 1B 2A 2B 3A 3B
0

10

20

30

40

50 Manligt agerande
Kvinnligt agerande
Neutralt agerande

Matematikböckerna

An
ta

l k
vi

nn
lig

a 
ka

ra
kt

är
er



resultatet visade på som påvisade Kårelads teori påvisar även den tidigare forskningen av Eilard (2008) 

där det framkom karaktärer, i olika tider, klev över genusramen. Resultatet påvisar även andra tidigare 

forskningar på det stora hela var det manligt agerande som brukades av flest karaktärer (se t.ex 

Nettlebladt, 2012 och Wrigth, 1999). 

 

6.3. Matteboken

Nedan kommer resultaten av karaktärerna genus, färger på kläderna och karaktärernas agerande. 

6.3.1 Resultat och analys av Karaktärernas genus
 

      Diagram 19. Karaktärernas genus. Matteboken

Diagrammet ovan visar att det har avbildats fler kvinnliga karaktärer än manliga karaktärer i samtliga 

matematikböcker i läromedelsserien Matteboken förutom i matematikboken 3B där det var 3% mer 

manliga än kvinnliga. 

Genussystemets hierarki blir i majoritet av resultatet motsagt i och med att det förekom fler kvinnliga än 

manliga karaktärer på bilderna i matematikböckerna. Även om resultatet oftast visade på en marginell 

skillnad mellan dessa karaktärer fanns ändå en skillnad. Matematikbocken 3B visar på genussystemets 

hierarki då manliga karaktärer marginellt var avbildade oftare i bilderna. Det förekom som i de andra 

resultaten av genus en dikotomi av anledningen att det förekom fler manliga och kvinnliga karaktärer än 

än neutrala.  Resultatet av genus i fem av sex böcker motsäger den tidigare forskningens resultat av en 

manlig dominans, både manliga karaktärer och det som ansågs manligt. Även matematikbok 3B 

motsäger resultaten från den tidigare forskningen då det var en liten skillnad mellan manliga och 
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kvinnliga karaktärer i jämförelse med dessa undersökningar (se t.ex Benckert & Staberg, 1988 och 

Wrigth, 1999)

6.3.2 Resultat och analys av färgerna på karaktärernas kläder

                  Diagram20. Färger på kläder. Matteboken, 1A

                  Diagram 21. Färger på kläderna. Matteboken, 1B

Det förekom flest manliga karaktärer med enbart manliga färger på kläderna i matematikböckerna för 

årskurs 1 i läromedelsserien Matteboken. De kvinnliga karaktärerna i matematikböckerna bar som 

vanligast på kombinationen manliga och neutrala (1A) och lika många manliga som neutrala (1B). Det 

menas med att matematikbok 1A avbildade flest kvinnliga karaktärer i manliga och neutrala färger i 

kombination med varandra. Medan matematikbok 1B hade lika många kvinnliga karaktärer som bar på 

enbart manliga och enbart neutrala färger på kläderna. 

Det är tydligt i detta resultat att de manliga färgerna var de färger som bars av flest karaktärer och visade 

därmed på en norm.  Vilket härledde till genussystemet där det som ansågs manligt och var män stod 
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högre upp i hierarkin. Däremot kan inte genussystemets andra princip dikotomin påvisas då det var 

majoriteten av de kvinnliga karaktärerna som bar manliga färger på kläderna och inte enbart på 

kvinnliga. Ambjörssons (2011) teori om att det var mer accepterat att flickor/kvinnor bar på kläder med 

manliga färger än vad det var för pojkar/män bar på kvinnliga färger. Denna teori stärks, med detta 

resultat, i och med att majoriteten av manliga karaktärer i samtliga matematikböcker bar enbart på 

manliga färger och att det var fler kvinnliga karaktärer som enbart bar manliga än enbart kvinnliga. 

Resultatet påvisade även en del av den tidigare forskningen då det var manliga färger som avbildades på 

flest karaktärer, och de kvinnliga färgerna som undveks att avbildas hos de flesta karaktärer förutom de 

neutrala (se t.ex Grahn, 2008 eller Lindh, 2002). Däremot är det viktigt att peka på att resultatet av 

årskurs 1 matematikböcker inte stämde överens med Ohlanders (2010a) undersökning, där det visade att 

läromedelsböcker i historia avbildade flickor/kvinnor i de traditionella könsmönsterna vilket detta 

resultat inte gjorde i och med flest manliga färger på kläderna hos kvinnliga karaktärer. 

                 Diagram 22. Färger på kläderna. Matteboken, 2A
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                 Diagram23. Färger på kläderna. Matteboken, 2B

Resultatet av årskurs 2 matematikböckers färger på karaktärernas kläder visade att både manliga och 

kvinnliga karaktärer bar mest enbart manliga färger. 

Det fanns likheter mellan resultatet av färgerna på kläderna i årskurs 1 matematikböcker som i årskurs 2. 

Detta visades genom att både de manliga och kvinnliga karaktärerna i dessa matematikböcker i högst 

antal enbart bar på manliga färger. Resultatet påvisar som analysen ovan på Ambjörnssons teori om 

manliga färgers accepterande och Hirdmans genussystemets manlig hierarki. Dikotomin går inte att 

påvisa då kvinnliga använder manliga färger på kläderna.  I relation till den tidigare forskningen talar 

även detta resultat emot Ohlanders (2010a) resultat av samma anledning som analysen ovan. Även av 

samma anledningar stärks Grahns (2008), Lindhs (2002) och Nettlebladts (2012) undersökningars 

resultat. Dock är det viktigt att påpeka att en del av Nettlebladts resultat visade på att ena 

läromedelsserien var mer stereotypisk än den andra. Mitt resultat påvisar den stereotypiska bilden. 

                 Diagram 24. Färger på kläderna. Matteboken, 3A
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                 Diagram 25. Färger på kläderna. Matteboken, 3B

Resultatet av årskurs 3 matematikböcker liknar de andra genom att flest manliga och kvinnliga 

karaktärer avbildades enbart i manliga färger på kläderna. Förutom i 3A där majoriteten av de kvinnliga 

karaktärer bar enbart på neutrala färger

De manliga färgerna dominerade tydligt även i den sista analysen av färger på karaktärernas kläder i 

läromedelsserien Matteboken. Detta tyder, likt de tidigare analyserna för denna läromedelsserie, på en 

manlig hierarki av samma anledning som tidigare att det var majoritet av både manliga och kvinnliga 

karaktärer som avbildades i dessa färger. Resultatet visade vara emot dikotomin då det inte förekom att 

manligt och kvinnligt hölls isär utan både manliga karaktärer bar kvinnliga färger och kvinnliga 

karaktärer bar i majoritet på manliga färger. Detta stärker dock Ambjörssons (2011) teori om ett 

accepterande av kvinnliga karaktärer i manliga färger. En del av den tidigare forskningen som bland 

annat Benckert & Staberg (1988) och Wrigth (1999) påvisas genom att det var de manliga färgerna som 

avbildades på flest ställen och tog det största utrymmet på bilderna i matematikböckerna. De kvinnliga 

karaktärerna i detta resultat visade inte på några traditionella könsmönster vilket talar emot även denna 

gång Ohlander (2010a) resultat av läromedelsserier i historia.    

 

6.3.3 Resultat och analys av karaktärernas agerande
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                             Diagram 26. Manliga karaktärernas agerande. Matteboken

Diagrammet ovan visar på att majoriteten av manliga karaktärer i läromedelsserien Matteboken agerade 

manligt. Om karaktärer agerade i upptäckarlust, aktivt, eller visade på styrka kategoriserades dessa i 

manligt agerande. Matematikboken 3A:s manliga karaktärer var ett undantag då de flesta agerade 

kvinnligt.

                            Diagram 27. Kvinnliga karaktärers agerande. Matteboken

I fem av sex böcker agerade flest kvinnliga karaktärer kvinnligt. Matematikbok 1B hade flest kvinnliga 

karaktärer som agerade manligt. I av matematikböckerna hade lika många neutrala karaktärer som 

agerade neutralt som manligt. 
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Detta resultat av läromedelsserien Matteboken  av karaktärernas agerade visar nästan på en övertydligt 

mönster. Där flest manliga karaktärer agerar manligt, kvinnliga agerar kvinnligt. Detta går att kopplas 

med genuskontraktet där varje karaktär kategori har olika ageranden utifrån sitt genus. Detta påvisar 

även på genussystemets dikotomin som tyder att manligt och kvinnligt hålls isär. Däremot visade det sig 

finnas undantag i form av att matematikboken 1B hade flest manliga karaktärer som agerade kvinnligt 

och matematikboken 1B där flest kvinnliga karaktärer agerade manligt. Det förekom även manlig 

hierarki i enlighet med genussystemet. Ambjörnssons (2011) teori om att kvinnligt agerande, kvinnliga 

saker och kvinnor anses ha lägre status än manligt agerande, manliga saker och män påvisades genom 

att kvinnligt agerande undveks att avbildas hos både manliga och kvinnliga karaktärer. I och med att 

majoriteten av karaktärerna agerade utifrån sitt genus stärker detta Kårelands (2010) teori att män agerar 

utifrån deras könsmönster och kvinnor agerar utifrån deras eller de manliga. Den tidigare forskningen av 

bland annat Ohlander (2010a & 2010b) och Fredriksson (1969) resultat på visar detta genom att det inte 

fanns lika många manliga som kvinnliga som agerade kvinnligt och tvärtom.

6.4. Lilla mattestegen
Under detta kommer genus, färger på kläderna och agerande att analyseras

6.4.1 Resultat och analys av karaktärernas genus

                    Diagram 28. Karaktärernas genus. Lilla mattestegen

Resultatet av detta diagram visade att manliga karaktärer avbildades oftare än  kvinnliga i hälften av 

matematikböckerna i läromedelsserien Lilla mattestegen. I matematikboken Femte boken var det lika 

många i antal manliga som kvinnliga karaktärer som avbildats. Det förekom fler kvinnliga karaktärer i 

matematikböckerna Tredje och fjärde boken än manliga. Dock var det 0,5% skillnad mellan kvinnliga 
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och manliga karaktärer i Fjärde boken. De neutrala karaktärerna var även i denna tabell minst i antal och 

procent. 

Läromedelsserien Lilla mattestegen påvisade genussystemets hierarki då det var hälften av 

matematikböckerna som avbildade fler manliga än kvinnliga karaktärer. Likt resultatet av genu i 

läromedelsserien Matte direkt safari. Däremot var det en matematikbok (Femte boken) som hade lika 

många karaktärer avbildade som män och kvinnor samt i fjärde boken var antalet fler kvinnliga 

karaktärer, vilket motsäger sig hierarkin. Det förekom dikotomin då majoriteten av karaktärerna var män 

eller kvinnor.  Den tidigare forskningen blev påvisad i hälften av matematikböckernas resultat då det var 

fler manliga än kvinnliga karaktärer som avbildades (se t.ex Grahn, 2008 och Nettlebladt, 2012). Den 

andra hälften av matematikböckernas resultat visades vara emot den tidigare forskningen genom att ha 

fler kvinnliga eller lika många kvinnliga som manliga karaktärer. 

6.4.2 Resultat och analys av färgerna på karaktärernas kläder

 
                Diagram 29. Färgerna på karaktärernas kläder. Lilla mattestegen, Första boken
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               Diagram 30. Färgerna på kläderna. Lilla mattestegen, Andra boken

Resultatet för årskurs 1 matematikböcker i läromedelsserien Lilla mattestegen visade att flest manliga 

karaktärer avbildades i kläder med manliga färger som blå, grå och grön. Vanligaste färgerna hos 

kvinnliga karaktärer var neutrala som t.ex. lila, gul eller vit. Förutom i Andra boken där flest kvinnliga 

karaktärer bar kläder med manliga och kvinnliga färger.

Det visade sig att både manliga och neutrala färger på kläderna dominerade då flest av manliga och 

avbildades i manliga färger och  neutrala, manliga och kvinnliga färgerna bars av flest kvinnliga 

karaktärer. Detta tyder på genussystemets hierarki som menar på att män och allt som var manligt 

ansågs som en norm, vilket resultatet visar på genom att flest karaktärer enbart bar på manliga färger. 

Det gjorde att de kvinnliga färgerna kan ses som som underordnade. Genussystemets dikotomin påvisas 

tydligt då det var de manliga och neutrala färgerna som avbildades mest hos karaktärerna och inte det 

kvinnliga, vilket visar på att manligt och kvinnligt hålls isär. Dikotomin påvisas även genom att minst 

karaktärer var avbildade i kläder med de olika färgkombinationerna: manliga och neutrala, kvinnliga och 

neutrala samt manliga och kvinnliga. Ambjörssons (2011) teori om att skapa jämställdhet mellan könen, 

genom att det blev mer accepterat att flickor/kvinnor hade på sig manliga färger, påvisas i detta resultat 

genom att manliga karaktärer avbildades näst mest i neutrala färger och inte kvinnliga och aldrig var det 

flest manliga karaktärer som avbildades med endast kvinnliga färger. Inte heller de kvinnliga 

karaktärerna bar på enbart kvinnliga färger. Grahns (2008), Benckert & Staberg (1988) m.m 

undersökningar stärks utav detta resultat då det kvinnliga färgerna i mindre antal och procent avbildades 

hos karaktärerna. Medan de manliga färgerna avbildades oftare hos dessa. Detta visar också på en 

ojämställdhet mellan det manliga och kvinnliga färgerna och tyder till Ohlander (2010b) och 

Fredriksson (1969 ) undersökningar där det inte framkommer någon jämställdhet i läromedelsböckerna.
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                  Diagram 31. Färger på kläderna. Lilla mattestegen, Tredje boken

                  Diagram 32. Färger på kläderna. Lilla mattestegen, Fjärdeboken

Matematikböckerna för årskurs 2 visade att flest manliga karaktärerna avbildades med manliga färger 

med kombination av kvinnliga, i Tredje boken, och neutrala, i Fjärde boken. Högsta antalet  av de 

kvinnliga karaktärerna avbildades enbart med neutrala färger i matematikboken 2A. Kombinationerna 

neutrala och manliga färger avbildades vanligast hos kvinnliga karaktärer i matematikbok 2B. 

Det fanns inga klara påvisade kopplingar till teorier och tidigare forskningar utifrån detta resultat då de 

flesta färgkombinationerna avbildades av flertalet karaktärer. Dock tyder resultatet till en hierarki där 

manliga och neutrala färger stod över de kvinnliga i och med att samtliga karaktärer avbildades i minst 

antal och procent i kvinnliga färger med eller utan kombination med andra. Det framkom även att 

färgkombinationer oftast avbildades hos de flesta karaktärer och talar då emot dikotomin då det inte isär 

håller manligt och kvinnligt. Ambjörnssons (2011) teori gick att koppla till resultatet då det förekom 

flest kvinnliga karaktärer som bar på enbart manliga färger. Det fanns ingen majoritet av manliga 
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karaktärer som avbildades med kvinnliga färger. Den tidigare forskningen som kunde kopplas till detta 

resultat är Eilards ( 2008) undersökning där det visade att manliga och kvinnliga karaktärer hade 

avbildats utanför sin genusgräns i olika tider på 1960-talet och framåt. Resultatet talar för då det i 

majoritet förekom karaktärer som trädde över sin genusgräns.  Lindhs (2002) och Grahns (2008) resultat 

av respektive undersökningar påvisar detta resultat genom att de manliga färgerna avbildades oftare än 

kvinnliga.

                Diagram 33. Färgerna på kläderna. Lilla mattestegen, Femte boken

            

              Diagram 34. Färgerna på kläderna. Lilla mattestegen, Sjätteboken

Det sista resultatet av färgerna på karaktärernas kläder visade att matematikbok 3A hade flest manliga 

och kvinnliga karaktärer som avbildades med enbart neutrala färger. Matematikboken 3B hade högst 

antal och procent av kvinnliga och manliga karaktärer avbildade i enbart manliga färger på kläderna. 
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I detta resultat var det också kvinnliga färger som användes minst på samtliga karaktärer. Dessa färger 

var klar minoritet till de övriga färgkategorierna. Detta tyder då också på genussystemets manliga. Det 

fanns också en tydlig dikotomin då de flesta karaktärer inte var klädda med båda manliga och kvinnliga 

färger samtidigt. Dikotomin påvisas även då minoriteten av karaktärerna bar det motsatta genusets 

färger. Ambjörnssons teori styrktes även med detta resultat genom att manliga karaktärer i mindre antal 

bar på endast kvinnliga färger eller dessa i kombination med neutrala och manliga. Den tidigare 

forskningen som bland annatpåvisades genom detta resultat var bland annat Wrigth (1999) där 

fysikläromedel som gav manliga forskare mer utrymme i böckerna än kvinnliga forskare. Detta kunde 

kopplas till resultatet då det manliga färgerna i stort gavs mer utrymme i bilderna i matematikböckerna 

än de kvinnliga färgerna. I Ohlanders (2010a) undersökning där flickor/kvinnor var enligt traditionella 

könsmönster går emot resultatet då de flesta kvinnliga karaktärerna inte bar på kvinnliga färger utan på 

neutrala och manliga. 

6.4.3 Resultat och analys av karaktärernas agerande

              Diagram 35. Manliga karaktärers agerande. Lilla mattestegen

Resultatet som representeras i digrammet ovan visade att fyra av sex matematikböcker hade flest 

manliga karaktärer som agerade manligt. Manligt agerande menas med att de t.ex gjorde något aktivt, 

hjältemodigt, var på upptäckarfärd. De två sista matematikböckerna, Första och Fjärde boken, hade flest 

manliga karaktärer som agerade kvinnligt. Kvinnligt agerade var passivitet, hushållssysslor eller befann 

sig i nöd.
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          Diagram 36. Kvinnliga karaktärers agerande. Lilla mattestegen

Samtliga matematikböckers högsta antal och procent av kvinnliga karaktärer agerade kvinnligt. 

Det kvinnliga agerandet var överordnat både det manliga och neutrala. Detta visades genom att samtliga 

matematikböckers kvinnliga karaktärer i högsta antal och procent agerade kvinnligt, och att flest 

manliga karaktärer i två matematikböcker agerade detsamma. Resultatet talade emot genussystemets 

hierarki då de flesta karaktärer i läromedelsserien Lilla mattestegen agerade kvinnligt och inte manligt. 

I och med att de majoriteten av manliga karaktärerna agerade manligt och kvinnliga kvinnligt tyder det 

på Kårelands (2010) teori om agerandets uppdelning mellan de två olika genus, manligt och kvinnligt, 

med små undantag, som i detta fall var det flest manliga karaktärerna i matematikböckerna Första och 

Fjärde boken som agerade kvinnligt. Undantaget i sig är emot Kårelands teori om att pojkar är mindre 

accepterade om de agerar kvinnligt är kvinnor som agerar manligt. Ambjörssons (2011) teori om att 

kvinnlig agerande och det som ansågs kvinnligt har lägre status än manligt agerande och det som ansågs 

manligt. Hon pekar även på att för att skapa jämställdhet mellan de genus tillåter människan 

flickor/kvinnor agera manligt för att höja kvinnlig status då det manliga ansågs ha högre status. Detta 

talar emot resultatet då det kvinnliga agerande hade mer eller mindre bytt plats med det manliga. Det vill 

säga det var fler karaktärer, både manliga och kvinnliga, som agerade kvinnligt vilket gör kvinnligt 

agerande till högre status.  Resultatet talar för den tidigare forskningen då de flesta karaktärer agerade 

enligt ditt genus. (se t.ex Grahn, 2008; Benckert & Staberg 1988; Lindh, 2002) Resultatet stödjer även 

resultatet från Ohlanders (2010a) undersökning i läromedel för historia där det framkom att kvinnliga 

karaktärer avbildades i traditionell könsmönster. Genom att flest kvinnliga karaktärer agerade utefter de 

traditionella könsmönsterna. 
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7.Slutsats och sammanfattning

Det fanns tydliga mönster i analyserna som pekar på att varje läromedelsseries matematikböcker i 

årskurs 1, 2 och 3 framställer manliga karaktärer som pojkar/män enligt de traditionella könsmönsterna 

och kvinnliga karaktärer bryter dessa genom deras färger på kläderna. Dessa matematikböcker 

motverkar därmed skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster utifrån manligt perspektiv. 

Det vill säga att matematikböckerna förmedlar traditionella könsmönster för pojkar och män. Dock 

förmedlar matematikböckerna samtidigt att flickor och kvinnor har ett mer accepterande att gå över 

gränserna. Dessa gränser var enbart färgerna på kläderna då kvinnliga karaktärer hade en tendens att 

bära manliga färger oftare än bara kvinnliga färger. Det är det viktigt att se att de kvinnliga karaktärerna 

agerade enligt de traditionella könsmönsterna men hade manliga färger på kläderna vilket kan visa på 

nuvarande könsmönster. Det är även viktigt säga att resultatet är skiftande i varje bok i varje 

läromedelsserie. I det stora hela visade matematikböckerna på det ovan men det fanns enskilda 

matematikböcker i olika läromedel som inte stödjer resultatet ovan. Kårelands och Ambjörnsson teori 

om att det är mer accepterande för flickor att överskrida gränserna ses tydligt som ett mönster i dessa 

resultat men att detta enbart gäller färgerna.

I relation till den tidigare forskningen skiljer sig detta examensarbete genom att  kvinnor inte i alla 

läromedel avbildas enligt traditionella könsmönster i de tre aspekterna agerande, antal och färgen på 

deras kläder. I två av dessa läromedelsserier visade på en kvinnlig dominans i antalet karaktärer som har 

avbildats. Men likväl förstärks traditionella könsmönster i synen på pojkar och män. Detta gör att fler 

elever får starka relationer till traditionella könsmönster i och med att fler läromedel förmedlar dessa. 

Speciellt av de manliga traditionella mönsterna. Vilket stärker Kårelands, Ambjörnsson teorier och 

Hirdmans genussystem och genuskontrakt. I och med att fler kvinnliga karaktärer överskrider gränserna 

tyder detta mer på att flickor och kvinnor ska bli mer som män för att förändra genussystemes hierarki 

där männen är normen. 

7.1. Vidare forskning

För att få en mer generell bild av hur matematikböcker i svenska grundskolor förmedlar traditionella 

könsmönster behövs en ännu bredare undersökning med fler matematikböcker och fler läromedelsserier. 

Det kan även röra sig om matematikböckernas läxböcker för att kunna se en generell bild. Det skulle 

även ge ett intressant perspektiv om det gjordes liknande undersökningar på matematikböcker för högre 
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åldrar. Det vill säga mellanstadiets och högstadiets matematikböcker, om dessa främjar eller motverkar 

traditionella könsmönster. 

En annan undersökning på dessa matematikböcker är om man utgår ifrån ett barnsperspektiv på manligt 

och kvinnligt. Detta då denna är gjord utifrån ett vuxet perspektiv och barn kan ha en annan syn på 

manligt och kvinnligt än vaden vuxen har. Denna undersökning är inte heller ett bevis på att dessa 

läromedelsserier har förstärkt elevernas kunnande om manligt och kvinnligt och kan därmed vara en 

annan intressant undersökning. 
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Bilaga 2. Matteboken 
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Bilaga 3. Lilla mattestegen 
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