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Läromedel utgör grunden för en stor del av den 
undervisning som bedrivs i matematik idag. Genom 
att betrakta människan som ett subjekt som 
ständigt skapas i relation till det sammanhang 
subjektet befinner sig i, möjliggörs ett 
synliggörande av faktorer i miljön som kan påverka 
subjektskapandet. Följaktligen står det i skolans 
styrdokument att skolan har ett ansvar att motverka 
traditionella könsroller, vilket gör det relevant att 
undersöka det material som eleverna dagligen 
möter under sin skolgång. Genom att betrakta 
subjektet som något som konstitueras vid möten i 
olika sammanhang är det även möjligt att relatera 
detta till ämnet matematik. Den matematiska 
subjektiviteten och att vara bra på matematik är 
således inte en medfödd förmåga, utan matematisk 
är snarare något som är möjligt att utveckla och bli.  
 
För att synliggöra en aspekt av de faktorer som kan 
anses bidra till utvecklingen av elevers matematiska 
subjektskapande har denna studie inriktats mot att 
analysera illustrationer i sex läroböcker i matematik 
avsedda för årskurs 1 och 2. Studien utgår ifrån den 
poststrukturalistiska feministiska teoribildningen. 
Utifrån ett genusperspektiv har därför en 
kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 
kombinerats för att undersöka frekvensen av 
mänskliga karaktärer och hur dessa framställs i 
illustrationer. 
 
Analysen visade att frekvensen av de feminint och 
de maskulint kodade karaktärerna var relativt jämn, 
och det var få mänskliga karaktärer vars 
genuskodning inte var möjlig att avgöra. Vad gäller 
fastställandet av genus visade karaktärerna generellt 
tydliga genusstyrda attribut vad gäller klädsel och 
frisyrer. 

Teaching materials form the basis of a large part of 
the mathematics teaching today. By considering 
every human being as a subject that is constantly 
created in relation to the context in which the 
subject exist, it is possible to visualize factors in the 
environment that may influence the creation of 
subject. Consequently, the school's governing 
documents state that the school has a responsibility 
to counter traditional gender roles, which makes it 
relevant to investigate the material that pupils 
encounter daily during their time in school. 
Considering the subject as something that is 
constituted in different contexts, it makes it 
possible to relate it to the subject of mathematics. 
The mathematical subjectivity and being good at 
math is thus not an innate ability, rather than 
something that is possible to develop and become. 
 
In order to visualize one aspect of the factors that 
can be considered as contributing to the 
development of the mathematical subjectivity of 
students, this study has focused on analyzing 
illustrations in six mathematical teaching materials 
intended for grades 1 and 2. The study is based on 
the feminist poststructural theory. From a gender 
perspective, a quantitative and qualitative content 
analysis has therefore been combined to examine 
the frequency of human characters and how these 
are presented in the illustrations. 
 
The analysis showed that the frequency of the 
gendered characters were divided relatively evenly 
between the feminine and the masculine characters 
and there were few human characters whose gender 
was not possible to define. In terms of gender 
determination, the characters generally showed 
gendered attributes in terms of clothing and 
hairstyles. 
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1 Inledning 

När jag började på grundlärarutbildningen på Jönköping University beskrev jag min egen 

kompetens inom ämnet matematik genom att säga ’jag är inte en så’n som är matematisk’. 

Detta synsätt blev utgångspunkten för en studie med avsikten att utifrån ett genusperspektiv 

synliggöra hur den egna matematiska subjektiviteten konstitueras. Genom föreliggande studie 

framgick att det finns olika faktorer i skolan som påverkar konstitutionen av den egna 

matematiska självbilden (se Sandberg- Rapp & Skavén, 2016). Då forskning som innefattar 

genus och skola redan har utförts och resulterat i att genus under flera decennier har spelat 

roll i skolan, menar Heikkilä (2015) att forskningen istället bör inriktas mot hur genus spelar 

roll. Följaktligen står det i läroplanen att ”[s]kolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster” (Skolverket, 2016, s. 8). 

 

År 1991 lades Statens institut för läromedelsinformation ned, vilket resulterade i att urval och 

kvalitetssäkringar av läromedel blev decentraliserade. Idag är det följaktligen upp till varje skola 

att välja material och kvalitetssäkringen har numer överlämnats till lärarna (Skolverket, 2015). 

Eilard (2009 & 2011) menar att som en följd av upphörandet av den statliga 

läromedelsgranskningen uppstod konkurrens mellan de läromedel som finns på marknaden. 

Av denna anledning är det av stor vikt att medvetandegöra pedagoger om att kvaliteten på 

läromedel inte granskas på förhand av någon annan (Skolverket, 2015).  

 

Enligt Skolverket (2015) är det få lärare som organiserar sin undervisning utan att utgå ifrån 

läromedel och matematik har överlag varit ett av de ämnen där läromedel har styrt 

undervisningens innehåll. Därmed är det upp till den enskilda läraren att göra didaktiska val 

och utveckla en medvetenhet om hur läromedlets innehåll förhåller sig till kursplanen 

(Skolverket, 2015). Eilard (2009) menar att de symboler och ideal som barn och unga möter 

idag genom olika medieformer bidrar till skapandet av identiteter. I mediebegreppet innefattas 

även läromedel, vilka således kan vara en bidragande faktor i utformningen av barns 

uppfattningar av omvärlden samt vad som anses vara ett levnadssätt värt att sträva efter för 

såväl barn, kvinnor och män (Eilard, 2009).   

 

I denna studie kommer ett urval av matematikläromedel för årskurs 1 och 2 att undersökas 

genom en kvantitativ samt kvalitativ innehållsanalys, för att synliggöra frekvensen av 

mänskliga karaktärer samt hur genus framställs i illustrationerna.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel är indelat i fem underrubriker och inleds med en beskrivning av matematisk 

subjektivitet. Därefter följer en beskrivning av läromedlens utveckling, genus och matematiska 

prestationer samt genus i läromedel. Avslutningsvis presenteras den poststrukturalistiska 

feministiska teoribildningen som denna studie utgår ifrån. 

2.1 Matematisk subjektivitet  

Taguchi (2004) menar att varje människa är ett lärandesubjekt, vilket innebär att människan 

lär sig att vara ett subjekt och skapar sin subjektivitet i olika sammanhang. Följaktligen blir vi 

”[…] och gör oss, och görs av andra, mer eller mindre matematiska i olika sammanhang” 

(Palmer, 2011, s. 37).  Detta handlar om ett dynamiskt sätt att tänka och innebär att beroende 

av sammanhangen varierar en individs matematiska identitet. Hur vi upplever oss själva och 

hur andra uppfattar oss i relation till ämnet matematik grundar sig i vårt agerande, hur vi talar 

med och bemöter andra, vilket skapas i de situationer där matematik förekommer. I dessa 

sammanhang lär vi oss att uppfatta oss själva på ett visst sätt i relation till ämnet matematik. 

Då människan utsätts för olika performativa handlingar påverkas därmed subjektskapandet 

(Palmer, 2010). Genom dessa performativa handlingar och de föreställningar som råder i den 

omgivning flickor och pojkar befinner sig i konstitueras den matematiska subjektiviteten 

(Palmer, 2011).  

Genom att betrakta den matematiska subjektiviteten som något föränderligt menar Palmer 

(2011) att det blir relevant att uppmärksamma de diskurser som existerar i de sammanhang vi 

befinner oss. Vidare belyser Palmer (2010) att de könsstereotypa föreställningar som ofta 

presenteras i media påverkar det matematiska subjektskapandet då upprätthållandet av dessa 

gör intryck på både flickor och pojkar. De existerande diskurserna kan både avgöra och 

begränsa vad som är möjligt gällande såväl identitetsskapande som utveckling av kunskap i det 

sammanhang vi befinner oss. Det matematiska subjektskapandet kan således, ur ett 

poststrukturellt perspektiv, anses vara beroende av de sammanhang vi befinner oss i samt de 

diskurser som existerar i dessa. Det är således möjligt att skapa nya diskurser som utmanar de 

redan existerande (Palmer, 2011). Genom att uppmärksamma omgivningen, miljön, objekt 

och läromedel i förhållande till människan, språket och existerande diskurser kan en förståelse 

för skapandet av matematisk identitet utvecklas (Palmer, 2011).  
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2.2 Läromedel 

Selander (u.å.) beskriver att skolans första läromedel utvecklades i samband med 

industrisamhället och under en lång tid ansågs läromedel innehålla den kunskap som var 

väsentlig och utgjorde således normen för vad som ansågs vara önskvärd kunskap. Det var ur 

dessa som eleverna huvudsakligen förväntades inhämta kunskap. Vidare menar Selander (u.å.) 

att allt fler började intressera sig för skapandet av läromedel under perioden från 1880-talet till 

andra världskriget, och i samband med den nya boktryckartekniken blev det vanligare med 

illustrationer i läromedlen. Bildens uppgift i förhållande till textuppgifterna blev viktigare, 

vilket resulterade i att det som var inräknat i begreppet läromedel blev allt mer omfattande. 

Denna vidgning av begreppet har fortsatt och under 2000-talets början utgjorde digitala 

medier en större del av undervisningen (Selander, u.å.). 

Skolverket (2015) beskriver att det idag inte finns någon fastställd definition av vad begreppet 

läromedel innefattar. En förklaring av begreppet presenteras däremot i Nationalencyklopedin 

där läromedel beskrivs som en ”resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst 

läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker […]” (Selander, u.å.). Exempel på 

ytterligare former av resurser som ingår i begreppet idag är TV, teater, serier, film, datorer och 

digitala spel (Skolverket, 2015). Vidare står det att en lämplig avgränsning av 

läromedelsbegreppet är att endast räkna in material som avsiktligt är producerat för att främja 

lärande i olika sammanhang (Selander, u.å.). Genom att applicera ett multimodalt perspektiv 

på begreppet synliggörs att läromedel inte endast innefattar den skrivna texten. Detta 

perspektiv fokuserar allt mer på att utveckla en förståelse för hur bilder och ljud kan innehålla 

information. En definition som i nuläget innefattar alla de olika medier och texter som idag 

kan användas i lärandesituationer är ”resurser för lärande” (Skolverket, 2015). 

Danielsson och Selander (2014) menar att olika modaliteter, som exempelvis geometriska 

former, texter och bilder, under lång tid varit en del av arbetet i matematik, vilket har bidragit 

till att göra den abstrakta matematiken mer konkret. De olika modaliteterna kan bära olika 

information, vilket gör det relevant att uppmärksamma detta samt hur dessa samspelar eller 

inte samspelar med varandra (Danielsson & Selander, 2014).  

Trots utvecklingen av IKT utgör tryckta läromedel fortfarande en central roll i 

undervisningen, menar Carlson och von Brömssen (2011). Läromedel har fortfarande en stark 

position och undervisningen planeras ofta utifrån dessa för att säkerställa struktur och innehåll 
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(Carlson & von Brömssen, 2011). Det är följaktligen relevant att analysera läromedel utifrån 

ett genusperspektiv.  

 

2.3 Genus och matematiska prestationer 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å) är definitionen av genus synonymt med människors sociala 

kön. Genus är således något som konstrueras och som människan lär sig genom till exempel 

film, musik, vänner, föräldrar, lagar eller regler. Det socialt konstruerade könet har därmed att 

göra med hur kvinnor och män förväntas uppföra sig. Medier kan således vara en bidragande 

faktor i konstruktionen av bilden av hur kvinnor och män ska vara samt hur vi tänker om oss 

själva. Genus skiljer sig mot begreppet kön, vilket syftar till det biologiska könet som beror på 

vilka könsceller eller könsorgan en människa har (NE, u.å.) Även Wedege (2007) belyser att 

det finns en tydlig distinktion mellan begreppen kön och genus och definierar det förstnämnda 

som ett begrepp som hänvisar till de biologiska skiljaktigheterna. Det sistnämnda, genus, 

refererar istället till det som är karaktäristiskt feminint respektive maskulint som överförs från 

samhälle till människor. Wedege (2007) fortsätter resonemanget kring vad genus innebär och 

menar att det är ett komplext begrepp som innefattar många olika områden. Då det går uttyda 

att genus styr val av karriärer synliggörs att begreppet inte endast innefattar kön såsom kvinna, 

man, flicka eller pojke. Det innebär även att färger, ämnen i skolan, kläder, arbeten och 

aktiviteter är genusstyrda. Vidare belyser Wedege (2007) att utöver genus som hänvisar till 

exempelvis kvinnor och män, finns det även många olika konstruktioner av genus som visas 

genom kultur, etnicitet och klass.  

Färgers betydelse är något som Ambjörnsson (2011) behandlar och menar att olika färger ges 

mening i det sociala samspelet mellan människor och att färg således är kulturellt betingar. 

Vidare beskriver författaren att genus följaktligen är något som görs, bland annat genom att 

rätt kläder appliceras på rätt person vilket innebär att dessa klädesval även kan uppfattas som 

felaktiga. Författaren problematiserar den rosa färgens betydelse och menar att föräldrars syn 

på den rosa färgen och en förklaring på denna är att det är ett sätt att genom kläder och 

attiraljer göra det möjligt att se skillnad på barnen i småbarnsåren. Detta förhållningssätt 

innebär enligt Ambjörnsson (2011) ett aktivt skapande av genusskillnader. Vidare beskriver 

författaren att färger, särskilt färgen rosa, används som ett viktigt redskap när det handlar om 

att sortera genus. Däremot har färgen inte alltid tillskrivits den innebörd den har idag, vilket 

betyder att dess innebörd är flexibel. Färg används därmed som ett redskap för 
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kommunikation, samtidigt som färgers innebörd och hur de tolkas beror på det samhälle vi 

befinner oss i samt vilken tid vi lever i (Ambjörnsson, 2011).  

Reay (2001) har under ett års tid utfört en studie i vilken 14 flickor och 12 pojkar i årskurs 3 

deltagit. Undersökningen genomfördes genom deltagande observation såväl ute på skolgården 

som inne i klassrummet, samt genom både individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer. 

Forskaren menar att femininitet och maskulinitet inte kan förstås om de särskiljs och menar 

således att de är beroende av varandra. I studien delades flickorna in i fyra olika kategorier: 

’spice girls’, ’nice girls’, ’girlies’ och ’tomboys’. Det framgick att det fanns en generell 

uppfattning bland pojkarna i undersökningen att maskulinitet var mer eftersträvansvärt och 

att de tre förstnämnda kategorierna blev underminerande jämfört med subjektets 

positionering som ’tomboy’. Vidare menar Reay (2001) att det faktum att pojkar presterar 

sämre än flickor i skolan inte beskriver hur de rådande relationerna gällande genus i 

klassrummet ser ut. I denna studie visades att eleverna i klassen menar att trots att flickor 

presterar bättre i skolan så anses det vara mer fördelaktigt att vara pojke. Följaktligen menar 

Reay (2001) att det finns ett behov av att belysa konstruktionen av och hur femininitet ser ut.   

 

I den PISA undersökning som genomfördes 2015 mättes 15-åriga elevers kunskaper i 

naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Totalt deltog 72 länder i undersökningen. I 

rapporten (PISA, 2015) presenteras mätningar av svenska elevers kunskaper jämfört med 

andra länders kunskapsresultat, bland annat med avseende på skillnader mellan flickors och 

pojkars resultat. I rapporten redovisas att för OECD-länderna i genomsnitt uppvisas en 

signifikant skillnad till pojkarnas fördel vad gäller resultat i matematik. Detta gäller dock inte 

för Sverige där flickor och pojkar presterar på samma nivå. I rapporten konstateras vidare att 

Finland är det enda OECD-land där flickor presterar signifikant bättre resultat än pojkar. 

Danmark är det nordiska land där pojkar presterar bättre än flickor (PISA, 2015).  

 

2.4 Genus i läromedel 

I SOU (2010:99) står det att texter betraktas som kommunikationshandlingar, vilka både 

formar och formas av sin samtid. Hall (1997) menar att det är genom språket som vi skapar 

mening och genom olika symboler och representationer kan tankar och idéer produceras och 

utbytas. Meningsskapandet av olika representationer är kulturellt betingat och pågår konstant 

i varje social interaktion, vilket bidrar till skapandet av den egna identiteten. Följaktligen är 
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olika föremål och fenomen inte meningsbärande i sig, utan dessa tillskrivs mening genom 

språket. Hur vi pratar om, producerar och använder olika föremål och fenomen bidrar till 

utformningen av regler, normer och hur olika former av sociala interaktioner ser ut (Hall, 

1997).  

 

I SOU (2010:99) presenteras att inom olika områden i samhället är mannen och det som är 

maskulint kodat ofta överordnat. Skolan kan uppfattas som en representation av samhället i 

stort vilket kan leda till att icke jämställda företeelser uppstår även i skolan om jämställdheten 

brister i den övriga omgivningen. Vidare står det att för att anpassa undervisningen efter varje 

elevs förutsättningar bör ämnesdidaktik och arbetssätt i skolan varieras. Detta innefattar även 

ämnesstoffet vilket bör skildra både kvinnors och mäns erfarenheter för att förstärka arbetet 

för jämställdhet. Manliga förebilder framställs oftare än kvinnor i läromedel i exempelvis 

historia. Detta kan resultera i att pojkar bildar sig en uppfattning om ett stereotypt mansideal 

samtidigt som det råder en avsaknad av kvinnliga förebilder. Bristande kvalitet i läromedel kan 

leda till ifrågasättande av vilka uppfattningar av kvinnor och män som eleverna möter i 

materialen (SOU, 2010:99). Enligt läroplanens första kapitel har skolan ”ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster” och ska därmed ”aktivt och medvetet främja kvinnors 

och mäns lika rätt och möjligheter” (Skolverket, 2016, s. 8). Samtidigt står det i SOU (2010:99) 

att det går urskilja skillnader i flickors och pojkars upplevelser och prestationer i skolan.  De 

böcker som används i skolan innehåller inte endast det som är avsett för 

ämnesundervisningen, utan bidrar även till skapandet av stereotypa föreställningar av 

exempelvis olika sociala grupper (Moser & Hannover, 2013). Det undervisningen består av, 

ämnesinnehållet, samt hur undervisningen sker, ämnesdidaktiken, har stor inverkan på 

jämställdheten i klassrummen och ska sträva efter det som står i skolans styrdokument (SOU, 

2010:99).  Vidare står det att ”jämställdhet är viktigt inte endast för att tillgodose de specifika 

målen i skolans värdegrundsuppdrag, utan också för att uppnå skolans kunskapsuppdrag” 

(SOU, 2010:99, s. 51).  

Enligt Danielsson och Selander (2014) kan illustrationer i läromedel innehålla dolda 

värderingar, vilket har framkommit vid analys där pojkar tillskrivs en mer aktiv roll medan 

flickor agerar mer passivt. Vidare har Carlson och von Brömssen (2011) vid en genomgång av 

utförd forskning som berör analys av läromedel, kommit fram till att det är få artiklar som 

behandlar detta ämne. Det är således relevant att fortsättningsvis studera specifika faktorer, 

som finns i de undervisningssammanhang eleverna befinner sig, som kan påverka det 

matematiska subjektskapandet samt förstärka de genusstyrda föreställningar som existerar. 
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I en studie utförd av Moser och Hannover (2013) analyserades förekomsten av genus i 

läromedel som används i matematik och tyska i grundskolan. I resultatet av denna studie 

synliggjordes att de karaktärer, såväl mänskliga som fiktionära, som förekommer i 

matematikläromedel oftare är manliga än kvinnliga. De karaktärer som var antingen 

sagofigurer eller djur som tillskrivits mänskliga egenskaper hade oftare manliga än kvinnliga 

attribut. Däremot framgick det att de aktiviteter som de olika könen deltog i inte var kopplade 

till något specifikt kön, utan förekom generellt sett lika ofta för de båda könen. Då 

förekomsten av manliga karaktärer var fler än kvinnor i såväl matematiska som tyska läromedel 

menar Moser och Hannover (2013) att denna skillnad i representation av kön kan bidra till att 

de personer som tar del av innehållen omedvetet skapar sig en uppfattning om att matematik 

handlar om, och är skapade för, män.  

 

Jackson & Gee (2005) menar att barn under sin uppväxt utvecklar kunskap om vad som anses 

vara det korrekta sättet att agera feminint eller maskulint. Genus är således något som 

produceras och reproduceras genom illustrationerna och dessa tolkas av läsaren. Analysen av 

illustrationerna innefattade bland annat att identifiera eventuella genusdiskurser och urskilja 

de positioneringar som existerar inom diskurserna. Utifrån analysen var det möjligt att urskilja 

att det endast har skett mindre förändringar gällande varierande representationer av kvinnor, 

män och barn i litteratur för barn sedan 1950-talet. Det var även möjligt att urskilja att såväl 

fysiska egenskaper, som exempelvis klädsel, hållning och gester, som aktiviteter var 

associerade med ett specifikt genus (Jackson & Gee, 2005).  

 

Vad gäller klädsel och frisyrer har Jackson & Gee (2005) kunnat urskilja vissa mönster vid 

analysen. I litteratur från 1950-talet hade kvinnor och flickor klänning och även under 1970-

talet bar en övervägande majoritet av de kvinnliga karaktärerna klänning samtidigt som ett 

fåtal började bära långbyxor. Vidare visade denna studie att under 1980- och 1990-talet gick 

det urskilja ett framväxande mönster av djurkaraktärer. Även under dessa årtionden bar 

majoriteten av kvinnor och flickor klänning. De kläder de manliga karaktärerna bar i 

illustrationerna var byxor eller shorts, vilket var konsekvent i den litteratur och över de 

årtionden forskarna studerat. Även längden på karaktärernas frisyrer visade sig vara en 

väsentlig genusmarkör. Det framgick att manliga karaktärer inte har avbildats med långt hår 

under något årtionde, till skillnad från de kvinnliga karaktärerna vars hår varierade mellan långt 

och kort. Detta visar att illustratörerna, trots trender som har existerat i samhället, fortsatt har 
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avbildat kvinnor och män på detta vis och därmed förstärkt de fysiska skillnaderna relaterade 

till genus (Jackson & Gee, 2005). 

 

Jackson och Gee (2005) beskriver att i deras studie framgick att pojkar tillskrevs traditionell 

maskulinitet och framställdes som exempelvis idrottare som klädde sig på specifikt maskulina 

sätt. Vidare menar forskarna att representationerna av flickorna varierade i större omfattning 

och var av en mer komplex karaktär då den typ av klädsel de bar samt aktiviteter de deltog i 

kunde associeras med typisk maskulinitet. Vid dessa tillfällen kombinerades dock detta med 

traditionella genusmarkörer typiska för femininitet som exempelvis klänning och långt hår 

vilket innebar att karaktärer som definieras som ’tomboy’ inte gick att urskilja i deras studie. 

Detta visar dock att det är möjligt att konstituera både subjektet ’flicka’ och ’pojke’ utan att 

exkludera vad som anses vara konventionell femininitet (Jackson & Gee, 2005). Genom den 

teoribildning forskarna valt att utgå ifrån anses barnen vara aktivt deltagande i konstitutionen 

av genus och utifrån detta blir det möjligt att analysera innehållet i de valda läromedlen som 

en bidragande faktor i skapandet av genus. 

Berg (2006) beskriver att jämställda läromedel är ett område som prioriteras i Lärarförbundets 

jämställdhetsstrategi och vid en genomförd granskning av läromedel framgick att det finns ett 

utvecklingsbehov inom detta område. För att ett läromedel ska betraktas som jämställt bör 

könen inte avbildas efter stereotypa ideal och materialet bör därmed utgöras av en såväl 

kvantitativ som en kvalitativ jämvikt mellan könen. Vidare beskriver författaren att det i både 

texter och bilder förekommer könskonserverande framställningar av flickor och pojkar vilket 

motsäger vad som karaktäriserar ett jämställt läromedel där skildringarna av könen inte fastnar 

i förbestämda schabloner. För att skapa förutsättningar för elevers lärande, oavsett 

könstillhörighet, krävs en ökad kunskap inom området och en medvetenhet samt ett 

engagemang hos lärare, för att möjliggöra en förändring (Berg, 2006). Carlson och Von 

Brömssen (2011) menar att de texter som används i skolan kan ses som en form av social 

kodifiering genom vilka normer för sociala relationer produceras och även reproduceras. 

Vidare kan detta bidra till utformandet av uppfattningar av vad som tycks vara det normala 

och därmed vad som anses vara eftersträvansvärt (Carlson & Von Brömssen, 2011). 
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2.5 Poststrukturalistisk feministisk teoribildning 

Denna studie utgår ifrån den poststrukturalistiska feministiska teoribildningen och ett centralt 

begrepp inom denna är subjektet, vilket innebär och är synonymt med människan. Som 

nämnts ovan skapas subjektet i relation till de performativa handlingar subjektet utsätts för 

samt de diskurser som existerar i omgivningen (se Palmer, 2011).  

Enligt Palmer (2010) betraktas människan därmed som ett subjekt som skapas och skapar sig 

själv i relation till rådande strukturer. Denna teori möjliggör ett synliggörande av sådant som, 

på ett för oss omedvetet plan, styr vårt sätt att agera och gör det därmed möjligt att bortse 

från existerande föreställningar. Genom att urskilja sådant som annars inte uppmärksammas 

kan förändring ske och alternativa tillvägagångssätt kan utvecklas (Palmer, 2011). Vidare 

beskriver Nordin- Hultman (2006) att genom det poststrukturalistiska perspektivet blir det 

möjligt att synliggöra elevers möjlighet att anpassa sig gällande de normer och eventuella 

hinder och möjligheter som uppstår i olika miljöer.  

Definitionen av feminism beskrivs enligt Nationalencyklopedin som en social rörelse som 

arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män (Manns & Larsson, u.å.). Begreppet 

handlar således om en vilja och en nödvändighet att synliggöra rådande strukturer och 

diskurser, och hur dessa konstituerar subjektet, för att kunna förändra dem (Taguchi, 2004).  

Jackson och Gee (2005) har genomfört en studie utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt 

perspektiv med avsikten att analysera illustrationerna i litteratur för barn och hur genus 

konstitueras i dessa. Genom detta perspektiv möjliggörs en undersökning som kan bidra till 

en mer nyanserad bild, och hur kontexten kan bidra till konstitutionen, av genus. Forskarna 

argumenterar för att litteratur för barn är betydelsefulla och informationsbärande vid 

konstitutionen av genus, då elever regelbundet möter denna form av texter under de första 

åren i skolan (Jackson & Gee, 2005). Av ovan nämnda anledningar är det därför relevant att 

ur ett genusperspektiv analysera läromedel i matematik för att undersöka hur genus framställs 

i illustrationerna. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv synliggöra strukturer i 

matematikläromedel som kan bidra till det matematiska subjektskapandet. Följande 

frågeställningar ska besvaras för att uppfylla syftet:  

 Hur ofta förekommer feminint respektive maskulint kodade mänskliga karaktärer i 

illustrationerna i matematikläromedel för årskurs 1 och 2? 

 Hur framställs feminint och maskulint kodade mänskliga karaktärer i illustrationer i 

matematikläromedel för årskurs 1 och 2? 
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4 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis val av metod, där den kvantitativa samt kvalitativa 

innehållsanalysen presenteras. Därefter följer en beskrivning av hur det material som denna 

studie baseras på har valts ut, följt av hur analysen av innehållet har genomförts.    

 

4.1 Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Bryman (2011) innebär den kvantitativa innehållsanalysen att kvantifiera innehållet 

utifrån valda kategorier på ett systematiskt och replikerbart sätt. Det finns två faktorer som 

kännetecknar en kvantitativ innehållsanalys: objektivitet och systematik. Den förstnämnda 

innebär att innehållsanalysen utgår ifrån ett i förväg bestämt regelverk som avgör hur 

innehållet ska kategoriseras. Cohen, Manion och Morrison (2011) menar att dessa kategorier 

inte definieras utifrån analysmaterialet i sig utan är bestämda på förhand och konstrueras 

därmed utifrån en specifik teori eller ett intresseområde. Bryman (2011) menar att forskarens 

egna värderingar härigenom kommer att påverka resultatet så lite som möjligt.  

Den andra faktorn, systematiken, innebär att det i förväg formulerade regelverket tillämpas på 

ett konsekvent sätt vid analysen. På så vis minimeras risken för eventuella felkällor. Om 

reglerna tillämpas, och innehållsanalysen därmed utförs på ett objektivt och systematiskt sätt, 

så medför det att andra forskare som väljer att göra om undersökningen och använder samma 

metod bör komma fram till likvärdiga resultat (Bryman, 2011). Därmed säkerställs reliabilitet 

i undersökningar som utgår ifrån innehållsanalys. Vidare beskriver Bryman (2011) att 

begreppet validitet syftar till om det som avses mätas mäts. Jag har i mitt arbete strävat efter 

att öppet och transparent beskriva de olika stegen i forskningsprocessen, vilket ger den som 

tar del av innehållet möjlighet att bedöma arbetets validitet. 

Vid kvantitativ innehållsanalys utgör kodningen en stor del av arbetet. Cohen et al. (2011) 

definierar dessa koder som ett namn eller en markör, som forskaren applicerar på det valda 

analysmaterialet, som har en särskild innebörd och som gör det möjligt att urskilja information 

i texter. Vidare beskriver Cohen et. al. (2011) att visuell media, såsom artefakter, still- och 

rörliga bilder, är en form av text. Detta innebär att det även vid analys av bilder är möjligt att 

använda det analysunderlag som används vid undersökning av skriven text. Enligt Bryman 

(2011) innefattar en kvalitativ innehållsanalys sökande efter bakomliggande tema i materialet 

som analyseras. Vidare menar Cohen et. al. (2011) att vid en bildanalys är viktigt att forskaren 



 

12 
 

bortser från egna värderingar och erfarenheter och inte tillskriver bilder en mening utifrån 

dessa. 

Sammanfattningsvis formuleras forskningsfrågor för att fastställa vilka bilder som ska utgöra 

underlag för analysen. Därefter samlas de bilder som ska undersökas och ett kodningssystem 

utformas. Sedan appliceras dessa koder på de valda bilderna, kodernas frekvenser beräknas 

och utifrån dessa är det sedan möjligt att reflektera kring vad koderna har belyst (Cohen et. 

al., 2011).  

 

4.2 Urval  

Bryman (2011) menar att vid innehållsanalys är det vanligast att välja en eller två typer av 

medier för att kunna göra ett urval inom dessa. I denna studie har det specificerade 

medieurvalet gjorts inom området läromedel i matematik för årskurs 1 och 2. För att fastställa 

det urval av läromedel på vilka studien har baserats kontaktades fyra olika förlag som ger ut 

läromedel i matematik för grundskolan. Förlagen fick besvara frågan vilka deras fem mest 

sålda matematikläromedel för årskurs 1-3 var. Två av de tillfrågade förlagen valde att inte 

besvara frågan. Svaren från resterande förlag visade att de mest sålda läromedlen var Favorit 

matematik, Matte Eldorado och Pixel. Ett av förlagen berättade att det kommit ett nytt läromedel 

under 2016 som visat sig finnas ett stort intresse för. Läromedlet heter SINGMA matematik, 

och finns i nuläget endast för årskurs 1.  

Inledningsvis var avsikten att analysera fem olika läromedel men tidigt i arbetet blev det 

uppenbart att tiden inte skulle vara tillräcklig för en så omfattande undersökning. Detta 

resulterade i att analysen har genomförts på tre läromedel. Följaktligen har sex läroböcker i 

matematik analyserats. Två av böckerna är ur serien Favorit matematik som riktar sig mot 

årskurs 2, varav den ena heter Favorit matematik 2a och den andra heter Mera favorit matematik 

2B. Då den sistnämnda boken är skapad för att vara mer utmanande för elever som behöver 

detta, bedömdes det relevant för studien att även inkludera en av dessa böcker i 

undersökningen. Det resterande urvalet består av två böcker som ingår i Matte Eldorado för 

årskurs 2 och slutligen har två läroböckerna som ingår materialet SINGMA matematik för 

årskurs 1 analyserats. Det sistnämnda gavs ut 2016 vilket medför att det ännu inte getts ut 

material för årskurs 2. Eftersom de enskilda årskurserna inte är avgörande för att besvara 

frågeställningarna har böcker för såväl årskurs 1 som 2 bedömts relevanta för undersökningen. 
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Det ovan nämnda läromedlet Pixel har vid avgränsningen av materialurvalet valts att inte 

undersökas. Samtliga läroböcker har analyserats utifrån kvantitativ samt kvalitativ innehålls-

analys.  

 

Nedan ges en beskrivning av de olika läroböcker som utgör grunden för analys i denna studie. 

Beskrivningarna är baserade på förlagens hemsidor med tillhörande presentationer av de 

enskilda materialen.  

 

4.2.1 SINGMA matematik 1a och 1b 

Detta material är enligt Natur & Kultur (u.å.) Sveriges nyaste matematikläromedel och är en 

serie som baseras på Singaporemodellen, vilken är en välbeprövad metod för undervisning i 

matematik. Vidare står det på förlagets hemsida att det i denna modell fokuseras på 

problemlösning genom visuella metoder och genom en välarbetad lärarhandledning är 

förhoppningen att Sverige ska kunna vända en nedåtgående trend i matematik. Innehållet är 

uppbyggt i fyra steg. Det första steget heter ’Vi utforskar’ och lektionen inleds med en 

startuppgift som inbjuder till diskussion och samtal, med boken stängd. Steget som följer 

benämns som ’Vi lär’ och efter den inledande uppgiften används boken och de uppgifter som 

diskuterats i steg ett jämförs med de lösningar som presenteras i läromedlet. Det tredje steget 

kallas ’Vi övar’ och eleverna får då pröva olika uppgifter inom samma ämnesområde parvis 

eller i grupper, där diskussionen fortsatt pågår under arbetets gång. Det avslutande steget heter 

’Jag övar’ och innebär att eleverna på egen hand får möjlighet att befästa sina kunskaper (Natur 

& Kultur, u.å.).  

 

4.2.2 Favorit matematik 2 a och Mera Favorit matematik 2 b 

Förlaget Studentlitteratur (u. å) beskriver att Favorit matematik är ett basläromedel i 

matematik vilket ursprungligen kommer från Finland. Materialet är uppbyggt genom en tydlig 

och välfungerande struktur och baseras på beprövad erfarenhet. Detta läromedel är Finlands 

mest sålda läromedel i matematik och materialet är anpassat efter Lgr 11. Inom denna serie 

finns det grundböcker som utgörs av samma undervisningsinnehåll, men på två olika nivåer. 

De två olika nivåerna består av Favorit matematik a och b och Mera Favorit matematik a och b. I 

det sistnämnda materialet har utmaningarna i uppgifterna ökat i svårighet (Studentlitteratur, 

u.å.).  
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4.2.3 Matte Eldorado 2a och 2b 

Även läromedlet Matte Eldorado ges ut av Natur & Kultur (u.å.). Detta läromedel beskrivs som 

ett basläromedel som bidrar till att göra matematiken spännande och rolig och lägger en grund 

för en god matematisk förståelse. Genom ett undersökande arbetssätt får eleverna 

undervisning och möjlighet att träna på egen hand för att lära och befästa kunskap. Varje 

kapitel inleds genom gemensamt arbete som består av samtal och konkret arbete. Därefter får 

eleverna möjlighet att fortsätta arbetet i matematikboken på egen hand och varje kapitel 

avslutas med en repetition samt en utvärdering av det matematiska innehållet (Natur & Kultur, 

u.å.).  

 

4.3 Genomförande och materialanalys  

Efter fastställande av vilka läromedel som skulle ingå i undersökningen utfördes en kvantitativ 

samt en kvalitativ analys av illustrationer. Analysen som har genomförts på ett likvärdigt sätt 

för samtliga läromedel, utgick från i förväg bestämda kategorier.  

Undersökningen har genomförts genom att parallellt använda kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys. Utifrån detta har kategorier och kodningar arbetats fram. Moser och 

Hannover (2013) beskriver ett kodningssystem som de utvecklat vid analys av genus i 

läromedel. Inledningsvis fastställde de huruvida karaktären i materialet var flicka/pojke, 

kvinna/man eller om det var en omänsklig karaktär. Vid de tillfällen detta inte var möjligt 

kodades karaktärer som icke-kodbara. För att möjliggöra och dra slutsatser om karaktärernas 

kön baserade forskarna sin analys på hur dessa representerades genom att fokusera på kläder, 

frisyr och fysiska drag (Moser och Hannover, 2013). Även Jackson och Gee’s (2005) har 

genomfört en undersökning av bilderböcker för barn, där de kunnat urskilja vissa mönster 

gällande aktiviteter, hållning och gester samt klädsel och frisyr. Brugeilles, Cromer, Cromer 

och Andreyev (2002) har i sin studie använt sig av en kvantitativ analys vid undersökningen 

av bilderböcker för barn under tio år, där de bland annat fokuserade på att urskilja 

karaktärernas genus: feminint, maskulint eller obestämt. 

Bryman (2011) menar att det som är av intresse att konkret räkna eller fokusera på vid en 

innehållsanalys utgår ifrån frågeställningarna som utgör grunden för det valda 

forskningsområdet. Genom att formulera frågor gällande det som är av intresse att undersöka 

blir det möjligt att urskilja aktuella huvudaktörer inom det valda området. Vid en 

innehållsanalys är det vanligt förekommande att forskaren räknar specifika nyckelord och hur 
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ofta dessa ord förekommer i texten (Bryman, 2011). Jag har i denna studie inspirerats av Moser 

och Hannover (2013), Jackson och Gee (2005) och Brugeilles et. al. (2002). Deras sätt att 

benämna karaktärernas genus utifrån feminint, maskulint eller obestämt samt de attribut de 

väljer att fokusera på för att fastställa genus förekommer även i denna studie. Jag har däremot 

valt att benämna den sistnämnda genuskodningen för icke-identifierbart (se tabell 1). 

 

Analysen i denna studie har inledningsvis inriktats mot att precisera genus på de karaktärer 

som förekommer i läromedlen, vilket innebär att karaktärernas attribut såsom frisyr och kläder 

har uppmärksammats. Exempel på sådana attribut kan vara uppsatt eller kort hår, kjol eller 

byxor, huvudbonad eller smycken och färger på kläder. Vid de tillfällen då det uppstår 

tvivelaktigheter gällande genus har kontexten eller eventuella namn i tillhörande texter tagits i 

beaktande, då dessa kan innehålla namn eller pronomen som tyder på ett visst genus. De 

karaktärer som inte är mänskliga men tillskrivs mänskliga attribut, såsom exempelvis djur med 

namn, har inte tagits med.   

 

Inledningsvis summerades det totala antalet mänskliga karaktärer (kategori 1) på varje sida i 

de undersökta läromedlen. Därefter inordnades karaktärerna under tre olika kategorier baserat 

på de tillskrivna genuskodningarna. Som tidigare nämnts utgör kodningen en väsentlig del vid 

utförandet av en kvantitativ innehållsanalys (se Bryman, 2011). I denna studie har därför fyra 

olika kategorier definierats för att möjliggöra materialanalysen. De definierade kategorierna 

som utgör grunden för kodningen vid analysen är: 

Tabell 1 

Kategorier och kodningar som använts vid analys av läromedel 

 Kategori Kodning 

1 Mänsklig karaktär M. K. 

2 Feminint kodad, mänsklig karaktär F. M. K. 

3 Maskulint kodad, mänsklig karaktär M. M. K. 

4 Icke-identifierbart kodad, mänsklig karaktär I. I. M. K. 

Kommentar: Definitionerna av kategorierna har inspirerats av de begrepp som användes av 

forskarna Brugeilles, Cromer, Cromer och Andreyev (2002) samt Moser och Hannover (2013). 
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Kodningarna ovan (tabell 1) har sedan förts in i ett Exceldokument för att skapa en 

överskådlig statistik av innehållet i läromedlen. Därefter har samtliga sidor i läromedlen 

granskats och antalet mänskliga representationer med tillhörande genuskodningar har 

dokumenterats. För att synliggöra resultatet av materialanalysen har detta redovisats i en 

frekvenstabell. Enligt Cohen et. al. (2011) är det möjligt att urskilja mönster eller teman efter 

att ha genomfört kodningen på det valda materialet, vilket möjliggör för en generalisering av 

innehållet. När kodningen och kategoriseringen har genomförts, kan frekvensen av det valda 

intresseområdet, exempelvis förekomsten av specifika ord, dokumenteras. När frekvensen har 

beräknats har de förts in i en tabell, vilket Cohen et. al. (2011) benämner som en korstabell, i 

vilken koderna utgör kolumnrubrikerna och det valda materialet utgör radrubikerna.  Istället 

för att analysera innehållet i skriven text har denna metod använts i denna studie för att 

kvantifiera förekomsten av mänskliga karaktärer i illustrationer i läromedel.  

 

Vad gäller analys av illustrationerna i läromedlen har endast de bilder som innehåller mänskliga 

karaktärer analyserats. Inledningsvis var avsikten att analysenheterna även skulle inkludera 

frekvensen av samtliga karaktärer i läromedlen, vilket även skulle innefattat djur eller fiktiva 

karaktärer som tillskrivits genus eller som var icke-identifierbara. Då sådana karaktärer är 

vanligt förekommande i matematikläromedel för de tidiga åldrarna valdes dessa bort för att 

undersökningen istället skulle inriktas mot mänskliga karaktärer och hur genus produceras 

samt reproduceras genom dessa i läromedel. Exempel på illustrationer som har räknats bort 

är djur som tillskrivits mänskliga egenskaper och även till exempel robotar, möss och harar 

där inga mänskliga egenskaper eller genusattribut, såsom namn som tillhör specifika kön, 

klädsel eller attribut, har tillskrivits. Även illustrationer i form av objekt som finns som stöd 

för uppgifterna har räknats bort (exempelvis objekt som geometriska figurer eller sedlar).  

Materialanalysen utförs med avsikt att synliggöra frekvensen av mänskliga karaktärer samt 

genuskodningar av dessa. Utifrån analysen har även en jämförelse mellan materialen gjorts i 

vilken det var möjligt att synliggöra likheter och skillnader mellan de valda läromedlen. I 

följande avsnitt redogörs för resultatet av undersökningen, vilket presenteras genom såväl en 

tabell (se tabell 2) samt genom ett stapeldiagram (se figur 1).   
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras vad som framkommit vid analysen av de valda läromedlen. 

Inledningsvis redovisas resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen i en sammanställning 

i form av en frekvenstabell (tabell 2), följt av en redovisning av resultatet för de enskilda 

läromedlen. Därefter presenteras frekvensen av mänskliga karaktärer i samtliga läromedel och 

likheter och skillnader mellan de analyserade böckerna redogörs för i form av ett 

stapeldiagram. 

5.1 Fördelning av genuskodade karaktärer 

Vid analys av läromedlen framgick att frekvensen av mänskliga karaktärer varierade mellan 

läromedlen. Vid en jämförelse av frekvensen mellan feminint och maskulint kodade karaktärer 

framgick att det generellt inte var några större skillnader mellan förekomsten av de två 

kategorierna. De karaktärer med en genuskodning som bedömdes vara icke-identifierbar 

förekom endast vid ett fåtal tillfällen i illustrationer. Nedan presenteras en sammanställning av 

resultatet i form av en frekvenstabell.  

Tabell 2 

Förekomst av mänskliga karaktärer med genusstyrda attribut i de analyserade läromedlen 

 Mänskliga 
karaktärer, 
totalt 

Feminint kodade, 
mänskliga 
karaktärer 

Maskulint 
kodade, 
mänskliga 
karaktärer 

Icke- 
identifierbart 
kodade, mänskliga 
karaktärer 

SINGMA 
matematik 1a 

374 
 

186 188 0 

SINGMA 
matematik 1b 

669 
 

319 350 0 

Favorit 
matematik 2a 

137 66 63 8 

Mera favorit 
matematik 2b 

175 73 99 3 

Matte 
Eldorado 2a 

50 
 

27 20 3 

Matte 
Eldorado 2b 

64 
 

33 31 0 

 

Kommentar: Kategorierna i rubrikraden har inspirerats av de begrepp som användes av 

forskarna Brugeilles, Cromer, Cromer och Andreyev (2002) samt Moser och Hannover (2013). 
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5.1.1 SINGMA matematik 1a och 1b 

I läromedlet SINGMA matematik är det tio mänskliga karaktärer som följer genom hela 

materialet. Karaktärerna har räknats varje gång de har förekommit och av dessa är fem stycken 

feminint kodade och resterande fem karaktärer är maskulint kodade, vilket innebär att ingen 

karaktär uppfattas som icke-identifierbar i läromedlen i denna studie. Det är följaktligen en 

kvantitativt jämn fördelning mellan feminint och maskulint kodade mänskliga 

huvudkaraktärerna i dessa läromedel. Utöver de tio huvudkaraktärerna förekommer ytterligare 

mänskliga karaktärer genomgående igenom boken, ofta i större bilder som innefattar många 

karaktärer. I böckerna förekommer huvudsakligen mänskliga karaktärer och i vissa fall även 

djur. Dock har de djur som presenteras inte tillskrivits mänskliga egenskaper eller attribut. Då 

det är övervägande mänskliga karaktärer som presenteras i de två läromedlen ur denna serie 

resulterar detta i att den totala frekvensen, som redovisas i tabellen ovan (se tabell 2) är högre 

än vad den är i övriga analyserade böcker. I sammanställningen ovan går det därmed att urskilja 

att den totala frekvensen mänskliga karaktärer i SINGMA matematik 1a var 374 stycken. Av 

dessa var sammanlagt 186 feminint kodade, 188 var maskulint kodade och inga karaktärer 

dokumenterades som icke- identifierbara då de genusmarkörer som tillskrivits karaktärerna 

var tydliga att urskilja, vilket gjorde det möjligt att fastställa dessa utifrån de definitioner som 

analysen har utgått ifrån. Analysen av SINGMA matematik 1b resulterade i en frekvens av totalt 

669 mänskliga karaktärer, varav 319 stycken ansågs vara feminint kodade och 350 stycken var 

maskulint kodade. Detta innebär att det varken i SINGMA matematik 1a eller SINGMA 

matematik 1b förekom karaktärer vars genuskodning uppfattades vara icke-identifierbara.  

 

Efter genomförd analys är det därmed möjligt att urskilja att av det höga antalet mänskliga 

karaktärer är det endast små skillnader i fördelningen och förekomsten av genuskodade 

karaktärer. I SINGMA matematik 1a förekommer de maskulint kodade karaktärerna vid två 

tillfällen fler än de feminint kodade. Det går att uttyda en större skillnad i SINGMA matematik 

1b då den förstnämnda kategorin utgörs av 319 stycken respektive den andra kategorin som 

utgörs av 350. Detta innebär att karaktärer vars genuskodning anses vara maskulin 

förekommer 31 gånger fler än de feminint kodade karaktärerna, vilket tyder på en något större 

differens i frekvensen av genuskodade karaktärer. I förhållande till det totala antalet på 628 

karaktärer utgör det endast en liten skillnad. Även om det är små skillnader så förekommer 

sammanfattningsvis de maskulina karaktärerna fler gånger i båda läromedlen.   
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5.1.2 Favorit matematik 2a och Mera Favorit matematik 2b 

I läromedelsserien Favorit matematik utgörs huvudkaraktärerna av två djur: en skata och en 

ekorre, vilka är återkommande genom materialet. Utöver dessa förekommer mänskliga 

karaktärer böckerna igenom och den totala frekvensen i Favorit matematik 2a utgörs av 137 

stycken mänskliga karaktärer. Av dessa bedömdes 66 karaktärer vara feminint kodade 

respektive 63 maskulint kodade stycken karaktärer som bedömdes vara maskulint kodade. De 

resterande åtta karaktärernas genuskodning ansågs vara icke- identifierbara. I materialet Mera 

Favorit matematik 2b går det urskilja den totala frekvensen av 175 mänskliga karaktärer, vilka 

utgörs av 73 stycken feminint kodade och 99 stycken maskulint kodade. De resterande tre 

karaktärerna har därmed definierats som icke-identifierbara mänskliga karaktärer.  

 

Även i detta läromedel är det en relativt jämn fördelning mellan de genuskodade karaktärerna. 

Vid en jämförelse mellan de två materialen i denna serie är det möjligt att urskilja att 

frekvensen av de maskulint kodade karaktärerna är högre i Mera Favorit matematik 2b jämfört 

med Favorit matematik 2a. I den förstnämnda boken förekommer de feminint kodade mänskliga 

karaktärerna totalt 66 gånger vilket är tre fler än förekomsten av de maskulint kodade 

karaktärerna vars sammanlagda frekvens bedömdes vara 63 gånger. I det sistnämnda 

läromedlet är skillnaden mellan de två kategorierna större då de maskulint kodade karaktärerna 

förekommer 99 gånger, vilket innebär att dessa förekommer vid 26 fler tillfällen än de feminint 

kodade. Denna analys visade att fördelningen mellan de genuskodade karaktärerna inte 

markant skiljde sig åt, samtidigt som det är möjligt att urskilja en existerande skillnad i 

frekvensen mellan kategorierna.  

 

5.1.3 Matte Eldorado 2a och 2b 

Likt Favorit matematik utgörs huvudkaraktären i Matte Eldorado av en djurkaraktär, i detta fall 

en apa. Två karaktärer, en feminint och en maskulint kodad, är återkommande igenom 

böckerna. Utöver dessa två förekommer ytterligare mänskliga karaktärer igenom materialet.  

Sammanlagt uppfattades mänskliga karaktärer förekomma vid 50 tillfällen i Matte Eldorado 2a. 

De karaktärer vars genuskodning som var möjliga att definiera som feminin förekom vid 27 

tillfällen jämfört med de 20 gånger de maskulint kodade förekom. Denna analys visade även 

att det vid tre tillfällen inte var möjligt att urskilja karaktärernas genuskodning, vilket 

resulterade i att dessa bedömdes vara icke- identifierbara. Vid genomgången av Matte Eldorado 

2b synliggjordes att den totala frekvensen av mänskliga karaktärer var 64 stycken, vilka 
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utgjordes av 33 feminint kodade karaktärer, 30 maskulint kodade karaktärer och inga karaktär 

vars genuskodning bedömdes vara icke-identifierbara. I både Matte Eldorado 2a och 2b går det 

urskilja att fördelningen mellan de feminint och maskulint kodade mänskliga karaktärer inte 

nämnvärt skiljer sig åt.  

 

Genom denna analys möjliggörs ett synliggörande av fördelningen av de genuskodade 

karaktärerna igenom de valda läromedlen. Av sammanställningen ovan går det även uttyda att 

frekvensen av de feminint kodade karaktärerna är högre i de tre läroböckerna Favorit matematik 

2a och Matte Eldorado 2a och 2b. Det material i vilka de maskulint kodade karaktärerna bedöms 

förekomma oftare än de feminint kodade karaktärerna är därmed SINGMA 1a och 1b samt 

Mera Favorit matematik 2b. Genom denna kvantifiering av mänskliga karaktärer i illustrationerna 

är det således möjligt att urskilja om det är en jämn fördelning i frekvensen av karaktärernas 

genuskodningar. Sammanfattningsvis har den genomförda innehållsanalysen visat att 

fördelningen mellan de feminint och maskulint kodade mänskliga karaktärerna är relativt jämn 

inom de enskilda matematikläromedlen. De läromedel i vilka skillnaderna visade sig vara störst 

mellan den andra och tredje kategorin (se tabell 1) var i SINGMA matematik 1b och Mera Favorit 

matematik 2b.  Efter kvantifieringsprocessen var det även möjligt att urskilja skillnader i 

förekomsten av mänskliga karaktärer mellan de valda matematikläromedlen, vilket leder vidare 

till nästa avsnitt där en jämförelse mellan de olika läromedlen redovisas. 

 

5.2 Skillnad mellan läromedel  

Vid analysen framgick att det i vissa fall gick att uttyda skillnader i frekvensen mellan de 

feminint och maskulint kodade mänskliga karaktärerna i varje enskild lärobok. Trots dessa 

skillnader var fördelningen mellan de två kategorierna relativt jämn. Av den ovan redovisade 

frekvenstabellen (tabell 2) är det möjligt att utläsa att det finns stora skillnader i frekvensen av 

mänskliga karaktärer mellan vissa av läromedlen. Möjliga faktorer som kan påverka 

differensen mellan läromedlen presenteras nedan i detta avsnitt. För att ytterligare belysa 

frekvensen av mänskliga karaktärer i varje enskilt läromedel och även tydliggöra skillnaderna 

mellan läromedlen redovisas dessa nedan i form av ett stapeldiagram (figur 1). 
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Figur 1: Frekvensen av det totala antal mänskliga karaktärer, feminint och maskulint kodade 

karaktärer samt karaktärer med icke-identifierbar genuskodning. 

 

I detta stapeldiagram visas frekvensen av förekomsten av mänskliga karaktärer inom 

läromedlen, samtidigt som diagrammet synliggör skillnaderna mellan böckerna. Likt resultatet 

av frekvenstabellen (tabell 2) är det möjligt att genom stapeldiagrammet ovan (figur 1) uttyda 

att i relation till den totala frekvensen är det en jämn fördelning mellan de genuskodade 

karaktärerna inom respektive läromedel. Samtidigt möjliggörs en jämförelse mellan 

läromedlen och av diagrammet går det utläsa att det är stora skillnader mellan vissa av de valda 

läromedlen vad gäller frekvensen av mänskliga karaktärer. En förklaring till denna differens 

mellan böckerna kan vara att huvudkaraktärerna i de olika läromedlen varierar mellan 

mänskliga- och djurkaraktärer. Trots att vissa av skaparna har valt att använda djur som 

huvudrollsinnehavare (Favorit matematik och Matte Eldorado) förekommer ändå mänskliga 

karaktärer i samtliga läromedel i varierande utsträckning, vilket synliggörs genom 

materialanalysen som redovisas genom tabellen och diagrammet ovan. 
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5.3 Att fastställa karaktärers genus 

Vid undersökningen av läromedlen pågick en växelverkan mellan en kvantitativ och en 

kvalitativ innehållsanalys. För att det skulle vara möjligt att fastställa genus vid 

kvantifieringsprocessen, krävdes en analys av varje enskild karaktärs tillskrivna attribut för att 

möjliggöra kvantifieringen. Detta medförde således att den kvantitativa och kvalitativa 

analysen pågick parallellt genom arbetets gång. Nedan presenteras några exempel på hur 

analysen av illustrationer genomfördes, hur de mänskliga karaktärerna framställs i 

illustrationerna samt vilka genusstyrda mönster som var möjliga att uppfatta.  

 

5.3.1 SINMGA matematik 1a och 1b 

Vid analysen av illustrationernas innehåll var det möjligt att urskilja vissa mönster gällande 

bland annat frisyrer och klädsel. Vid genomgång av de karaktärer som förekommer i SINGMA 

matematik upptäcktes att karaktärerna tilldelats tydliga genusmarkörer vilket underlättade 

fastställandet av genus. Dessa markörer utgjordes bland annat av accessoarer och färgval på 

kläder, vilken typ av kläder karaktärerna tilldelats samt frisyrer eller håruppsättningar, vilka 

stämde överens med genusstyrda föreställningar för vad som kan anses vara feminint 

respektive maskulint kodade attribut. Utöver de tio huvudkaraktärerna förekommer i detta 

läromedel ytterligare mänskliga karaktärer vid vissa tillfällen. Analysen resulterade i att det var 

möjligt att fastställa att flickornas klädsel varierar mer än vad pojkarnas gör vad gäller såväl 

färgval som utformning. De karaktärer som ansågs vara feminint kodade illustreras både med 

såväl kjol och klänning som bärandes byxor, långärmad tröja och t-shirt. De maskulint kodade 

karaktärernas klädsel varierar i mindre utsträckning då samtliga har byxor eller shorts och 

skjorta, t-shirt eller långärmat. Vad gäller färger så stämmer även dessa överens med tidigare 

resonemang. Flickornas färgkodning på klädsel varierar i större omfattning, samtidigt som 

färgkodningen av pojkarnas klädsel varierar i mindre utsträckning. Genom att undersöka 

huvudkaraktärernas klädsel går det uttyda att fyra av fem av de feminint kodade 

huvudkaraktärerna har kläder i rosa eller lila toner. Vidare är det möjligt att se att flickorna 

antingen har tillskrivits attribut som exempelvis hårband, rosett, örhängen eller kjol/klänning. 

En av de feminint kodade karaktärerna har framställts med en bakåtvänd keps samtidigt som 

karaktären bär kjol och har håret uppsatt i en fläta. Utöver dessa tydliga genusmarkörer 

tillskrivs även de maskulint kodade karaktärerna sådana. Detta går att se då de illustreras 

bärande övervägande blå, gröna, beige eller röda kläder samt kort hår och bakåtvänd keps. Vid 
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ett fåtal tillfällen förekommer klädsel som går i rosa toner även för de maskulint kodade 

karaktärerna. 

 

5.3.2 Favoritmatematik 2a och Mera Favorit matematik 2b 

Som tidigare nämnt utgörs huvudkaraktärerna i läromedelsserien Favorit matematik av två 

djurkaraktärer. Utöver dessa förekom mänskliga karaktärer i illustrationerna i materialen. I 

detta material var det även möjligt att urskilja vissa teman i illustrationerna, bland annat i vad 

jag tolkar som ett återkommande cirkustema och ett riddartema. I dessa två finns det såväl 

feminint som maskulint kodade mänskliga karaktärer. I det förstnämnda temat är ett exempel 

på en illustration i vilken skildringen av en feminint kodad karaktär innefattar att karaktären 

ifråga bär klänning och smycken och samtidigt agerar hjälpreda åt en trollkarl. Den nämnda 

trollkarlens genuskodning bedömdes vara maskulin och skildrades bärandes frack och 

medellångt hår. Utöver detta förekom ytterligare skildringar av maskulint kodade karaktärer i 

cirkustemat som en muskulös man som lyfte tunga föremål samt flertalet olika clowner. Det 

andra temat som var möjligt att urskilja som återkommande väljer jag att kalla för ett 

riddartema. De feminint kodade karaktärerna som förekom i illustrationerna i detta tema 

skildrades exempelvis genom att bära långa klänningar, eller kjolar och avbildades som 

prinsessor. Vad gäller de maskulint kodade karaktärerna illustrerades dessa exempelvis som 

prinsar med tillhörande utstyrslar.  

 

5.3.3 Matte Eldorado 2a och 2b 

I Matte Eldorado var frekvensen av de mänskliga karaktärerna förhållandevis låg i jämförelse 

med övriga läromedel som analyserats (se tabell 1 och figur 1). Vad gäller de karaktärer som 

förekom uppfattades det generellt vara enkelt att avgöra respektive genuskodning. Utöver den 

djurkaraktär som följer igenom materialet är det två mänskliga karaktärer som är 

återkommande. Dessa utgörs av en feminint kodad karaktär samt en maskulint kodad karaktär. 

De är båda iklädda byxor och långärmade tröjor, där den feminint kodade karaktären bär en 

röd tröja och den maskulint kodade karaktären bär en tröja i lila. I detta fall förekom det vid 

vissa tillfällen även namn vilket ytterligare fastställde de uppfattade genuskodningarna av de 

mänskliga karaktärerna. En av huvudkaraktärerna krävdes dock att namnet togs i beaktande 

då denna karaktär är iklädd en lila tröja och har medellångt hår. Utöver detta var det 

övervägande enkelt att fastställa genus på övriga mänskliga karaktärer då samma mönster som 
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uppfattats vid analys av ovanstående böcker gällande klädsel och frisyrer var genomgående 

även i dessa läromedel.  

5.4 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visade resultatet av den kvantitativa analysen att det i vissa av läromedlen 

var möjligt att urskilja skillnader i frekvensen av genuskodade karaktärer. Dessa skillnader var 

förhållandevis små i relation till det totala antalet mänskliga karaktärer i varje enskilt läromedel. 

Analysen resulterade även i en jämförelse mellan läromedlen, vilken visade att det var möjligt 

att urskilja skillnader i den totala frekvensen av mänskliga karaktärer som förekom. En 

anledning till denna skillnad kan vara ett resultat av att huvudkaraktärerna skiljer sig åt mellan 

de valda läromedlen då det varierar mellan mänskliga karaktärer och djurkaraktärer. Den 

kvalitativa analysen resulterade i att det generellt i illustrationer i matematikläromedel är 

möjligt att avgöra de mänskliga karaktärernas genuskodningar genom en analys av attribut 

såsom klädsel och frisyrer då dessa överlag utgjordes av tydliga genusmarkörer.  
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6 Diskussion 

Detta avsnitt är indelat i två underrubriker som utgörs av metoddiskussion och 

resultatdiskussion. Inledningsvis diskuteras den genomförda undersökningen utifrån val av 

metod. Därefter följer en diskussion av resultatet som framgått vid analys av materialet och 

hur detta förhåller sig till tidigare forskning samt den valda teorin som detta arbete utgår ifrån.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Den ursprungliga avsikten med denna studie var att undersöka hur karaktärer i läromedel i 

matematik framställs i samtliga illustrationer och textuppgifter. Tidigt i arbetet upptäcktes att 

tiden inte var tillräcklig för att möjliggöra en så omfattande undersökning, vilket ledde till en 

avgränsning. Under analysens gång framträdde ytterligare svårigheter vid avgörandet om vad 

som räknades som karaktärer och vilka illustrationer som skulle räknas med i undersökningen, 

då det i läromedel för de valda årskurserna förekommer en stor variation av illustrationer. 

Detta resulterade i att beslutet att begränsa analysenheterna togs och en avgränsning att 

analysera de mänskliga karaktärerna ur ett genusperspektiv gjordes. Därefter var det möjligt 

att fastställa hur ofta feminint-, maskulint- och icke- identifierbart kodade karaktärer förekom 

samt hur dessa framställdes i illustrationer i de valda läromedlen.  

 

Genom att använda metoderna kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys innebär det att 

forskaren vid undersökningen gör en tolkning av innehållet, vilket även Bryman (2011) och 

Cohen et. al. (2011) belyser. Som nämnt i bakgrunden är genus socialt konstruerat och färgers 

betydelse påverkas av det samhälle samt den tid vi befinner oss i (se Wedege, 2007; 

Ambjörnsson, 2011). Då detta är en analys som gjorts ur ett genusperspektiv kan forskarens 

erfarenheter i ämnet anses påverka resultatet av undersökningen. För att undvika eventuella 

felkällor utformades därför kategorier och kodningar i förväg för att inte dessa skulle ändras 

under tidens gång. Eftersom granskningen har utgått ifrån förbestämda kategorier och utförts 

på ett systematiskt och likvärdigt tillvägagångssätt på samtliga läromedel är det möjligt att 

generellt replikera undersökningen. Efter genomförandet av den kvantitativa 

innehållsanalysen utfördes samma procedur på samtliga läromedel ytterligare en gång med 

avsikten att kontrollera att den informationen som den första kvantifieringen resulterade i 

stämde. 
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En aspekt som kan ha påverkat fastställandet av genus i den genomförda undersökningen kan 

vara att namn togs med i beräkningen i vissa fall, vilket kan ha haft en viss påverkan av 

resultatet. Om så inte hade gjorts, är ett möjligt utfall att fler karaktärers genuskodningar kunde 

ha bedömts som icke-identifierbara. Om analysenheterna hade utvidgats till att inkludera även 

de djurkaraktärer som tillskrivits mänskliga egenskaper och attribut som förekommer i 

böckerna hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut då det i denna studies resultat var 

möjligt att uttyda en stor skillnad i kvantiteten av mänskliga karaktärer mellan de olika 

läromedlen. Något som möjligtvis hade kunnat tillföra något till resultatet i denna studie är 

om bilder och exempel från läromedlen hade inkluderats då detta hade kunnat bidra till ett 

tydliggörande av innehållet i de bilder som har analyserats. Ytterligare en aspekt som går att 

diskutera är det urval på vilket studien har baserats. Detta urval består av läromedel som riktas 

mot två olika årskurser och dessutom utgörs underlaget av böcker med avsikt att inriktas mot 

olika utmaningsnivåer, vilket möjligtvis kan ha influerat resultatet. Samtidigt är det relevant att 

diskutera då det inte borde vara av betydelse eftersom jämställda läromedel bör kännetecknas 

av en kvantitativ och kvalitativ jämvikt mellan fördelningen av kön (se Berg, 2006). 

 

Urvalet fastställdes utifrån vad förlagen beskrev som deras mest sålda läromedel och materialet 

avgränsades därför efter detta. Dessutom valdes ett nytt läromedel att inkluderas i 

undersökningen, då detta ansågs vara av relevans för studiens resultat. Detta resulterade i att 

böckerna är relativt nya och har getts ut mellan 2012- 2016. Då materialet till övervägande del 

getts ut och används i verksamheter efter att Lgr 11 kommit ut, kan detta ha påverkat resultatet 

av undersökningen. Ett antagande kan därmed vara att om böcker som getts ut tidigare hade 

inkluderats skulle resultatet eventuellt kunnat ha visat på något annat än vad som presenteras 

i denna studie.  

 

En läromedelsanalys ur ett genusperspektiv kan genomföras på olika sätt. Utifrån denna 

studies förutsättningar och intresset att ur ett genusperspektiv undersöka de mänskliga 

karaktärerna i matematikläromedel ansågs innehållsanalys vara den mest lämpliga metoden att 

använda. För att uppfylla studiens syfte samt besvara frågeställningarna ansågs en kombination 

av en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys vara lämplig. Den förstnämnda metoden 

användes för att besvara den första frågeställningen där frekvensen av mänskliga karaktärer 

skulle undersökas. Den kvalitativa innehållsanalysen användes för att besvara den andra 

frågeställningen i vilken avsikten var att undersöka hur de genuskodade karaktärerna 

framställs. Undersökningens resultat och hur detta förhåller sig till studiens syfte och 
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frågeställningar diskuteras vidare i följande avsnitt och ställs i relation till tidigare forskning 

samt den poststrukturalistiska feministiska teoribildningen. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I denna studie har en analys av illustrationer i läromedel i matematik för årskurs 1 och 2 

analyserats ur ett genusperspektiv. Den första frågeställningen innebar att kvantifiera 

förekomsten av feminint och maskulint kodade samt icke-identifierbara karaktärer i 

illustrationer, vilket undersöktes i sex böcker som inriktas mot de valda årskurserna. Vid 

analysen framgick att frekvensen av de feminint och maskulint kodade karaktärerna var relativt 

jämnt fördelad mellan de två kategorierna. De karaktärer vars genuskodning bedömdes vara 

icke-identifierbara förekom endast vid ett fåtal tillfällen. Resultatet av de två förstnämnda 

kategorierna står i kontrast till den undersökning som utförts av Moser och Hannover (2013) 

som presenterades i bakgrunden, i vilken de kom fram till att de maskulint kodade karaktärerna 

förekommer oftare än feminina i bland annat matematikläromedel. Då det i resultatet i den 

här studien framkommit att frekvensen av maskulint kodade karaktärer förekommer oftare i 

hälften av de analyserade läromedlen kan detta anses till viss del stämma överens med 

resultatet som framkommit i Moser och Hannovers (2013) studie. En möjlig anledning till 

skillnaden mellan resultatet i denna undersökning och den ovan nämnda skulle kunna vara att 

läromedlen framställts i olika kontexter där genusfrågan hanterats på skilda sätt.  

 

En aspekt som är intressant att belysa är att resultatet av analysen vid två tillfällen visade på 

större skillnader i frekvens mellan feminint och maskulint kodade karaktärer än vad övriga 

gjorde. Dessa två läromedel var SINGMA matematik 1b och Mera Favorit matematik 2b. I dessa 

förekom de maskulint kodade karaktärerna i större utsträckning än vad de feminint kodade 

gjorde. Den sistnämnda boken utges innehålla uppgifter som anses vara mer utmanande för 

de elever som är i behov av detta. Det går således att diskutera varför just dessa böcker visar 

på de största skillnaderna i frekvensen av genuskodade karaktärer. Genom detta resultat är det 

möjligt att fundera kring om detta är ett medvetet val då illustrationerna i de böcker som ska 

innefatta mer utmanande uppgifter innefattar en större kvantitet av maskulint kodade 

karaktärer.  

 

Att kvinnors kläder och frisyrer genom tiderna har varierat i större utsträckning än vad mäns 

har är något som Jackson och Gee (2005) presenterade i sin analys av läromedel från 1950-
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talet. Till skillnad från deras undersökning har utvecklingen över tid inte tagits i beaktande i 

denna studie, utan det avgränsade materialet har utgjorts av läromedel som är tillgängligt på 

marknaden idag. Jackson och Gees (2005) uttalande stämmer ändå överens med de 

illustrationer som analyserats i denna undersökning då det gick att fastställa att de feminina 

karaktärernas klädsel varierade mellan byxor och tröja till klänning eller kjol, samtidigt som de 

kläder som tillskrivits de maskulint kodade karaktärerna varierade i mindre utsträckning. 

Graden av variation går även uttyda vad gäller karaktärernas frisyrer och de feminint kodade 

karaktärerna illustreras med såväl kortare som längre hår, trots att det genom tiderna och även 

i dagsläget, existerar samhälleliga trender där män väljer att ha långt hår. Även detta stämmer 

överens med Jackson och Gees (2005) forskning då de menar att detta innebär att kvinnor 

och män har avbildats på specifika sätt och därigenom fastställs och förstärks eventuella 

fysiska skillnader relaterade till genus. I analysen av illustrationerna i denna studie gick det 

därmed urskilja att det var vanligare att de feminint kodade karaktärerna i illustrationerna 

tillskrivits vad som kan anses vara maskulint kodade attribut i jämförelse med de tillfällen då 

rollerna var omvända. Vid vissa tillfällen förekommer maskulint kodade karaktärer som 

tillskrivits vad som kan anses vara feminint kodade attribut såsom rosa eller lila färger på 

kläderna.  

 

Det är viktigt att skaparna av läromedel presenterar olika sätt att vara feminin och maskulin 

på (Jackson & Gee, 2005). Samtidigt har skolan ett uppdrag att motverka traditionella 

könsroller (Skolverket, 2011) och då ingen granskar läromedel innan de ges ut har detta ansvar 

ålagts lärarna (se Skolverket, 2015). Eftersom genus är något som både produceras och 

reproduceras genom bland annat bilder (Jackson & Gee, 2005) kan illustrationer i läromedel, 

och hur feminint och maskulint kodade karaktärer framställs, möjligtvis vara en faktor som 

kan påverka elevers uppfattning av vad som anses vara feminint respektive maskulint. Detta 

gör det ännu viktigare att öka medvetenheten kring hur de texter och illustrationer som elever 

möter i skolan bidrar till att skapa en uppfattning om genus och därmed kan påverka elevers 

matematiska subjektskapande.  

 

Som nämnt i bakgrunden är en väsentlig del i Lärarförbundets jämställdhetsstrategi att verka 

för att uppnå det som kännetecknar jämställda läromedel, vilket innebär både en kvantitativ 

och en kvalitativ jämvikt av fördelningen mellan könen (Berg, 2006). Det går således att 

urskilja att det i denna studie förekommer en relativt jämn fördelning mellan karaktärernas 

tillskrivna genuskodningar i de valda läromedlen. Samtidigt som det förekommer karaktärer 
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som går emot vad som kan uppfattas vara stereotypa föreställningar om vad som anses vara 

feminint respektive maskulint är det dock intressant att belysa att det vid vissa tillfällen 

förekommer traditionella framställningar av respektive genus. Denna studie handlar därmed 

om att undersöka innehållet i illustrationer för att bidra till att skapa en medvetenhet om hur 

dessa kan producera och reproducera genusstyrda föreställningar. Det innebär således att 

problematisera framställningen av genus i läromedel för att synliggöra hur feminint och 

maskulint kodade karaktärer skildras och om det är möjligt att urskilja några karaktärer vars 

genuskodning inte går fastställa. Följaktligen innebär studien att presentera hur mänskliga 

karaktärer som tillskrivs feminina och maskulina genuskodningar framställs i läromedel än 

idag för att skapa en medvetenhet kring detta område.  

 

Genus kan därmed beskrivas vara socialt konstruerat och skapas i mötet med samhället, andra 

människor, media och olika objekt (se Wedege, 2007 & NE, u.å.). Genom att betrakta varje 

människa som ett lärande subjekt möjliggör den poststrukturalistiska feministiska 

teoribildningen ett synliggörande av en mer varierande beskrivning av det som eleverna möter 

i olika material i skolan, i detta fall illustrationer i matematikläromedel. Utvecklingen av den 

matematiska subjektiviteten kan därmed påstås vara en följd av de performativa handlingar 

subjektet utsätts för (se Palmer, 2011). För att kunna skapa goda förutsättningar för varje elevs 

utveckling krävs därmed en utvecklad medvetenhet kring att det inte är en medfödd förmåga 

(se Wedege, 2007) att vara bra på matematik eller inte.  

 

Då läromedel är något som används i matematikundervisning kan dessa anses utgöra en del i 

subjektskapandet och de representationer som eleverna möter i illustrationerna kan således 

vara en bidragande faktor i denna utveckling. Följaktligen är det relevant att skapa en 

medvetenhet genom att undersöka och synliggöra eventuella strukturer och föreställningar 

som förmedlas genom texter och illustrationer. Att utveckla en medvetenhet i området ger 

pedagoger möjlighet att granska de texter och illustrationer elever möter i undervisningen och 

därigenom välja material som möjliggör för varje elevs individuella utveckling och 

matematiska subjektskapande. 

 

6.2 Framtida forskning  

Förslag på framtida forskning inom detta område skulle kunna vara en fortsatt analys av 

läromedel där såväl genuskodade karaktärer som representationer av etnicitet och 
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funktionsvariaton räknas med i analysen. Då tekniken utgör en stor del av majoriteten av 

elevers vardag och IKT används allt mer i undervisning kan ytterligare ett förslag på framtida 

forskning vara att ur ett genusperspektiv genomföra en analys av matematiska applikationer 

som används i undervisningen. Ett område för framtida forskning skulle förslagsvis kunna 

vara en analys av illustrationer och vilken funktion de har i relation till arbetsuppgifterna i 

läromedel i matematik, då ett ifrågasättande av innebörden av vissa bilder har 

uppmärksammats under den utförda undersökningen. Ett fjärde förslag för framtida forskning 

är att med denna studie som grund samtala med elever om hur de uppfattar ett urval av de 

illustrationer som de möter i den dagliga undervisningen genom exempelvis applikationer eller 

fysiska läromedel.  
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