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Abstrakt 
 
Detta är en studie av sex läroböcker i matematik för gymnasiet ur ett 
jämnställhetsperspektiv. Läroböckerna är utgivna av olika förlag och vänder sig till 
olika elevgrupper. Studien tar sin utgångspunkt i läroplanens mål om jämställdhet. 
Böckerna är studerade i tre olika nivåer. Första nivån är en mer ytlig betraktelse av 
själva layouten och bilder, i andra nivån har kringtexter studerats och den tredje nivån 
själva problemuppgifterna. Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ. I den 
kvantitativa delen är antalet män och kvinnor räknade i de olika nivåerna. Andelen män 
var större i samtliga böcker på den första och andra nivån. I den tredje nivån varierade 
det mellan olika läroböcker.  I den kvalitativa studien är materialet analyserat med 
avseende på  stereotypa  mans och kvinnoroller. Detta genom att studera vad män och 
kvinnor gör i olika situationer i text och bild i böckerna. Bilderna är tolkade med Gert Z 
Nordströms analysmetod där han delar bildanalysen i tre steg, denotation, konnotation 
och privat association. Texternas känslighet med avseende på genus är testade med 
Moira von Wrights frågeställningar.  Slutsatsen av studien är att det i samtliga 
läroböcker finns exempel på stereotypa man och kvinnoroller och då speciellt i bilder 
och kringtexter medan fördelningen mellan kvinnor och män i problemtalen är jämnare.  
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2 Inledning 
Vilka signaler sänder läroböckerna i matematik ut? Enligt min personliga erfarenhet 
disskuteras det aldrig i undervisningen. Detta gjorde att jag tyckte det var intressant att 
studera böckerna ur ett jämställhetsperspektiv. Jag har i denna studie undersökt hur sex 
läroböcker i matematik lever upp till läroplanens1 mål på jämställdhet. I matematik- 
ämnet finns en tradition att i hög grad utgå ifrån läroboken i undervisningen. Boken blir 
därför styrande och eleverna ser boken som den officiella synen på matematik. Jag har 
studerat läroböckerna på tre olika nivåer. Första nivån är en mer ytlig betraktelse av 
själva layouten och bilder, andra nivån där kringtexter studerats och tredje nivån där jag 
har studerat de problemuppgifter som eleverna arbetar med. Jag har gjort både 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar. I den kvantitativa undersökningen har jag 
räknat andelen kvinnor och män i de olika nivåerna. Det jag fann var att andelen män i 
samtliga läroböcker var betydligt större i första och andra nivån. I den tredje nivån 
varierade det mellan olika läroböcker. De läroböcker jag valt att studera kommer från 
olika förlag och vänder sig till olika elevgrupper. När jag undersökt böckerna har jag 
samtidigt med den kvantitativa undersökningen försökt analysera materialet kvalitativt 
med avseende på genus.  

                                                 
1 Läroplanen som avses är Lpo94. I den nya läroplanen 2011 har innehållet ändrats något, istället för att 
spegla ett manligt respektive kvinnligt perspektiv ska nu lärarens undervisning präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv.  
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3 Bakgrund och syfte 
Matematik är ett språk som är detsamma i alla länder och kulturer. Multiplikation, 
addition och integraler är verktyg som vi människor utnyttjar för att beskriva, beräkna 
och förutse olika skeenden. Vad vi vill förutse eller beskriva beror av vår verklighet och 
våra värderingar. Hur vi tolkar resultatet beror på våra syften med beräkningarna. När vi 
lär oss matematik i skolan utgår vi från skolans tolkning av ämnet så som det speglas 
genom läroboken och läraren. Vi skapar på sätt även en bild av själva matematikämnet. 
I Sverige är det läroplanens intentioner som ska styra användningen av matematiken. Då 
en stor del av undervisningen i matematik utgår från läroboken blir den en viktig del av 
vårt sätt att uppfatta skolämnet matematik. Jag har i detta examensarbete undersökt på 
vilket sätt värdegrunden avspeglas i skolämnet genom läroböckerna. För att avgränsa 
mig valde jag att undersöka på vilket sätt läroplanens jämställdhetsintentioner efterlevs i 
läroböckerna. Det är intressant att undersöka eftersom flickornas intresse för ämnet 
avtar under gymnasietiden. Finns det någonting i läroböckerna som bidrar till det 
minskande intresset? Jag har arbetat som matematiklärare på gymnasiet i flera år och 
var nyfiken på vad jag skulle finna när jag läste läroböckerna ur ett 
värdegrundsperspektiv. De böcker jag valt att studera är avsedda för olika 
studieinriktningar och är utgivna av olika förlag, alla böcker utom en tillhör de på 
skolorna vanliga läromedlen. Jag har på så sätt haft möjlighet att jämföra 
studieförberedande och yrkesförberedande linjers läroböcker. Det är en intressant 
jämförelse eftersom författarna tydligt adresserat de svårare böckerna till duktiga elever 
som förväntas studera vidare inom tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. Ett syfte 
med min studie är därför att undersöka om synen på jämställdhet varierar beroende på 
den tänkte läsaren. Jag har utgått ifrån böcker i matematik för kurs A på gymnasiet. Den 
kursen läses av samtliga elever i gymnasieskolan. Eftersom undersökningar (Selander 
1988) visar att boken har en central roll i matematik undervisningen är det av stort 
intresse vilken värdegrund som förmedlas av böckerna. Även nyligen genomförda 
undersökningar pekar på lärobokens viktiga roll i undervisningen. Enligt TIMSS 2003 
bygger 90 % av lärarna sin undervisning på läroboken (Skolverket 2004a), och eleverna 
ägnar cirka 65 % av undervisningstiden till att räkna självständigt eller under lärarens 
handledning. Läroboken är därför vid sidan av läraren det viktigaste redskapet för att 
förverkliga jämställdhetsmålen i matematikundervisningen. Det har inte ingått i min 
uppgift att studera hur böckerna lär ut ämnet matematik, utan endast att studera 
böckerna i ett genusperspektiv. Resultatmässigt är matematik ett jämställt ämne. Flickor 
och pojkar uppnår ungefär samma resultat på nationella prov och i stora internationella 
undersökningar som genomförts. Flickor upplever inte matematik som ett lika viktigt 
ämne som pojkarna enligtTIMSS 1995 (Skolverket 2010) och är inte lika motiverade 
enligt PISA 2003 (Skolverket 2004a). Flickor har också lägre självförtroende när det 
gäller matematik än pojkarna.  
Trots jämngoda resultat avtar flickornas intresse för matematiken och andelen flickor 
som fortsätter att läsa de högre matematikkurserna (D och E) är betydligt lägre än 
andelen pojkar. I en nyligen genomförd studie GeMaprojektet 2005 på 
gymnasieungdomar anser en stor del av dem att matematik är ett manligt ämne. 
Eftersom undervisningen i så hög grad utgår ifrån läroböckerna är det intressant att 
studera om de på något sätt bidrar till bilden av att matematiken är ett manligt ämne. Då 
flickorna inte i lika hög grad som pojkarna fortsätter att läsa matematik påverkas deras 
möjligheter att studera vidare på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar eftersom 
matematik D och E är behörighetsgivande på många av dessa utbildningar. Det i sin tur 
bidrar till en skev könsfördelning på de tekniska utbildningarna. Eftersom det i hög grad 
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är tekniker och ingenjörer som styr vår tekniska utveckling ligger det i samhällets 
intresse att människor av olika kön, ålder och etnicitet medverkar.  
Den skeva rekryteringen till vissa yrkesområden och dess konsekvenser 
uppmärksammas ofta men förändringarna sker långsamt. Bland annat har Karin 
Fransson och Gunnel Linde (2004 s. 46) publicerat en översikt de kallar Ungdomars 
utbildnings- och yrkesval - i egna och andras ögon där de resonerar kring det 
könsmönstret som styr ungdomars yrkesval. De skriver bland annat att;  
 
Formellt har vi enligt Ahlgren (1999) en skola för alla, men skolan är ingen 
värdeneutral arbetsplats utan ungdomarna behandlas olika. De föreställningar som 
ungdomarna bland annat skaffar sig i skolan sätter gränser för den egna utvecklingen, 
till exempel vilka yrkesval som framstår som möjliga. Exempelvis styrs utbildningsval i 
större utsträckning av traditionella förväntningar på vad flickor och pojkar ska utbilda 
sig till, än av deras begåvning( Sandqvist,1995). Flickor som är matematiskt begåvade 
liksom pojkar som är verbaltbegåvade, väljer utbildning efter vad som förväntas utifrån 
deras kön och ej utifrån deras förutsättningar. 
 
För att kunna följa läroplanens intentioner om jämställdhet behöver vi lärare kraftfulla 
verktyg. Eftersom läroboken är så viktig för ämnet matematik är den en liten men 
kanske nog så viktig pusselbit för hur själva matematikämnet uppfattas. Går det att 
använda läroboken som detta kraftfulla verktyg mot traditionella förväntningar?  
 
4 Teori och litteraturgenomgång 
För att skapa mig en bild av ämnesområdet har jag läst litteratur med anknytning till det 
jag ville studera. Vad har andra tagit upp och hur har de analyserat problemen? Det 
visade sig att antalet publikationer i ämnet är begränsat, det material som har störst 
anknytning till min frågeställning är Moira von Wrights studie från 1999 av 
jämställdheten i några av gymnasiets fysikböcker. Under tiden jag har arbetat med 
examensarbetet har regeringen gett skolverket i uppdrag att granska läroböcker i 
högstadiets senare del och gymnasiets A-kurser med avseende på värdegrunden. De har 
valt att studera böcker i fyra olika ämnen på gymnasiet, biologi/naturkunskap, historia, 
religion och samhällskunskap. Även skolverket har initialt utgått ifrån Moira von 
Wrights frågeställningar för sin textanalys. (Projektet beräknas vara avslutat den 1 
december 2006.) Även inom EU intresserar man sig för dessa frågor och arbetar sedan 
1985 bland annat med att motverka könstereotyper av människor i läroböcker.      
(Handbok om lika möjligheter och jämställdhet 1998). För att kunna studera böckerna 
med avseende på jämställdheten mellan könen behövde jag en modell för att definiera 
genus. Jag har följt von Wright exempel och definierat genus utifrån Sandra Hardings 
(1986) modell. Harding skiljer på tre processer när det gäller den sociala konstruktionen 
av genus. Hon kallar dem strukturellt genus, symboliskt genus och individuellt genus. 
De tre genusformerna hänger alltid ihop, men kan förändras beroende på kultur och 
tidpunkt. Strukturellt genus är enligt hennes teori hur omvärlden är organiserad. Är det 
bara män som arbetar som skogsarbetare är det ett manligt jobb, är det bara kvinnor som   
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diskar anses det vara en kvinnlig syssla osv. Symboliskt genus bygger på att det råder 
en slags motsatts förhållande mellan manligt och kvinnligt, om det anses manligt att 
vara tuff och hård är det kvinnligt att vara mjuk och vek. Individuellt genus menar 
Harding är det som varje människa skapar inom sig med utgångspunkt från sitt 
personliga sätt att uppfatta strukturellt och symboliskt genus. Det är en svår 
avvägningsfråga att definiera genus. Hur långt ska jag gå? Det visar sig att uppgiften att 
studera matematikböcker ur ett jämställdhetsperspektiv blir mer och mer komplex. Det 
som jag trodde skulle vara en enkel uppgift håller på att köra fast i definitionsproblem. 
Hardings modell skapar många frågetecken. Ett annat problem som uppstod var att von 
Wright i sin studie fokuserat på läroböcker i fysik där upplägget skiljer sig från 
matematikböckerna. Fysikböckerna innehåller långa faktatexter med problemuppgifter i 
slutet på varje kapitel. Matematikböckerna som används på gymnasiet domineras av 
problemuppgifter med en kortare förklarande text. Sammanhanget blir därför mer 
lösryckt än i mer textbaserade böcker. Hon har studerat längre texter och dragit 
slutsatser ur det, jag har fokuserat på bilder, problemformuleringar och kortare 
faktarutor.  
 
Moira von Wrights (1999 s. 9) har i sitt arbete funderat över  
 
.. på vilket sätt läromedlen bidrar till skapandet och återskapandet av pojkar och flickor 
som män och kvinnor, och på vilket sätt de bidrar till konstruktionen av manligt och 
kvinnligt genus. 
 
För att kunna besvara sin frågeställning har hon arbetat utifrån frågor som hon anser 
kunna vägledande. Frågorna är 
 
Exkluderande eller inkluderande? Fungerar texten inbjudande eller uteslutande? 
Har den t.ex. tillrättalagda exempel för en viss grupp (kvinnor, funktionshindrade, 
homosexuella etc.) eller är den inkluderande, dvs. inkluderar den 
flera alternativa perspektiv för olika grupper i samhället? 
Elevernas tolkningsutrymme och rätt till en egen kunskapskonstruktion. Öppnar 
texten för ett möte, en dialog? Är texten öppen för möjligheten att den kan läsas på 
många olika sätt? Inbjuder texten till reflektion och kritiskt tänkande eller är 
allt redan på förhand givet? 
Påbjudande eller erbjudande, nära eller distanserat, personligt eller opersonligt? Vem 
vänder sig texten till genom sitt språkbruk och sina exempel? Vem kan (inte) 
identifiera sig i språket och vem är (inte) inkluderad? I vilken mån är texten 
självreflektiv och öppen för alternativa tolkningsmöjligheter? 
Implicita eller värdemässiga ställningstaganden. Vilka ”självklarheter” och 
värdemässiga utgångspunkter och antaganden bygger texten på, både uttalat och 
outtalat? 
Stereotypier? Hur framställs olika grupper i samhället i text och bild? I vilken 
mån luckrar man upp eller befäster traditionella roller? 
 
I mitt arbete med genomläsningen har jag haft dessa frågor i tankarna. Ett annat stöd i 
mitt arbete har varit ”Handbok om jämställdhet och lika möjligheter” utgiven med stöd 
av Europeiska kommissionen Generaldirektorat utbildning och ungdomsfrågor 1998. De 
framför särskilt betydelsen av att läroböckerna inte innehåller stereotyper av könen, att 
inte något kön dominerar på bilder och illustrationer och att både män och kvinnors 
historia berättas. 
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Även Margareta Svennbeck (2003) har inspirerat mig i mitt arbete genom sin 
doktorsavhandling ”Omsorg om naturen, om No-utbildningens selektiva traditioner med 
fokus på miljöfostran och genus”. Sören Holst (u.å) har i en debattartikel argumenterar 
emot vissa av Moira von Wrigths (1999) slutsatser och det har hjälpt till att nyansera 
bilden av konstruktionen av manligt och kvinnligt.  
Det finns kritiska röster i forskarleden där faran av att fokusera för mycket på olika 
skillnader tas upp, bland annat har Elisabet Öhrn (2002 s.87) publicerat en skrift där 
frågan ventileras, hon skriver; 
 
En ökad betoning på skillnader inom könskategorierna innebär risker för ytliga 
sambandsbeskrivningar eller stereotypa skrivningar (se t ex Stasiulis, 1995 {… } En 
varning mot fokusering på skillnaderna mellan olika grupper ges också av Ålund 
(1991), som när det gäller forskning om etnicitet särskilt lyfter fram behovet av 
analyser av de förändringar, transformationer och sammansmältningar som nya etniska 
relationer inneburit. Hon efterlyser studier av det kulturella nyskapande och den 
medvetande produktion som sker bland ungdomar av olika bakgrund och varnar för en 
överdriven fokusering på skillnader mellan invandrare och svenskar, som kan komma 
att både skapa och upprätthålla falska gränser. Det är en varning som kan ses som 
parallell till kön forskningens problematisering av fokuseringen på könsskillnader till 
förmån för en forskning som studerar konstruktionen av skillnad. 
 
Det som ska ligga till grund för läromedlens värdegrund är läroplanen och enligt den 
ska ( s.7) 
 
Skolan {…} aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 
kvinnligt och manligt 
 
Vidare uppmanas lärare att (s.10) 
 se till att undervisningen till innehåll och uppläggningspeglar både manliga och 
kvinnliga perspektiv,  
För att detta ska kunna förverkligas krävs en teori som klargör vad som kan uppfattas 
som manligt och kvinnligt perspektiv. Det finns ingen entydig teori för vad manligt och 
kvinnligt står för. Det kan istället uppfattas som en ständigt pågående process som sker 
inom varje människa. Vi skapar och omskapar ständigt vårt individuella genus. Gemsö 
et al. 1989 använder sig av ett empiriskt synsätt. Samhället är könsneutralt och i varje 
enskilt fall kan då avgöras vad som är mansdominerat, kvinnodominerat eller 
könsneutralt. Jag har i mitt arbete utgått ifrån detta synsätt. Då skolämnet framträder 
genom läraren och läroboken måste innehållet och upplägget spegla ett genusperspektiv. 
Staffan Selander skriver i förordet (s.3) i Moria von Wrights Genus och text; 
 
Läroboken blir en central styrande faktor inte minst för att dess styrandes kunskaper 
kontrolleras och betygsätts i relation till denna text. 
 
Läroboken i gymnasiets matematikkurser representerar även innehållet i kursen för 
eleverna eftersom det är deras övningsbok inför nationella proven i matematik. Då 
proven inte är utformade av deras lärare men ofta avgörande för elevernas betyg 
framstår boken som den officiella synen på ämnet. Genussynen framgår i text, bild och 
exempel i läroböckerna. 
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 Den tecknade bilden eller fotografiet i boken symboliserar det ”naturliga” för eleven. 
(Handbok för lika rättigheter och jämställdhet 1998). Det är därför viktigt att bilderna 
och fotografierna är representativa för läroplanen och för kursplanens mål. 
För att få en djupare förståelse för påverkan genom bilder har jag använt mig av Gert Z 
Nordströms (1986) bok ”Påverkan genom bilder”. Han delar in bildanalysen i tre steg. 
Denotation som avser en bilds egentliga betydelse, konnotation som är bildens bi- eller 
medbetydelse. En alternativ benämning på konnotation är kulturell association. Det sista 
steget i analysen är den privata associationen. Den varierar från person till person, och 
kan vara svår att skilja från den kulturella associationen. I konnotationen inbegrips ett 
genusperspektiv. 
I faktatexter och exempel speglas författarnas syn på ämnet. En definition på en 
jämställd text är formulerad av Ilja Mottier i Moira von Wrights (1999 s. 29) rapport.  
  
… Mottier menar att det grundläggande kravet är att läroboken visar en bred variation 
av genus- och etniska positioner för att på detta sätt göra även kvinnor synliga i 
samhället, och dessutom erbjuda ett innehåll som är intressant och motiverande både 
för pojkar och flickor. Särskilt viktigt är det, enligt Mottier, att undvika sexism genom 
stereotypisering, uteslutning av kvinnor respektive män eller genom trivialisering av 
kvinnor respektive män… 
 
Mottier Iljas krav gör att den enskilde eleven kan känna igen sig och det antas fungera 
som en bekräftelse på erkännande. Jag delar Mottiers syn på en jämställd text men 
ställer mig lite frågande till att innehållet ska intressera både pojkar och flickor. Givetvis 
ska en lärobok vara intressant och kunna förmedla sitt ämne på ett sätt som passar de 
flesta. Enligt Staberg (1992) finns belägg för att flickor (generellt) är mer intresserade 
av relationer i texten, och pojkar (generellt) är mer intresserade av tekniska prylar. Jag 
anser inte att den socialt konstruerade skillnaden ytterligare ska späs på genom att få 
extra utrymme i läroböckerna. Även Sören Holst (okänd,s. 5) har funderat kring detta 
och formulerar det på följande sätt; 
 
Till de mest seglivade sociala konstruktionerna - och för individen mest fatala och 
hämmande - är däremot könsföreställningarna: män är hårda, sakliga och logiska; 
kvinnor är mjuka, känslosamma och relationsinriktade. Män tänker vetenskapligt; 
kvinnor tänker vardagligt. 
Med tanke på hur spridda dessa uppfattningar är- och på hur ofta de upprepas, mer 
eller mindre explicit, i media, reklam och i det sociala samspelet på alla nivåer - med 
tanke på detta är det kanske inte så förvånande att det är fler män än kvinnor som dras 
till den naturvetenskapliga kunskapssfären. Trycket från de sociala konventionerna är 
sannolikt en viktig faktor för den som ska välja studieväg. Sättet att komma till rätta 
med denna ojämlikhet är inte att ändra innehållet i naturvetenskapen; sättet är att göra 
upp medkönsföreställningarna. 
 
Igenkännandet är viktig för identitetsskapandet och det är därför viktigt att läroboken 
inte består av endast stereotyper. Det finns många studier som undersöker hur 
ungdomarna formar sin identitet, i Karin Fransson och Gunnel Lindhs (2004 s. 46) 
arbete diskuteras på vilket sätt pojkar och flickors könsidentiteter skapas och på vilket 
sätt det påverkar yrkesval 
 
…studier så som Lundgren (2000) och Berggren (2001) är mer inriktade mot hur 
flickors och pojkars formande av identitet, inbegripet könskonstruktioner ,tar gestalt i 
skolan. Dessa studier skulle kunna placeras in vid den andra polen i Jonssons (1997) 
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strukturering av problemområdet. Här kan således olika typer av socialisationsteorier 
placeras in och de förklaringar till skilda utbildningsval som ges i termer av 
könsrollssocialisation. 
Utbildningsvalen kan då ses som en bekräftelse på internaliserade normer om vad 
kvinnor respektive män kan utbilda sig till och arbeta med. Normer som speglar 
värderingar och samhälliga förhållanden och som överförs via föräldrar, lärare och 
andra vuxna, kamrater och idag kanske också mer påtagligt än tidigare, via media i all 
dess former. 
 
Den lilla del som utgörs av matematik boken kan vara viktig för att identifiera på vilket 
sätt genus förstärks genom matematiken. Mångfalden är därför viktig och därmed 
möjligheten för flera att känna igen sig och stärka sin identitet i positiv riktning mot 
matematiken.    
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5 Metod och uppläggning 
 
Jag har valt sex olika läromedel för kursen matematik A och studerat innehållet med 
avseende på ett genusperspektiv. De böcker jag använt mig av används på olika 
program på gymnasieskolan. Jag tyckte även det var intressant att undersöka om det 
fanns några skillnader mellan valet av genusperspektiv på olika program. 
Läroböckernas olika svårighetsgrader påverkar även elevernas möjligheter att uppnå ett 
visst betyg. Alla böcker utom en tillhör de mest förkommande på gymnasiet. De 
läroböcker jag har studerat är tre böcker i Pyramidserien utgivna av Libers förlag, två 
läroböcker från Natur och Kultur och en lärobok från Micro Support. Två böcker är 
avsedda för naturvetare/ tekniker, en för samhällsprogrammet, två grundböcker med lite 
enklare uppgifter och en bok avsedd för tekniska yrkeselever.  
Eftersom några av böckerna är avsedda för samma gymnasieprogram handlar jämförelse 
mellan dessa böcker det mer om olika författares och illustratörers genusperspektiv.  Jag 
har valt att följa exemplet från Handbok om jämställdhet och lika möjligheter (sid. 159) 
där man har analyserat läroböcker ur ett genusperspektiv. Där delar man upp analysen i 
tre nivåer.  
 
Första analysnivån är att granska layout och notera hur vida stereotyper förekommer 
bland bilder och layout. Jag har även noterat antalet kvinnliga och manliga figurer. Vid 
bildanalyserna har jag utgått ifrån Gert Z Nordströms analysmetod. Han delar in 
bildanalysen i tre steg. Denotation som avser en bilds egentliga betydelse, konnotation 
som är bildens bi- eller medbetydelse. En alternativ benämning på konnotation är 
kulturell association. Det sista steget i analysen är den privata associationen. Jag har gått 
igenom alla bilder och särskilt kommenterat några i texten. Jag har särskilt funderat över 
konnotationen i ett genusperspektiv. På vilket sätt framställs strukturellt och symboliskt 
genus? Det är ofta svårt att avgöra vad som faller in under ramen för de olika 
begreppen, därför har jag ibland använt mig av en gemensam rubrik när jag har gjort 
analysen. För att analysera bilderna har jag alltså använt mig av både en kvantitativ och 
en kvalitativ undersökningsmetod.    
Andra analysnivån handlar om att granska de rubriker, underrubriker, uttryck, 
ordförråd och genus som används, för att kartlägga de bokstavliga tecknen på 
diskriminering. Rubrikerna definierar oftast de fakta som presenteras i avsnitten och är 
sällan intressanta ur ett genus perspektiv. Det som jag har fäst mig vid på denna 
analysnivå är istället de texter som inte direkt är knutna till innehållet utan istället 
sådant som presentation av kapitel och olika faktatexter som är fristående till innehållet, 
till exempel presentation av olika matematiker och andra kända personer. Även här är 
mitt tillvägagångssätt en kvantitativ metod (genom att beräkna antalet 
manliga/kvinnliga personer), och en kvalitativ metod (genom att analysera kringtexter 
och de kända personer som presenteras.) 
Tredje analysnivån är en analys av innehållet. Jag har mest tittat på exempel som 
innehåller personer.  Vad gör personerna i exemplen? Finns det några skillnader mellan 
könen? Är något kön överrepresenterat? För att inga oklarheter ska råda över vem som 
gör vad eller vilket kön som åsyftas i uppgiften har jag företrädelsevis tittat på uppgifter 
som berör en person av ett bestämt kön. Dessa uppgifter har jag spaltat upp i en manlig 
och en kvinnlig sida för att undersöka om könen behandlas olika i uppgifterna. Jag har 
skrivit ner vad uppgifterna handlar om och försökt se mönster utifrån genusperspektiv. 
Undersökningsmetoderna är även här både kvantitativ och kvalitativ. Jag har beräknat 
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antalet män och kvinnor i problemuppgifterna genom att de benämns vid namn eller på 
något annat sätt som gjort identifiering av kön möjlig, ex en pojke, fru Svensson osv. 
Jag har även räknat antalet personer i uppgifter med fler personer än en person. Där har 
jag räknat uppgifter med två personer för sig och uppgifter med fler än två för sig. 
Ibland har det inte gått att få någon uppfattning om hur många personer eller vilket kön 
personerna i uppgifterna tillhör och då har jag inte räknat med den uppgiften. Därför blir 
inte dessa uppgifter fullständigt exakta utan får mer uppfattas som en uppskattning av 
antalet personer. 
 
På varje nivå har jag utgått från Hardings modell och definierat genus utifrån de tre 
processerna. Strukturellt, symboliskt och individuellt genus. Jag har även haft von 
Wrights frågeställningar i bakhuvudet i min genomläsning för att undersöka om texterna 
har ”genuskänslighet”.Det visade sig vara svårt att applicera alla frågeställningarna på 
matematikböckernas texter.  
 
Exkluderande eller inkluderande? Fungerar texten inbjudande eller uteslutande? 
Har den t.ex. tillrättalagda exempel för en viss grupp (kvinnor, funktionshindrade, 
homosexuella etc.) eller är den inkluderande, dvs. inkluderar den flera alternativa 
perspektiv för olika grupper i samhället? 
Elevernas tolkningsutrymme och rätt till en egen kunskapskonstruktion. Öppnar 
textenför ett möte, en dialog? Är texten öppen för möjligheten att den kan läsas på 
många olika sätt? Inbjuder texten till reflektion och kritiskt tänkande eller är 
allt redan på förhand givet? 
Påbjudande eller erbjudande, nära eller distanserat, personligt eller opersonligt? Vem 
vänder sig texten till genom sitt språkbruk och sina exempel? Vem kan (inte) 
identifiera sig i språket och vem är (inte) inkluderad? I vilken mån är texten 
självreflektiv och öppen för alternativa tolkningsmöjligheter? 
Implicita eller värdemässiga ställningstaganden. Vilka ”självklarheter” och 
värdemässiga utgångspunkter och antaganden bygger texten på, både uttalat och 
outtalat? 
Stereotypier? Hur framställs olika grupper i samhället i text och bild? I vilken 
mån luckrar man upp eller befäster traditionella roller? 
 
Jag har även haft ”Handbok om lika möjligheter och jämställdhet” (1998) i bakhuvudet 
när jag analyserade texterna. Viktiga punkter de tar upp som tecken på att texterna inte 
är jämställda är;  
 

• Överrepresentation av manliga bilder 
• Framställning av flickor eller kvinnor i situationer, roller eller funktioner där 

man inte beaktar utvecklingen av kvinnans roll i samhället 
• Brist på beaktande av kvinnors verkliga situation (sysselsättning, yrke, 

utbildning ...) 
• Historiska texter som illustreras uteslutande med bilder av män 

 

• Representation av en värld vars axiomatiska (matematik) eller materiella 
karaktär (fysik, teknik, biologi...) styrs av en logik som vänder sig till "könlösa" 
elever. 

 
 
Här är utgångspunkten att män dominerar i böckerna, att det finns en överordning och 
en underordning i samhället som styrs av genus. Jag har förutom dessa punkter funderat 
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kring det omvända förhållandet, dvs. om männen endast framställs i sina traditionella 
roller. 
Mer diffusa uttrycken för könsdiskriminering är svårare att upptäcka, och det är väldigt 
individuellt vad som uppfattas som diskriminerande. Till stor del beror det på 
sammanhanget. I mitt arbete har jag inte letat efter diffusa uttryck utan istället försökt 
hitta lite mer konkreta exempel på att könen behandlas olika. Gränsdragningen mellan 
diffus och konkret är då mitt individuella val och vad jag uppfattar som rimligt.  
Varje läsare är unik och uppfattar texterna olika, samma text blir på så sätt olika texter. 
Många frågor och perspektiv kan inrymmas i de olika analysnivåerna. Läsningen blir på 
så sätt väldigt omfattande och jag har valt att presentera sådant som jag uppfattar som 
intressant i analysen. Genom hela detta förfarande hoppas jag få svar på mina frågor om 
matematikböckerna är jämställda och om det är någon skillnad på värdegrunden i 
böcker för olika gymnasieprogram. 
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6 Resultat och analys 
Här presenterar jag de sex matematikböcker jag har studerat.  

6.1 Liber Pyramid Gymnasiematematik för NV och TP kurs A och B 
 
Författare; Hans Wallin, Johan Lithner, Staffan Wiklund, Sven Jacobsson 
Redaktör; Björn Magnusson 
Teckningar; Britt Wennström, Jacob Wigelius, Björn Magnusson 
Bildredaktör; Sanna Johansson 
Form; Inge-Britt Smedmark 
Omslag; Martin Preis, Inge-Britt Smedmark 
Tryck; Daleke Grafiska AB, Malmö 2000 

6.1.1 Allmänt 
Denna bok är inriktad på de duktigaste eleverna, de som studerar på det 
naturvetenskapliga eller tekniska programmet. Det finns mycket text i boken och många 
kluriga problem. Boken behandlar både A och B kursen i matematik men jag har 
koncentrerat mig på A delen i min undersökning. 

6.1.2 Första analysnivån  

6.1.2.1 Denotation  
Boken inleds med en karta över Medelhavsområdet med illustrationer för att förklara 
matematikens historia (s.6-7). På kartan finns en illustration av Newton, en grek från 
antiken, en egyptier, samtliga män. Vår tid representeras av en dator och storhetstiden i 
Babylon av 2 lertavlor. I boken finns också 2 foton på en hand, en sten med kilskrift, 
röda blodkroppar, miniräknare, kulram, räknesticka, 2 bilder på rytande lejon, 2 olika 
foton med geometriska byggnader, en fotboll, 2 insekter, 2 mynt, en astronaut. På 
bilderna finns 13 personer män och 3 kvinnor. På några bilder är det svårt att bestämma 
kön på personen. De manliga personerna är visa män, tecknade revolvermän eller 
våghalsiga snowboardåkare. 2 pyttesmå streckgubbar (s.120, 124) kallas Nina. (Jag 
räknade inte med dem som kvinnor). Det finns en bild med några små flickor som drar 
på en gris (s.135) och en bild på en kvinna som står bredvid några män som sitter och 
räknar (s.11). Det betyder att 81 % av bilderna föreställer män och 19 % kvinnor.  

6.1.2.2 Konnotation 
De geometriska byggnaderna ska få läsaren att associera till nödvändigheten av att 
kunna matematik för att kunna uppföra dessa byggnader. Ståtliga byggnader går att 
uppföra om man behärskar matematik. Matematik betyder utveckling, kunskap och 
civilisation. Byggnaderna ger en känsla av ödslighet. Ingen människa syns till, eller 
något tecken på liv. Bilderna på lejon, astronauter, snowboardåkare ska associera till 
spänning. De tecknade revolvermännens syfte (s. 69) är att vara ett humoristiskt inslag. 
De ska ge känslan av lite pang-pang.  Bilden med flickorna som drar en gris (s. 135) är 
en fin och humoristisk bild som ska illustrera krafter.  Hur ska den lilla streckgumman 
som kallas Nina uppfattas (s. 124)? Hon ser väldigt liten och ynklig ut. Det som 
markerar att hon är en kvinna är att hon har klänning på sig. Hon har inga armar och 
inget ansikte.  
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6.1.2.3 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv  
Männen framställs som lustiga revolvermän, visa herrar eller modiga och sportiga. 
Kvinnorna saknas nästan helt, det manliga är normen. Flickorna med grisen visar 
gemenskap medan kvinnan med böcker i handen som står bakom Pythagoras och 
Boethius är lite mer svårtolkad. Bilden på henne är cirka 500 år gammal och 
symbolerna har förändrats, men sett ur dagens perspektiv uppfattas hon som en lärd 
kvinna som står i bakgrunden av de kloka männen. Vad är den kvinnliga 
motsvarigheten till de lustiga revolvermännen och de kloka gubbarna? Den lilla 
streckgumman Nina känns på något vis som författarna försöker vara lite roliga. 
Eftersom hon återkommer måste författarna ha tyckt att de kommit på något verkligt 
fiffigt. Nina är faktiskt ganska fiffig trots sin ynklighet hon kan lösa svåra matematiska 
problem, samtidigt som hon saknar personliga drag. Det går knappast att tala om någon 
bred variation av genus och etniska positioner.  
 

6.1.3 Andra analysnivån 
Under denna rubrik har jag studerat bokens inramning. Rubrikernas namn är till största 
delen matematiska termer, exponentialfunktioner, positiva tal osv. Ibland är det 
insprängt faktarutor med bredvidfakta i texten med rubriker som vill fånga läsarens 
intresse. De har rubriker som, Legenden om Arkimedes död, Kina och Indien positiva 
till negativa tal etc. Till inramningen hör också citat som i början på kapitlet ska fånga 
innehållet i kapitlet. I samtliga fall är det citat av män. Kapitel 1 (s. 8) ” Allt är tal” 
(Pythagoras), kapitel 2 (s. 79) ”Nature talks to us in the language of matematics” 
(Richard Feynman), kapitel 3 ( s.149) “ Naturens lagar är skrivna på matematikens 
språk” (Galileo Galilei) och kapitel 4 (s. 187) ”Föregående år dödades 25 människor per 
miljon vid tågolyckor. Samtidigt dog 13 000 per miljon i sina sängar. Jag ska aldrig mer 
sova i en säng. Tåget duger bra för mig.” (Mark Twain).Boken inleds med några ord till 
läsaren, där skriver man bland annat att (s.9) ”Med en viss portion självförtroende, 
motivation och träning i att lösa problem kan du klara mattekursen ganska lätt”. I boken 
finns en hel del text som inte direkt belyser ett visst problem, utan istället handlar om 
matematikens historia. I samband med det tas kända personer upp som i huvudsak är 
matematiker. De kända matematikerna som tas upp är Fermat, al-Kowarizmi, John 
Napier, Isaac Newton, Eratosthenes, Arkimedes, Euler, Thales, Leibniz, Galilei, Kepler, 
Polya, Snow,  nämns gör även Kopernicus, antikvarien A.H.Rhind ,Diofantes, Cardano, 
politikern Benjamin Disraeli och Jörgen Straarup. Sammanlagt 19 personer och 
samtliga män. Det enda exempel som visar att författarna tänkt lite mer otraditionellt 
finns på sidan 79 där man valt en kvinnlig lantmätare som ska lösa ett problem, men i 
övrigt är valet av personer traditionellt då fabrikör Andersson och snickaren är manliga 
personer. 

6.1.3.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv 
Männen är smarta och intressanta. Kvinnorna har aldrig sagt eller gjort något som är 
värt att nämnas i den här boken. Det män har gjort uppmuntras och värderas. Författarna 
vill gärna uppfattas som lite fyndiga, genom att en del rubriker har lite vitsiga namn 
som Tankar från roten - irrationella tal, Kina och Indien positiva till negativa tal..  

6.1.4 Tredje analysnivån  
Jag har läst igenom de problemuppgifter som handlar om olika personer och räknat 
antalet manliga och kvinnliga personer i de olika exemplen. Jag har också tittat på vad 
uppgiften handlar om och ifall det finns något samband mellan kön och vad uppgiften 
behandlar. Jag har delat upp problemuppgifterna i tre grupper. I första gruppen de 
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problem som endast behandlar en person, andra gruppen där 2 personer är med i 
uppgiften och grupp tre med tre eller fler personer.  
 
  
Tabell 6-1 EN PERSON I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 20
Man 19
Okänt kön 14
Totalt 53  
 
 
Antalet män och kvinnor är lika. I många uppgifter saknar personen kön. Exempel på 
okänt kön är en kund, en störtloppsåkare, handelsresande H osv.  
 
 
 
 
Tabell 6-2 TVÅ PERSONER I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 11
Man 13
Okänt kön
Totalt 24  
 
 
 

Även i grupp två är andelen män och kvinnor ganska lika.  
Tabell 6-3 FLERA PERSONER I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 10
Man 16
Okänt kön 1
Summa 27  
 
 
Betydligt fler män än kvinnor i uppgifterna med flera personer. 
 
I de två första grupperna är fördelningen ganska jämn mellan könen. I flera uppgifter är 
det ”du” eller ”man” som stöter på olika problem .Personerna i uppgifterna har 
genomgående vanliga svenska namn som Kalle, Anna, Fredrik, Johan, Markus, Pär, 
Elin osv.Vad handlar problemen om? Jag har skrivit några ledord från uppgifterna som 
behandlar en person och satt in dem efter kön.  
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kvinna man 
Köper mat 
Lönen ändras 
Är fiskare 
Delar reklam 
Räknar 
Evas sovrum 
Räknar rätt 
Har glömt miniräknaren och måste lösa ett 
problem med linjal och gradskiva  
Fixar trädgårdsrabatten 
Går på körskola 
Sätter in pengar på banken 
Joggar 
Köper aftonklänning 
 

Kör bil 
Konstruerar (genial ide´) 
Löser problem 
Handlar med (Anna) 
Lön (skatt) 
Räknar fel 
Går till skolan 
Delar ut reklam 
Går 
Fyller poolen 
Räknar ut höjden på Uppsala Domkyrka 
Flyger,är pilot (uppgiften är på engelska) 
Körlektioner 
Köper MC 
Joggar 
Puls vid träning 

 
Det jag speciellt reflekterat över är att anmärkningsvärt många exempel behandlar 
kvinnliga löner (nio eller tio det beror på hur man räknar) men endast i några (2 eller 
tre) exempel som behandlar manliga löner. I uppgifter som hör till grupp 1 (alltså 
sådana uppgifter som endast handlar om en person) tjänar kvinnorna 16632 kr/mån, 
17250 k/mån, 16632 kr/mån, 18850 kr/mån, 12200 kr/mån, 17470 kr/mån och 184 000 
kr/år och 161,28 engelska pund/vecka, dvs. ganska låga löner. Endast ett motsvarande 
exempel handlar om en mans lön och den ligger mellan 24 200-32 200 kr/månad. Han 
har alltså en betydligt högre lön än alla kvinnorna. I ett exempel (sid. 61) som behandlar 
flera personer (grupp 3) ska man beräkna Andreas lön (16 950 kr/mån) utifrån Veras lön 
(14 500 kr/mån) och Pelles lön (17 600kr/mån). Också här har kvinnan lägre lön. På 
sidan 213 finns ett exempel på ett företag där kvinnornas medellön är 15 700kr/mån och 
de manliga anställda har en medellön på 17 200kr/mån (ett exempel ur livet alltså). Det 
enda exemplet som känns lite ovanligt är en fiskare som är en kvinna, men i övrigt 
handlar exemplen om vanliga företeelser. En uppgift handlar om kapten Picard och 
ingenjör La Forge som är inlåsta i ett rum med radioaktiv strålning (s.167) problemet är 
att ta reda på hur lång tid hjältarna har på sig att ta sig ut ur rummet.  
 I flera uppgifter är det ”du” eller ”man” som stöter på olika problem. 
 

6.1.4.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv  
Strukturerna är inte så tydliga, både män/pojkar och kvinnor/flickor löser problem i 
vardagen. Det som skiljer är att pojkarna är lite mer aktiva, flyger flygplan, kör bil och 
tar pulsen. Flickorna funderar över sovrummet och fixar rabatten. Kvinnor har lägre lön 
och deras lön är av intresse, medan mannens lön inte gärna tas upp i exemplen. Pojkarna 
köper MC och får geniala idéer. När ”du” löser problem är texten inkluderande, medan 
” man” är ett könslöst sätt att uttrycka sig. 
 

6.1.5 Slutsatser och diskussioner 
Uppseendeväckande är den totala bristen på kvinnor ur historien.. En läromedelstext 
utgör inte bara en källa till kunskap den är också en norm över vad kunskap är och vad 
som är värt att veta. 
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Om inte läromedelsförfattarna anser att det finns kvinnor som utmärkt sig och fört 
utvecklingen vidare borde det vara på sin plats att diskutera vad det i så fall beror på. Ur 
ett symboliskt genusperspektiv måste kvinnor uppfattas som mindre begåvade och 
ointressanta. Denna lärobok vänder sig till de duktiga eleverna och därför är det viktigt 
att även flickorna blir bekräftade som matematiker och vetenskapsmän. Flickornas 
individuella genus kan inte stärkas genom  läroboken om de utelämnas. Enligt Mottiers 
krav på en jämställd text är det särskilt viktigt att undvika uteslutning av något kön. 
Illustrationerna och fotografierna i boken förstärker bristen på jämlikhet. Endast 2 av 
bilderna föreställer kvinnor/flickor. Männen framställs som våghalsar, visa gubbar eller 
tecknade revolvergubbar. Syftet med flera av bilderna är att de ska uppfattas som 
humorinslag. Några bilder föreställer byggnader, de ska illustrera hur människan med 
matematikens hjälp kan bygga exakt och rakt. Författarna vill att matematiken ska 
framstå som något häftigt, precist och spännande. I räkneuppgifterna är fördelningen 
mellan kvinnor och män ganska jämn. Där har författarna även valt 2 lite mindre 
traditionella uppgifter, en kvinnlig lantmätare och en kvinnlig fiskare. För övrigt är 
uppgifterna traditionella och mestadels plockade ur vardagen. Löneskillnaderna mellan 
män och kvinnor anses naturligt. Boken måste anses förstärka de traditionella 
könsmönstren och lever inte upp till läroplanens krav på jämställdhet.  
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6.2 Liber Pyramid, Gymnasiematematik för samhällsprogrammet, 
kurs A 

 
Författare; Hans Wallin, Helen Lilja, Staffan Wiklund, Sven Jacobsson 
Redaktör; Björn Magnusson 
Teckningar; Natalie Sjölund, Jacob Wigelius, Björn Magnusson 
Bildredaktör; Sanna Johansson 
Form; Inge-Britt Smedmark 
Omslag; Martin Preis, Inge-Britt Smedmark 
Tryck; Daleke Grafiska AB, Malmö 2003 

6.2.1 Allmänt 
Boken vänder sig i första hand till elever på samhällsprogrammet och är uppdelad i sex 
kapitel. Flera av uppgifterna är de samma som i Liber Pyramid Gymnasiematematik för 
NV och TP kurs A och B, men antalet svåra problemuppgifter är färre och innehållet är 
mer fokuserat på samhällsfrågor.  

6.2.2 Första analysnivån 

6.2.2.1 Denotation  
Det finns inte så många bilder i boken, men de flesta föreställer olika föremål. Några 
bilder är desamma som i NV boken, exempelvis några geometriska byggnader och 
snowboardåkaren. På de bilder som visar människor är 15 män, 5 kvinnor och 8 av 
okänt kön. Det finns också några bilder med väldigt många människor som är svåra att 
urskilja. 2 bilder har med tidmätning att göra och de visar en tecknad gubbe som 
springer i högsta fart samtidigt som en klocka visas.  De flesta personerna är tecknade. 
På en bild är det fullt slagsmål, det är realisation och en flicka drar en annan flicka i 
håret, en pojke försöker peta in ögonen på en annan pojke (sid. 120). En tredje pojke 
roffar åt sig en bh medan hans flickvän förskräckt håller om hans arm. Sex bilder visas 
en hand utan kropp som tar tid eller flyttar på saker. Fem bilder visar bilder där jorden 
är väldigt litet. På en bild  (s. 249) håller en hand jordklotet mellan tummen och 
pekfingret. På de flesta bilderna saknas ansiktsdrag istället visar bilden endast en kropp 
(sid. 45, 49 och 106). På en bild visas 2 människohuvuden i en formel (sid. 234).  

6.2.2.2 Konnotation 
En könlös och steril värld framställs i bilderna. Människor är aggressiva, stressade eller 
bara kroppar. Troligtvis är meningen med bilden på slagsmålet att det ska uppfattas som 
humoristiskt. Jordklotet är en liten obetydlig planet.  Den styrs med en hand som sätter 
allt på rätt plats. Jag uppfattar inte att det finns en medveten handling i alla bilder med 
den lilla jorden och den styrande handen, men den omedvetna handlingen skapar en 
obehaglig stämning. Människor är kroppar som används vid olika beräkningar. 
Matematik är ett ämne där människor endast är ett nummer, en siffra. 
 

6.2.2.3 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv  
Människan är en kropp som befolkar den lilla planeten jorden. (sid. 106). Mannen är 
stor och stark, kvinnan underlägsen eller hysterisk. Männen är de som har utvecklat 
matematiken och drivit samhällets utveckling framåt. Bilden på sid 120 är väldigt 
stereotyp och förstärker bilden av att män är hårda och kvinnor underlägsna. En stackars 
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förskrämd kvinna står och klamrar sig fast vid sin store starke man som rycker ifrån sig 
en bh av 2 kvinnor som bråkar. Vem talar den bilden till? Vi vill knappast att våra 
ungdomar ska skratta åt bilden. Bilden hänger inte ihop med någon text förutom att 
texten bredvid handlar om realisation. Den kan knappast stärka någons intresse för 
matematikämnet. Vem vill identifiera sig med någon på bilden? Vad är det som 
uppmuntras? Bilden som föreställer matematikens historia med hjälp av en Europakarta 
och tre historiska män som fanns i NV boken finns också med i denna bok. Här är det 
också endast män som illustreras. Kvinnan saknar plats i matematiken och teknikens 
historia. Märkligt är det med alla bilder av stereotypa kroppar som endast ska 
symbolisera en människa eller ibland en man eller en kvinna. Varför vill författarna och 
illustratörerna inte utnyttja sig av sina möjligheter att ge en rik och bred bild av sitt 
ämne. Istället väljer man att låta en kropp ”ett ingenting” vara med som någonting som 
går att beräkna.  
  

6.2.3 Andra analysnivån  
 
Boken inleds med en kort historik över matematikens utveckling i västerlandet. Det är 
samma historik som används i alla böcker i Pyramid serien. Varje kapitel inleds med ett 
citat av någon känd person. Kapitel 1 inleds med ett citat av Mark Twain  
 
”Föregående år dödades 25 människor per miljon vid tågolyckor. Samtidigt dog 13 000 
per miljon i sina sängar. Jag ska aldrig mer sova i en säng. Tåget duger bra för mig.”  
 
I kapitel 2 inleder Albert Einstein med  
 
” Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” 
 
 Kapitel 3 börjar med skrivaren Ahmes ord 
 
 ”Noggrann räkning är nyckeln till kunskap om allt som existerar och om alla oklara 
hemligheter.” 
 
 Kapitel 4 inleds med Carl Michael Bellmans ord 
 
 ”Hjärnan ännu i mig vrides när jag tänker på Euklides och de trianglarna A, B och C 
och C, D, A svetten ur min panna gnides värre än på Golgata.” 
 
Kapitel 5 börjar med Galileo Galilei;  
 
”Naturens lagar är skrivna på matematikens språk”  
 
 I kapitel 6 finns ingen upphovsman till inledningen på kapitlet. Den lyder  
 
”En ovanlig flicka ifrån Töre, känd för att tänka efter före, med eftertänksamt sätt, 
valde hon formel rätt, matten gick sen som ett snöre.” 
 
Texten beskriver historiskt perspektiv och tar upp några kända personer.  De som nämns 
är Eratosthenes, Arkimedes, Descartes och Pythagoras. Fyra personer och alla är män.  
I denna bok som i första hand vänder sig till elever på samhällsvetenskapliga 
programmet finns få faktarutor med brevidtexter. 
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6.2.3.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv  
Citat av fem tänkande herrar och en limerick om en flicka som är känd för att tänka 
efter före får inleda kapitlen i boken! Är det vad författarna menar med 
kvinnligt/manligt perspektiv? Det mest märkliga är att varken Mark Twain eller 
Bellman egentligen hade något med matematik att göra även om de fyndiga citaten har 
med matematik att göra. Vad var tanken med att välja en limerick om en ovanlig 
flicka?.  Faktarutorna saknar kvinnor, de kloka personerna som presenteras är alla män. 
Ur ett symboliskt perspektiv blir det tydligt vad som menas. Männen är tänkande och 
framåt, kvinnorna gör man sig lustig över.  
 
 

6.2.4 Tredje analysnivån 
Jag har läst igenom de problemuppgifter som handlar om olika personer och räknat 
antalet manliga och kvinnliga personer i de olika exemplen. Jag har också tittat på vad 
uppgiften handlar om och om det finns något samband mellan kön och vad uppgiften 
behandlar. Jag har delat upp problemuppgifterna i tre grupper. I första gruppen de 
problem som endast behandlar en person, grupp två där två personer är med i uppgiften 
och grupp tre med tre eller fler personer. 
 
 
Tabell 6-4 EN PERSON I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 65
Man 45
Okänt kön 9
Totalt 119  
 
 
Andelen kvinnor är betydligt större än antalet män. 59 % är kvinnor och 41 % är män 
när de av okänt kön räknas bort.  
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Tabell 6-5 TVÅ PERSONER I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 40
Man 31
Okänt kön 8
Totalt 79  
 
 
Även i denna grupp är andelen kvinnor högre. 56% är kvinnor och 44 % är män. I 
många uppgifter gör en flicka/kvinna något tillsammans med en pojke/man. Kastar 
tärning, bygger om hus, plockar lingon tex.  
 
Tabell 6-6  FLERA PERSONER I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 29
Man 22
Okänt kön 5
Totalt 56  
 
 
Här valde jag i första hand uppgifter där det var personer med namn som ingick i 
uppgifterna. Även i dessa uppgifter är andelen män lägre. 57% kvinnor och 43% män. 
Jag har skrivit ledord från uppgifterna i grupp ett utifrån vilket kön personen i uppgiften 
har. 
 
kvinna man 
VM i terränglöpning 
Slalomtävling 
Åker bil 
100 meters lopp 
åker tåg och buss 
kör 24 km på 20 min 
planerar en bilfärd i halka 
kör till sommarstugan 
mobilabonnemang 
har flextid 
simmar ett träningslopp 
direktör Q-son ordnar ett diagram 
löper träningslopp 
kör bil och måste tvärbromsa för en katt 
som går över gatan 
häcklöpare 
elräkning 
räknar fel 
delar ost 
köper godis 
köper fil, glass och vetebröd 
dricker juice 
cyklar 
spelar bandy 

VM i terränglöpning 
Åker tåg 
Går skogspromenad 
På resa 
Kör 27 km på 20 min 
Har glömt en skolbok 
Mobilabonnemang 
Tror att ett diagram är fel, men det är det 
inte 
Betalar skatt 
Försäljare 
Håller på att komma för sent till skolan 
Ska titta på fotbollslandskamp 
Är kassör och räknar fel 
Räknar fel på bråkräkning 
Kokar saft 
Köper limpor 
Köper apelsiner 
Konstruerar schackspelet och önskar en 
originell belöning för genial ide´   
Lön 
Konstnär med framgång 
Säljer beg. bilar 
Köper tvättmaskin 
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köper böcker 
lön 
köper trädgårdsmöbler 
blandar bränsle till gräsklipparen 
poäng på matteprov 
plockar lingon 
ska måla husgavel 
ska rita en förpackning 
jobbar som telefonförsäljare 
får privatinstruktioner i konståkning 
kastar boll 
säljer diskmedel 
köper beg. Moped 
pengar på banken 
ska sy ett antal bordstabletter 
löser ekvationer 
löser geometriska uppgifter 
köper räknare 
köper cykel 
arbetar på sommaren 
räknar rätt 
har ett antal mynt 
räknar fel 
arbetar på hundpensionat 
 
 

Fyller bassäng 
Ska bygga terrass 
Har cider i burkar som ska hällas i koniska 
glas 
Åker buss 
Lasse(75kg) går på isen 
Längden som funktion av åldern 
A farmer plough a 10-acre field 
Ska bygga om tvättstugan 
Ärver 68 000 kr 
Gör kalkyl over hur choklad i termos 
svalnar 
Spelar in film på videoband 
Cyklar 
Har ett antal mynt 
Köper en Harley Davidson 
Har alltid bråttom när han räknar 
Räknar fel (flera uppgifter) 
Bakar pizzor 

  
 
Uppgifterna tar upp ordinära problem och utmanar sällan invanda föreställningar. 
Pojken bakar pizza, köper HD, säljer begagnade bilar, ska bygga om tvättstugan och 
titta på fotbollslandskamp. Flickan arbetar på hundpensionat, åker konståkning, syr 
bordstabletter och kastar boll. Farmaren (han) plöjer fältet och flickorna köper godis. 
Både pojkarna och flickorna är sportiga, köper matvaror och kör bil. De räknar fel och 
arbetar som försäljare. Pojkarna räknar alltid fel. Hur ska det uppfattas, att de är så 
dåliga på att räkna? Även flickorna är dåliga på att räkna i exemplen, men de gör i alla 
fall rätt i ungefär var tredje uppgift. De gör klassiska fel i sina uppgifter som det 
antagligen är författarnas tanke att uppmärksamma.  Lite mer udda är uppgiften med 
direktör Q-son (hon) som ordnar ett diagram. Det känns lite oväntat att direktören var en 
kvinna men, varför Q-son? Det finns betydligt fler exempel med personer i den här 
boken än i den förra. Personerna i uppgifterna har svenska och icke svenska namn. 
Även i denna bok finns uppgifter om löner. Det finns åtta exempel på kvinnliga löner 
och endast tre exempel med manliga löner. Lönerna är låga både för män och kvinnor, 
ingen löneskillnad mellan könen alltså. Det finns däremot på sidan 35 med ett exempel 
på en arbetsplats där männens medellön är £ 72 och kvinnornas £ 59.            (Uppgiften 
är på engelska). I denna bok som är skriven för samhällsprogrammet finns betydligt fler 
exempel med personer. Det finns procentuellt få uppgifter med personer av okänt kön. 
Andelen kvinnor är större än män. 

6.2.4.1 Strukturellt genus  
Jag uppfattar inte så tydliga strukturer. Flickorna ägnar sig till stor del åt liknande 
aktiviteter som pojkarna, det som skiljer är att pojkarna lite oftare gör fel och har 
bråttom. Pojkarna konstruerar saker och kommer på geniala idéer. Kvinnors löner är 
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mer i fokus än mäns. Flickor kastar boll. Den engelska uppgiften med farmaren (han) 
som plöjer sitt fält känns väldigt traditionell. 

6.2.4.2 Symboliskt genus 
Pojkarna tillåts göra lite mer fel än flickorna. De räknar aldrig rätt helt enkelt. För 
flickor är det mer viktigt att göra rätt. Flickor får inga geniala idéer men löser ekvationer 
och geometriska uppgifter. Varför är direktörens namn Q-son? Det finns inte någon som 
heter så. Det sänker statusen hos direktören och talar om att hon knappast existerar på 
riktigt.   

6.2.5 Sammanfattning 
I problemuppgifterna är inte genusperspektivet speciellt tydligt även om inga invanda 
föreställningar rubbas. I uppgifterna har författarna valt betydligt fler exempel med 
kvinnor än män.  Den enda uppgiften som kändes lite mer ovanlig är pojken som kokar 
saft. Alla personer har inte svenska namn utan även lite mer ovanliga namn ur svenskt 
perspektiv får vara med. I kringtext och bilder är genusperspektivet väldigt skevt. Inga 
kända kvinnor presenteras och en kvinna som presenteras i en limerick ligger med bland 
kända citat. Bilderna upplevs inte som tillåtande utan variationen av genus och etniska 
positioner saknas.  
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6.3 Liber Pyramid, Grundbok för gymnasiet, kurs A 
 
Författare; Lennart Undvall, Helen Lilja, Staffan Wiklund, Sven Jacobsson, K-G 
Olofsson, Svante Forsberg 
Redaktör; Björn Magnusson 
Teckningar; Natalie Sjölund, Jacob Wigelius, Björn Magnusson och Peter Varhelyi 
Form; Inge-Britt Smedmark 
Omslag; Martin Preis, Inge-Britt Smedmark 
Tryck; Daleke Grafiska AB, Malmö 2003 

6.3.1 Allmänt 
Boken riktar sig i första hand till elever på yrkesprogrammen, men även till elever på 
samhällsvetenskapliga programmet som vill ha en lite lättare bok. Den inledande teorin 
och övningsexemplen är densamma som i Pyramid SP kurs A men några av de svårare 
uppgifterna har plockats bort och några lättare har lagts till. 

6.3.2 Första analysnivån 

6.3.2.1 Denotation Illustrationer och foton 
Jämfört med de andra böckerna i Pyramidserien är det fler illustrationer. Flera bilder är 
de samma som i de andra böckerna i serien. Upplägget är ganska likt boken för SP 
programmet. Det är meningen att böckerna ska kunna användas parallellt i samma 
undervisningsgrupp. Några bilder är utbytta, snowboardåkaren är ersatt av 2 händer som 
håller om en bilratt samtidigt som omgivningen ses susa förbi i hög fart.  Slagsmålet på 
klädrean är också bortplockat och ersatt med en glad flicka som provar en tröja. 
Kropparna som ska visa variationsbredd är ersatta av tecknade figurer. Bilderna på de 
små jordkloten och händerna som utför olika saker finns också med i den här boken. I 
boken finns 29 bilder på manliga figurer, 15 bilder på kvinnliga och 21 bilder på 
personer av okänt kön. Det finns också några bilder som föreställer väldigt många 
personer. En bild föreställer en flicka med magtröja som är nära att träffas av blixten. 
(sid. 190) 

6.3.2.2 Konnotation 
Bokens illustrationer och bilder ger inget enhetligt intryck. De olika illustratörerna 
skapar olika stämning med sina bilder. Det finns många teckningar med humoristiska 
figurer som visar vad de tänker och känner med sitt kroppsspråk och ibland också med 
sina tankar. En pojke har hamnat högst uppe på en stege och tycker att det är läskigt, 
(sid. 259), en annan pojke står högt uppe på en trampolin och ser lite bekymrad ut (sid. 
90). På en bild sitter en flicka på en teorilektion på körskolan (sid. 187) och tänker på 
hur dyrt det är. Dessa bilder skapar en stämning av förståelse och medmänsklighet.  Det 
finns också fotografier med geometriska byggnader som ska symbolisera den utveckling 
matematiken tillåter. Det är samma bilder som visats i de andra böckerna i samma serie. 
Byggnaderna ger ett sterilt intryck. Även i den här boken finns bilder där en person 
framställs som en manlig kropp utan ansikte. (Sid. 45). Flickan i magtröjan är 
svårtolkad. Hon räknar sekunder från nedslaget och håller upp fyra fingrar, samtidigt 
verkar hon totalt oberörd av vädret. Avståndet mellan hennes metallskärp och blixten 
markeras med en formel. Fyra sekunder från att bli träffad, illustratören har antagligen 
för avsikt att skapa spänning. Det faller lite platt när flickan inte verkar förstå någonting 
av det som händer runt omkring henne mer än att hon kan räkna hur många sekunder 
som gått sedan hon såg blixten.  
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6.3.2.3 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv  
Bilderna ger inte någon tydligt genusperspektiv, det mesta är tillåtet. Men eftersom 
antalet manliga personer är nästan dubbelt så stort som antalet kvinnliga blir ändå 
perspektivet lite skevt. Flickan med tröjan ger ett fördummande intryck. Hon saknar helt 
inlevelse i det som sker. De olika illustratörerna har olika genusperspektiv och därför 
ger inte bokens bilder ett enhetligt genusperspektiv. 

6.3.3 Andra analysnivån  
 Boken inleds med en kort historik över matematikens utveckling i västerlandet. Det är 
samma historik som används i alla böcker i Pyramid serien. Varje kapitel inleds med ett 
citat av någon känd person. Citaten är de samma som i SP boken. Kapitel 1 inleds med 
ett citat av Mark Twain  
  
”Föregående år dödades 25 människor per miljon vid tågolyckor. Samtidigt dog 13 000 
per miljon i sina sängar. Jag ska aldrig mer sova i en säng. Tåget duger bra för mig.” 
 
 I kapitel 2 inleder Albert Einstein med  
 
” Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” 
 
 Kapitel 3 börjar med skrivaren Ahmes ord 
 
 ”Noggrann räkning är nyckeln till kunskap om allt som existerar och om alla oklara 
hemligheter” 
  
Kapitel 4 inleds med Carl Michael Bellmans ord  
 
”Hjärnan ännu i mig vrides när jag tänker på Euklides och de trianglarna A, B och C 
och C, D, A svetten ur min panna gnides värre än på Golgata” 
 
Kapitel 5 börjar med Galileo Galilei  
 
”Naturens lagar är skrivna på matematikens språk” 
 
 Skriver han. I kapitel 6 finns ingen upphovsman till inledningen på kapitlet. Den lyder  
 
”En ovanlig flicka ifrån Töre, känd för att tänka efter före, med eftertänksamt sätt, valde 
hon formel rätt, matten gick sen som ett snöre.” 
 
 Citat av fem tänkande herrar och en limerick om en flicka som är känd för att tänka 
efter före får inleda kapitlen.Det finns få faktarutor i boken. Men lite extra information 
finns där bland annat tre kända matematiker finns med Arkimedes, Descartes och 
Pythagoras. Tre män och ingen kvinna.  

6.3.3.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv  
Männen sköter tänkandet. De har utvecklat matematiken till vad den är idag.  
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6.3.4 Tredje analysnivån  
 
Jag har läst igenom de problemuppgifter som handlar om olika personer och räknat 
antalet manliga och kvinnliga personer i de olika exemplen. Jag har också tittat på vad 
uppgiften handlar om och om det finns något samband mellan kön och vad uppgiften 
behandlar. Jag har delat upp problemuppgifterna i tre grupper. I första gruppen de 
problem som endast behandlar en person, grupp två där två personer är med i uppgiften 
och grupp tre med tre eller fler personer. 
 
 
Tabell 6-7 EN PERSON I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 65
Man 55
Okänt kön 12
Totalt 132  
 
 
Tabell 6-8 TVÅ PERSONER I UPPGIFTERNA   

Antal
Kvinna 45
Man 35
Okänt kön 5
Totalt 85  
 
 
Tabell 6-9 FLERA PERSONER I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 25
Man 37
Okänt kön
Totalt 62  
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Fler kvinnor än män i exemplen även om andelen kvinnor inte är lika stor som i SP 
boken. Antalet personer som figurerar i uppgifterna är fler än i de andra böckerna i 
serien. 
 
kvinna man 
Terränglöpning 
Kör bil 
100 m lopp 
åker tåg 
ska köpa mobiltelefon 
har flextid 
400 m 
ska spela in fem sånger på ett band 
räknar fel 
köper godis 
köper bensin 
köper äpplen 
köper fil, glass och vetebröd 
dricker juice 
cyklar 
spelar innebandy 
lön 
köper trädgårdsmöbler 
kastar tärning 
har plockat lingon 
ska måla husgaveln 
ska rita en förpackning 
räknar ut hur långt borta blixten är 
har fått jobb som telefonförsäljare 
tar privatlektioner på konståkningsklubben 
kastar boll 
säljer diskmedel 
köper beg. Moped 
har pengar på banken 
mäter temperaturförändring i choklad i 
termos 
ska köpa strutglass 
ska sy bordstabletter 
vill sätta spets runt en duk 
löser ekvationer 
sommarjobbar 

Åker tåg 
Skogspromenad 
Springer 800 m 
Cyklar 
Betalar skatt 
Ska spela in kommissarie Wycliffe 
Är kassör som räknar fel 
Delar en hel ost 
Räknar fel 
Har kokat saft 
Köper röda rosor 
Köper bröd, ägg, ost och en tidning 
Köper apelsiner 
Köper kött och ost 
Lön 
Expedit som märker om varor 
Köper sista-minuten resa  
Viktökning hos bebis 
Alkoholhalt i blodet 
Köper tvättmaskin 
Ska rita en likbent triangel 
Ska bygga hus 
Jägmästare 
Ska fylla bassäng 
Ska bygga terrass 
Har cider i burkar som ska fyllas i koniska 
glas 
Kan beräkna temperaturen vid Kebnekaise 
Lasse (75kg) går på isen 
Ska bygga om tvättstugan 
Bensinförbrukning på motorcykel 
Ärver 68 000 kr 
Jobbar extra på ICA 
Har just snaggat sig 
Köper en begagnad Harley Davidson 
Kostnader för bussresor 
Har bråttom när han räknar 

 

6.3.4.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv 
De flesta exempel anknyter till vardagliga händelser. Pojkarna köper Harley Davidson, 
funderar över bensinförbrukningen, bygger terrass, bygger om tvättstugan, är jägmästare 
och räknar ut alkoholhalten i blodet. Flickorna köper glass, syr spetsar, åker 
konståkning, kastar boll och syr bordstabletter. Både pojkar och flickor är sportiga, 
räknar ibland fel, åker tåg och handlar olika matvaror. Inte mycket görs för att eleverna 
ska utveckla intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt.  
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6.3.5 Slutsatser och diskussioner 
Inramningen av boken är viktig för intrycket av boken. Vilka värderingar innehåller 
egentligen boken? Kvinnorna får stort utrymme i problemuppgifterna, större än 
pojkarna, men på andra plan saknas de. Normen är en tecknad ”gubbe”. Att kvinnorna 
saknas bland kända historiska personer diskuteras inte. Precis som i Liber Pyramids bok 
för samhällsprogrammet  finns citaten av kända män med som en slags introduktion till 
varje kapitel utom det sista kapitlet där författarna valt att inleda med en limerick där 
man skojar om en flicka ifrån Töre. Flickor och pojkar sysslar med traditionella saker. 
Några illustrationer ger ett sympatiskt och genuskänsligt intryck medan andra ger 
uttryck för en mer stereotyp människosyn.  
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6.4 Grundbok kurs A Matematik 3000 Natur och kultur 
 
Författare; Lars-Eric Björk, Kenneth Brolin, Kerstin Ekstig, Hans Heikne och Krister 
Larsson 
Projektledare och redaktör; Ann Reeder 
Bildredaktör; Susanna Mälarstedt 
Typografi; Typoform AB/Andreas Lilius 
Layout; Sven Hulting 

6.4.1 Allmänt  
Den här boken är tänkt att användas för dem som har det lite svårare med matematik. 
Till boken finns programböcker för olika gymnasieprogram. Den här grundboken är 
inriktad på kursplanens grundläggande uppnående mål. 

6.4.2 Första analysnivån  

6.4.2.1 Denotation   
Fotona i början av varje kapitel visar, alla utom ett, naturbilder. En regnig dag, isberg 
och pingviner, havet som slår mot klippor, en påfågel, ett snöigt bergsmassiv med en 
bergsklättrare och bilden på ett nöjesfält. Det finns många illustrationer på djur som gör 
olika saker. Djuren har fått mänskliga drag.  Flickorna/kvinnorna och pojkarna/männen 
gör ofta saker tillsammans på bilderna t.ex. ritar, spelar spel, målar staket, spelar golf. 
Samtidigt är rollerna traditionella, två olika bilder på manliga poliser, gruvarbetaren är 
man, vägarbetarna är män, det är en pojke som tankar lastbilen, på två olika bilder visas 
nakna flickor/kvinnor i duschen osv. På sidan 122 visas en traditionell bild ifrån ett 
utomhusbad. Den vackra flickan sitter på bassängkanten och blir uppvaktade av den 
store starke pojken. På 59 bilder visas pojkar/män och på 33 visas flickor/kvinnor, så 64 
% är pojkar och 36 % är flickor. På många bilder är det svårt att se vilket kön bilden 
föreställer, sammanlagt 17 bilder. Det finns också 13 bilder med väldigt många 
personer.  

6.4.2.2 Konnotation 
Naturfotografierna vill ge en känsla av att matematik är ett sätt att förstå och tolka 
naturen. Illustrationerna avspeglar oftast en positiv människosyn, men genussynen är 
traditionell. Den nakna flickan i duschen (s.34) ser lite besynnerlig ut. Ingen naturlig 
ställning att duscha precis. (Denna bilden brukar ibland ”fyllas i” av elever ) 
 

6.4.2.3 Strukturellt genusperspektiv och symboliskt genusperspektiv  
Männen är gruvarbetare, vägarbetare, poliser och kvinnorna är bankkassörer, 
glassbiträden, avsynare vid löpande bandet. Allt är väldigt traditionellt och inga 
överraskningar presenteras i bilderna.  

6.4.3 Andra analysnivån  
Boken inleds med en kort presentation av upplägget. Det finns inte så mycket text i 
boken men det ingår en del kortare avsnitt där matematikens historia behandlas. Några 
kända personer presenteras i texten, det är Pythagoras, al-Khwarizmi, Ada Lovelance, 
Grace Murray Hopper, Descarte och drottning Kristina. Nämns i texten görs även 
Euklides, Arkimedes, kalifen Harun al-Rashid, lord Byron, Charles Babbage. 
Sammanlagt åtta män och tre kvinnor. Intressant är att författarna tar upp motståndet 
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mot kvinnliga vetenskapsmän under 1800-talet. I presentationen av Ada Lovelace (sid. 
129) står följande; 
 
På den tiden var det sociala trycket mot att se en kvinnas namn i samband med 
vetenskapliga arbeten så starkt att hon fick publicera sina artiklar under sina initialer 
A. A. L.  

6.4.3.1 Strukturellt och symboliskt genus 
Huvudsakligen nämns män som intellektuella, men det finns en ambition att förklara 
bristen på kvinnor i texten.  

6.4.4 Tredje analysnivån  
Jag har läst igenom de problemuppgifter som handlar om olika personer och räknat 
antalet manliga och kvinnliga personer i de olika exemplen. Jag har också tittat på vad 
uppgiften handlar om och om det finns något samband mellan kön och vad uppgiften 
behandlar. Jag har delat upp problemuppgifterna i tre grupper. I första gruppen de 
problem som endast behandlar en person, grupp två där två personer är med i uppgiften 
och grupp tre med tre eller fler personer. 
 
Tabell 6-10 EN PERSON I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 45
Man 51
Okänt kön 6
Totalt 102  
 
  
Tabell 6-11 TVÅ PERSONER I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 23
Man 17
Okänt kön
Totalt 40  
 
 
Tabell 6-12 FLERA PERSONER I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 22
Man 21
Okänt kön
Totalt 43  
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Det är en ganska jämn fördelning mellan könen. Alla personer har vanliga svenska 
namn Anna, Per, Jonas, Lisa osv.  
 
 
kvinna man 
Är med i Jeopardy 
Går runt kvarteret 
Köper kaffe 
Beräknar avstånd mellan 2 städer fel 
Köper äpplen 
Simmar  
Ska starta vykortsföretag 
Sover 8 timmar per dygn 
Har pengar på banken (6 uppgifter) 
Lönen höjs ( 13 500kr/mån, 12412 
kr/mån, 14 075kr/mån) 
Tänker köpa dator 
Har ett lån 
Köpte moped ( 2 uppgifter) 
Köpte biobiljetter ( 2 uppgifter) 
Åker taxi i Grekland 
Ska måla 
Har 2 kannor 
Springer 60m 
Undersöker mönster 
Köpte ny cykel 
Köper CD-skiva 
Skjuter prick 
Köper diabilder 
Springer elljusspåret 
Mäter på en fjällkarta 
Kollar att vinklarna blir räta 
Läser en bok 
Springer med konstant hastighet 
Betalar bensin 
Lånar föräldrarnas bil 
Längd 
Cyklar (2 uppgifter) 
 

Cyklar Vättern runt 
Köper potatis 
Är bilist ( 2 uppgifter) 
Springer 400 m 
Lastar järnrör på en lastbil 
Räknar fel ( 2 uppgifter) 
Kör bil 
Kör lastbil 
Sprang 200m 
Transporterar byggmaterial (cement, 
golvplattor, skåp och dörrar) 
En person som beställer hem potatis 
Fick pengar på bensinkvitton 
Köper freestyle på rea 
Har ett bostadslån 
Hoppade höjd 
En person bantade 
Längdhoppstävling 
Köper beg. Bil 
Världsrekord i längdhoppning ( 2 
uppgifter) 
Betalar handpenning på cykel 
Sänkte sitt rekord på 100 m 
Skalar potatis 
Betalar ränta på ett lån 
Fick spela i basketlaget 
Har varit sjuk och behöver hjälp med 
matten 
Sätter upp staket  
Undersöker mönster 
Undersöker hur choklad svalnar 
Har pengar på banken 
Köpte joggingskor 
Köper miniräknare 
Köpte CD-skiva och kassettband 
Sågar järnrör 
Mäter diagonalen i ett rum 
Löser ett problem på ett felaktigt sätt 
Går med jämn fart 
Cyklar till skolan 
Sätter in pengar på banken 
Fraktar djur 
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6.4.4.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv  
Pojkarna är lite sportigare och sparar inte så ofta pengar på banken. I några uppgifter 
beskrivs en person, bilisten och Andersson. I de uppgifter könet bestäms är det alltid 
fråga om en man. I några exempel finns det i stället en bild som visar att det rör sig om 
en man. I flera uppgifter handlar det om löner, de flesta är kvinnor med låga löner, men 
på sidan 240 finns en uppgift som handlar om ett företag med fem anställda. De har 
väldigt olika lön på det lilla dataföretaget i uppgiften; Carl tjänar 10 000 kr/mån, Anna 
tjänar 15 000 kr/mån, Erik tjänar 20 000 kr/mån, Bo tjänar 30 000kr/mån och Disa 
tjänar 50 000 kr/mån, sedan hon blivit chef.   

6.4.5 Slutsatser och diskussioner 
Intressant är att kvinnans ställning inom naturvetenskapen genom historien 
uppmärksammas. Tre historiskt kända kvinnor och åtta kända män presenteras i texten. 
Männen överväger men skillnaden diskuteras. På bilder och illustrationer är det den 
manliga normen som gäller. Ungefär 2/3 av alla bilder föreställer män. Teckningarna 
har traditionella könsrollsmönster. Gruvarbetare, vägarbetare och poliser är alla män. 
Den lilla flickan som duschar (s. 34) blir intressant i ett strukturellt genus perspektiv. 
Låt säga att flickan får byta plats med en pojke, då hade bilden troligtvis inte hamnat i 
en lärobok i matematik. Eller varför inte låta damen som står naken i badet (sid. 204) 
och tvättar en tröja med hjälp av en tvättbräda och duschen få byta plats med en 
välmående herre. Problemuppgifterna är ganska jämt fördelade mellan könen. 
Pojkarna/männen är lite mer aktiva än flickorna/kvinnorna, de misslyckas och gör fel 
lite oftare än flickorna.  Problemen behandlar vardagliga saker och utmanar aldrig några 
invanda föreställningar. 
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6.5 Matematik 3000 Naturvetenskap och teknik 
 
Författare; Lars-Eric Björk, Hans Björk 
Projektledare och redaktör; Ann Reeder 
Bildredaktör; Susanna Mälarstedt 
Typografi; Typoform AB/Andreas Lilius 
Layout; Birgitta Själander 
Erlanders Gummessons AB, Falköping 2000 

6.5.1 Allmänt  
Denna bok är inriktad på de duktiga eleverna och i boken ingår både A och B kursen. 
En del text är densamma som ingår i den enklare grundboken. A-delen i den här boken 
omfattar inte lika många sidor som grundbokens matematikbok.     

6.5.2 Första analysnivån 

6.5.2.1 Denotation  
Det finns inte alls så många bilder i den här boken som i grundboken. Sammanlagt finns 
20 bilder på pojkar/män och 14 på flickor/kvinnor, 59 % manliga och 41 % kvinnliga 
personer. De flesta bilderna visar positiva glada människor som verkar trivas i varandras 
sällskap. Det finns också tretton personer där det är svårt att se vilket kön de tillhör. På 
några bilder finns ett stort antal personer. Varje kapitel inleds också i den här boken 
med en bild. Ingen av bilderna visar naturbilder som i grundboken utan kapitel ett visar 
en äldre kinesisk (?) man som använder en kulram, kapitel 2 visar Empire State 
Building, kapitel tre visar planeten Saturnus, kapitel fyra visar en staty på Pythagoras 
och kapitel fem visar en gammal telefon. En lite udda bild är den på sidan 90 där en 
lättklädd kvinna i en tavla kämpar med att återfå sin tavelram från en nyfiken karl. En 
bild föreställer en person som sitter i rullstol (sid. 139), det är den enda personen som är 
ritad som en streckgubbe. På sidan 67 finns en bild på Sara och Niklas som tävlar mot 
varandra i löpning, Sara är snabbare och springer om Niklas. Sara vinkar lite retfullt när 
hon springer förbi. Det som är lite konstigt är att Sara är så pytteliten jämfört med 
Niklas. Hon når honom bara till höften. På sidan 74 tittar mamma på steken i ugnen. 
 

6.5.2.2 Konnotation 
Fotografierna i början på kapitlen symboliserar utveckling. Pythagoras och kulramen 
har lett oss fram till skyskrapor, rymdfärder och kommunikation. Mannen med 
tavelramen och kvinnan i tavlan ska vara oväntade och humoristiska. Personen i rullstol 
behandlas som ett objekt som ska ge räkneuppgiften större mening. Det känns inte som 
det är en rullstolsbunden person som ska beräkna rampens längd. 

6.5.2.3 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv 
Den lättklädda kvinnan i tavlan och mannen som tar vad han vill ha, visar att mannen i 
teckningen har ett självklart övertag och kvinnan bara har att följa hans vilja. 
Löpartävlingen där Sara är så pytteliten jämfört med Niklas visar att ibland kan (retfullt 
nog) de små flickorna överraska. Personen i rullstol saknar genus. Varför? 
 

6.5.3 Andra analysnivån 
Boken tar upp en hel del historiskt intressanta personer Euklides, Charles Babbage, 
boktryckare och uppfinnare Georg Scheutz med sin son ingenjören Edvard, Gustav 
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Lindborg adjunkt i Uppsala, lord Byron, Arne Beuring, John Napier, Henrik Briggs, 
Benoit Mandelbrot, Helge von Koch, Pythagoras, Hipparkos, Ptolemais, Escher, Ada 
Lovelance, Grace Murray Hopper. Sjutton personer varav 2 är kvinnor. Samma text som 
finns i grundboken dyker också upp i denna bok. Den intressanta texten om motståndet 
mot kvinnliga vetenskapsmän under 1800-talet dyker även upp här. I presentationen av 
Ada Lovelace (sid. 51) står följande; 
 
På den tiden var det sociala trycket mot att se en kvinnas namn i samband med 
vetenskapliga arbeten så starkt att hon fick publicera sina artiklar under sina initialer 
A. A. L.  
 

6.5.3.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv 
Andelen män i uppgifterna är 88 %.  Det är i huvudsak män som står för kloka tankar 
och utveckling, men texten om Ada Lovelace ger oss ett försök till förklaring. Att 
antalet idag är så lågt i dagens skolböcker förklaras dock inte.  
 

6.5.4 Tredje analysnivån  
 
Jag har läst igenom de problemuppgifter som handlar om olika personer och räknat 
antalet manliga och kvinnliga personer i de olika exemplen. Jag har också tittat på vad 
uppgiften handlar om och om det finns något samband mellan kön och vad uppgiften 
behandlar. Jag har delat upp problemuppgifterna i tre grupper. I första gruppen de 
problem som endast behandlar en person, grupp två där två personer är med i uppgiften 
och grupp tre med tre eller fler personer. 
 
Tabell 6-13 EN PERSON I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 18
Man 29
Okänt kön 9
Totalt 56  
 
Av de personer som könet bestäms på är 38 % kvinnor. Personer med okänt kön är 
sommarstugeägare Svensson, en affärsman, en bilist, 2 olika forskare, en tv-reparatör en 
affärsman, en fallskärmshoppare, Johansson och en person.   
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Tabell 6-14 TVÅ PERSONER I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 11
Man 13
Okänt kön 4
Totalt 28  
46 % kvinnor 
 
Tabell 6-15 FLERA PERSONER I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 5
Man 6
Okänt kön 1
Totalt 12  
45% kvinnor 
 
En markant övervikt av män i uppgifterna som behandlar en person. 
 
kvinna man 
Fördelar saft 
Medverkar i Jeopardy 
Lånar föräldrarnas bil 
Längd ( 3 st. ) 
Åker bil 
Har en Audi som drar 0,75 liter milen 
Sålde böcker 
Har pengar på banken 
Lön 
Har köpt aktier 
Sätter in pengar på ett konto 
Köpte beg. bil (2 st.) 
Skriver en deckare 
Köper Electrolux 
Annas tid (sova 9h, skola 9 h, fritid 6h) 
 

Tänker på ett tal 
Håller jämn fart vid löpning 
Sparar pengar 
Bilist 
Cyklar till skolan 
Är en miljard sekunder gammal 
Klättrar uppför en bergssluttning 
Konstruerar en bro 
Säljer begagnade bilar 
Köpt ny bil 
Lön ( 4 uppgifter) 
Cykelhandlare 
Motiverar matematiska definitioner 
Löneutveckling 
Har just fyllt 17 år 
Sätter upp ett staket 
Räknar fel 
Basketspelare 
Sågar järnrör 
Mätte längden av 15 stockar i en 
timmervälta 
Har varit sjuk och behöver mattehjälp 
Har lovat arbeta 6 timmar om dagen i fem 
dagar 
Gör inträdesprov 
Ska måla Sverigekarta 
Springer efter tåget 
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I grundboken var det en ganska jämn fördelning mellan könen, men nu är plötsligt bara 
38 % av personerna i uppgifterna med endast en person kvinnor. Pojkarna är aktiva och 
handlingskraftiga. De bygger staket, konstruerar broar, sågar järnrör och klättrar i berg. 
Flickorna har pengar på kontot och åker bil. Personerna i uppgifterna har endast svenska 
namn. 

6.5.4.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv 
Pojkarna är aktiva och gör många olika saker. Uppgifterna bygger på traditionella 
strukturer. Det är pojkarna som sågar, konstruerar, klättrar i berg och motiverar 
matematiska definitioner. Flickorna ges inte så stort utrymme eftersom de medverkar i 
så få uppgifter, men några flickor är framåt, en skriver en deckare och en medverkar i 
Jeopardy. Pojkarna gör fysiska saker som kräver svett och tankemöda. Ofta benämns 
manliga personer med efternamnet.  

6.5.5 Sammanfattning 
Boken domineras av män på alla plan även om man i texten berör bristen på kvinnor 
inom naturvetenskapen lite indirekt genom att belysa Ada Lovelaces problem att bli 
accepterad på 1800-talet. Bilder, historia och uppgifter domineras alla av män. Männen 
är aktiva och fysiska i uppgifterna medan flickorna är kloka och sparar pengar, köper 
aktier. Kvinnorna köper begagnade bilar medan Bo köper en ny bil. Lönen skiljer sig 
inte så mycket mellan könen. I ett flertal uppgifter nämns endast efternamnet på 
personen, Johansson, Andersson, Petterson osv.  Alla efternamn är son namn. Det visar 
sig alltid vara en man och det är ju också ett manligt sätt att benämna varandra. I en 
uppgift köper dock fru Svensson Electrolux-aktier. Varför använder man då efternamn 
att benämna flera av männen? . I läroboken antar jag att man omedvetet har valt 
Petterson osv. istället för det mer opersonliga ”en person”.  Boken innehåller knappast 
någon bred variation av genus och etnicitet. Den rullstolsbundne ges ingen identitet.   
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6.6 Tema teknik i matematik 
 
Författare; Johnny Frid, Bo Johnsson, Jörgen Johnsson Micro Support AB 
Projektledare; Lars-Erik Rådemo 
Form och produktion; Fridha Frid 
Illustrationer; Richard Ax, Johan Frid 
Malmö 2002 

6.6.1 Allmänt  
Den här boken skiljer sig från de övriga genom att den arbetar utifrån ett tekniktema. 
Den vänder sig till elever som är intresserade av teknik. 

6.6.2 Första analysnivån 

6.6.2.1 Denotation 
Boken är full av färgglada bilder. Bilderna visar olika föremål och hus och gator i 
samhället där handlingen utspelar sig, men inte någonstans syns en vanlig människa. 
Gatorna är tomma, trädgårdarna är tomma, inga bilar på gatorna, ingen tränar på 
löparbanan, ingen arbetar i fabriken osv. Den enda person som syns (sid. 179) är en 
enorm person som står på Grönland och spanar ut över jordklotet.  

6.6.2.2 Konnotation 
Hur ska bristen på människor tolkas? Gör tekniken människan överflödig? Känslor och 
tankar är onödiga? Ibland syns spåren efter människorna, någon har öppnat en 
chokladkaka, någon har druckit ur flaskan, någon har lagt ifrån sig hammaren, någon 
har druckit kaffe. Vi kommer alltid för sent för att träffa människorna.   

6.6.2.3 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv 
Den enda personen som finns med i hela boken är manlig. Personen ser ut som en 
välbyggd skyltdocka utan ansiktsuttryck. Förövrigt saknas levande väsen. Inte en enda 
människa tittar ut genom fönstren i husen även om det på en bild lyser i flera fönster. 
Det mesta ligger i räta rader, plattorna i trädgården, vikterna bredvid vågen och vedträna 
i vedhögen. Matematiken används för att organisera tingen systematiskt.  

6.6.3 Andra analysnivån  
Uppgifterna utgår ifrån ett samhälle där det bland annat finns en jo-jo fabrik. Många av 
exemplen i boken utspelar sig i samhället. Ett flertal tekniska hjälpmedel förklaras i 
texten. Boken inleds med några ord av författarna (s.3), de förklarar att de tycker 
matematik är roligt och vill inte acceptera att många elever har svårt med matematik. De 
anser inte att man måste ha speciell begåvning eller vara en ”plugghäst” för att lyckas 
med matematikstudier. De skriver att lära sig matematik är som att lära sig ett nytt 
språk. För att eleven ska kunna känna igen sig och jämföra med den verklighet eleven 
själv befinner sig i har man valt att visa hur matematiken kommer in i ett samhälle som 
bland annat innehåller en fabrik.I boken presenteras Aristoteles, Kopernikus, Kepler, 
Galilei, Newton och Einstein. Nämns gör också Leibniz, Recorde och Descarte. 
Faktarutor finns om miniräknare, ritläsning, amperemätare, skjutmått, matematiska 
symbolernas historia, passare, cylindrar i en förbränningsmotor och CNC-svarvning.   

6.6.3.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv 
Boken har ett genomtänkt tema med fabriken och samhället. Det skulle vara roligt att få 
lära känna dem som arbetar på fabriken och på sjukhuset. I faktarutorna presenteras inga 
kända kvinnor. 



  
 

 36 

6.6.4 Tredje analysnivån 
Jag har läst igenom de problemuppgifter som handlar om olika personer och räknat 
antalet manliga och kvinnliga personer i de olika exemplen. Jag har också tittat på vad 
uppgiften handlar om och om det finns något samband mellan kön och vad uppgiften 
behandlar. Jag har delat upp problemuppgifterna i tre grupper. I första gruppen de 
problem som endast behandlar en person, grupp två där tv personer är med i uppgiften 
och grupp tre med tre eller fler personer. 
 
Tabell 6-16EN PERSON I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 12
Man 26
Okänt kön 13
Totalt 51  
32 % kvinnor eller 23% om de av okänt kön tas med 
 
Tabell 6-17 TVÅ PERSONER I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 6
Man 17
Okänt kön 1
Totalt 24  
26 % kvinnor 
 
Tabell 6-18 FLERA PERSONER I UPPGIFTERNA 

Antal
Kvinna 10
Man 9
Okänt kön 0
Totalt 19  
53% kvinnor 
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Ordföranden för sjuksköterskorna är en man och en kvinna ska bygga en friggebod. 
Författarna har valt några mindre vanliga exempel 
 
kvinna man 
Sjuksköterska 
Ska köpa mountainbike 
Beställer skivor 
Köper frukostbullar 
Ringer mobilsamtal 
Har kredit på bensinstationen 
Joggar 
Ska beställa ny dator 
Ska bygga friggebod 
Ska lägga plattor 
Lön 
Mobilabonnemang 
Planerar sovrum  

Bygger staket 
Chef på fabriken 
Sommarjobbar 
Bollnickrekord 
ICA - konto 
Bergsklättrare 
Dykare 
Räknar varv på en lina 
Ska köpa ny bil 
Bilist 
Bantar 
Försäljare av almanackor 
räkna 
Ordförande i sjuksköterskornas fackklubb 
Lånar pengar 
Expedit 
Spelare 
Köper hammare och spik 
Försäljare av almanackor 
Gör Brantevikssill 
Ska bygga förråd 
Ska måla en gavel 
Köpte Ericsson aktier 

 
 

6.6.4.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv 
Det går inte att se någon tydlig genusstruktur, förutom att antalet män är betydligt fler i 
uppgifterna än antalet kvinnor. Eftersom den här matematikboken är tänkt att användas 
på tekniska program får man väl anta att de flickor som läser boken är intresserade av 
teknik.  

6.6.5 Sammanfattning 
Tanken med boken är tilltalande och väcker ett intresse men bristen på liv får 
matematiken att framstå som något sterilt. Antalet kvinnor i exemplen är betydligt färre 
än antalet män.  
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7 Diskussion 
Mitt syfte har varit att studera om läroplanens jämnställdhetsintentioner efterlevs i de 
utvalda böckerna. I min diskussion ska jag utifrån min undersökning försöka besvara 
frågorna; 

• Bidrar böckerna till bilden att matematik är ett manligt ämne? 
• Efterlevs läroplanens jämställdhetsintentioner? 
• Finns det något i böckerna som bidrager till minskat intresse hos flickor att 

fortsätta studera matematik? 
• Varierar böckernas jämställdhets syn beroende på om böckerna är utformade för 

studieförberedande eller yrkesförberedande elever? 
• Går det att använda böckerna som ett kraftfullt verktyg i undervisningen för att 

motverka de traditionella förväntningarna manligt/kvinnligt? 
 
För att besvara frågorna inleder jag med att presentera resultaten från den kvantitativa 
delen av undersökningen. Därefter för jag en diskussion utifrån resultaten och kommer 
då in på den kvalitativa undersökningen. Jag har sammanställt resultaten i tre matriser 
för att få att det ska vara lättare att överblicka resultaten. I den första matrisen har jag 
valt att presentera antalet och andelen personer av olika kön som finns på bild.  
 
Bok Bilder av män  Bilder av 

kvinnor 
Andel män  Andel 

kvinnor 
Pyramid NV 13 3 81% 19% 
Pyramid SP 15 5 75% 25% 
Pyramid Grund 29 15 66% 34% 
Natur o kultur 
NV 

20 14 64% 36% 

Natur o kultur 
Grund 

 
59 

 
33 

 
59% 

 
41% 

Tema teknik 1 0 100% 0% 
 
I samtliga böcker är andelen män större än antalet kvinnor. När jag har beräknat den 
procentuella andelen män/kvinnor har jag utgått från det totala antalet personer jag 
identifierat könet på.  
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I nedan matris presenterar jag antal och andel personer av varje kön som presenteras i 
kringtexten.  
 
 
Bok Kända personer 

män 
Kända personer 

kvinnor 
Kända personer 

% män 
Kända personer 

% kvinnor 
Pyramid NV 19 0 100% 0% 
Pyramid SP 4 0 100% 0% 
Pyramid Grund 3 0 100% 0% 
Natur och 
kultur 
Grund 

8 3 73% 27% 

Natur och 
kultur 
NV 

17 2 89% 11% 

Tema teknik 9 0 100% 0% 
 
Också här dominerar antalet män stort. I de flesta böckerna finns det inte med några 
kvinnor bland de kända personerna. I nästa matris redovisas hur könsfördelningen ser ut 
i problemtalen. Jag har valt att endast redovisa uppgifter där en person av ett speciellt 
kön behandlas.  
 
 
 
Bok Problem tal 

Frekvens män 
Problem tal 

Frekvens 
kvinnor 

Andel  
män 

Andel 
kvinnor 

Pyramid NV 19 
 

20 49% 51% 

Pyramid SP  
45 

65 41% 59% 

Pyramid Grund  
55 

65 46% 54% 

Natur och 
kultur 
Grund 

51 45 53% 47% 

Natur och 
kultur 
NV 

29 18 62% 38% 

Tema teknik 26 12 68% 32% 
 
Här är mönstret ett annat. I två böcker finns det fler uppgifter som behandlar 
kvinnor/flickor och i tre böcker dominerar männen/pojkarna i problemuppgifterna. I en 
bok är antalet kvinnor och män nästan lika stort. De böcker som oftare behandlar 
pojkar/män är tema teknik och böckerna från Natur och Kultur. Av Pyramids böcker var 
det två som hade större procentuell del kvinnor/flickor än män/pojkar. Pyramids NV 
bok har nästan lika många kvinnor som män i uppgifterna.  
Böckerna jag har undersökt används av en stor del av de ca 100 000 elever som varje år 
läser matematik A. Ingen av böckerna levde upp till de mål man på har satt upp som 
kriterier för ett jämställt läromedel. Det visas på många sätt i min undersökning genom 
de kvantitativa studier jag har gjort. För att på ett tydligt sätt visa resultaten av min 
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undersökning tänker jag gå igenom de punkter jag valt från Handboken för lika 
möjligheter och jämlikhet och därefter samtliga von Wrights kriterier för en 
genuskänslig text. Med hjälp av det ska jag sedan försöka besvara frågorna som 
utgjorde mitt syfte med examensarbetet. 
 

7.1 Överrepresentation av manliga bilder 
Ett kriterium för en jämställd lärobok är att det inte finns en manlig överrepresentation 
av bilder. Ingen av de läroböcker jag undersökte hade en jämn fördelning mellan könen 
på bilderna.  I samtliga böcker dominerade bilder på manliga personer. I boken Tema 
teknik i matematik saknades i princip mänskliga varelser överhuvudtaget. En bild 
föreställde en enorm människa med manliga drag men utöver det var det helt dött. 
Därför utesluter jag den boken ur diskussionen som handlar om manliga/kvinnliga 
bilder och strukturer. Antalet personer varierade mellan böckerna. De böcker som är 
inriktade mot de duktigare eleverna innehåller betydligt färre personer och lägre andel 
kvinnor än de böcker som ska användas för att uppnå grundkunskaper.  
Pyramidböckerna har lägre andel kvinnor på sina bilder än Natur och kultur.  
 

7.2 Framställning av flickor och kvinnor  
Hur framställs kvinnor och män i olika situationer och roller? Beaktar man utvecklingen 
av kvinnans roll i samhället? Det är svårt att svara generellt för all böcker. Jag går 
därför igenom bok för bok och kommenterar vad jag funnit. 
Pyramid NV har valt några lite mer otraditionella kvinnoyrken i två uppgifter. En 
kvinna är fiskare och en annan arbetar som lantmätare. Det finns däremot inga män som 
sökt sig till mindre traditionella arbeten.Männen är fiffiga och aktiva, på bilderna 
framställs de som pang-pang gubbar eller kloka gubbar. Två bilder föreställer en 
pytteliten streckgumma med kjol som kallas Nina. Många män presenteras för sina 
kloka ord eller naturvetenskapliga bedrifter. Inga kvinnor presenteras.I problemtalen 
handlar många uppgifter ( ca 10st )  om kvinnliga löner. Endast en uppgift behandlar en 
mans lön, han tjänar mer än samtliga kvinnor.  
Pyramid SP har en bild på ett slagsmål under en realisation på en klädaffär som är 
mycket stereotyp. Den starke mannen  och den hysteriska kvinnan.Inte mycket görs för 
att beakta utvecklingen av kvinnans roll i samhället. Även här finns endast mäns 
bedrifter och citat med i texten, förut en limerick om en flicka från Töre. 
Pyramid grund har inte heller arbetat med att uppfylla denna punkt. Även i denna boken 
publiceras limericken och ett färre antal kända män. Ett flertal av teckningarna 
framställer män och kvinnor på ett jämlikt sätt, men det finns även  stereotypa bilder. En 
underlig bild som visar en flicka som håller på att träffas av blixten. Problemuppgifterna 
känns traditionella flickorna gör mest ”flicksaker” och pojkarna ”pojksaker”. 
Natur och Kultur Grund. Mycket traditionella könsbilder. Männen är gruvarbetare, 
poliser och vägarbetare och kvinnorna är bankkassörer och säljer glass. Två bilder 
föreställer nakna kvinnor, den ena i duschen och den andra i ett badkar där hon står och 
tvättar kläder.  
Natur och kultur NV Pojkarna i uppgifterna sågar och konstruerar medan flickerna 
fördelar saft och sparar pengar på banken.  
Tema teknik Här har man valt en manlig sjuksjöterska och en kvinna som ska bygga 
friggebo och lägga plattor. Det är den enda boken som bryter mot mönstret på denna 
punkten. 
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7.3 Illustrationer till historiska texter  

 
Då böckerna huvudsakligen tar upp män i sina texter blir det naturligt att bilderna 
huvudsakligen föreställer män. Få eller inga kvinnor ur historien presenteras i böckerna.   
Samtliga böcker i Pyramidserien inleds med en karta över matematikens utveckling. På 
bilden finns tre män, Newton, en egyptier och en grek. Vår tid symboliseras med en 
dator och Babylon med kiltavlor. Undantaget är Tema teknik som väljer att inte visa 
några historiska bilder överhuvudtaget. I Natur och Kulturs böcker kommenteras 
kvinnans ställning inom vetenskapen under 1800-talet. I Pyramidböckerna och Tema 
Teknik presenteras inga kvinnor ur historien och frånvaron av kvinnor kommenteras 
aldrig. Denna punkten missas i samtliga böcker, ingen av böckerna kan ansees jämställd 
när det gäller det historiska perspektivet.  
 

7.4 Representation för texter som styrs av logik 
 
Representation av en värld vars axiomatiska (matematik) eller materiella karaktär 
(fysik, teknik, biologi...) styrs av en logik som vänder sig till "könlösa" elever. 
Tema teknik presenterar i bild en steril värld utan genus. Även i pyramidseriens 
grundbok och SP bok använder man sig av människor i form av könlösa kroppar. 
 
 

7.5 Exkluderande eller inkluderande? 
 
Jag uppfattar inte texterna speciellt uteslutande. Uppgifternas karaktär är inte av den 
arten att de kan uppfattas på speciellt många sätt, men några exempel med 
homosexuella har jag inte stött på, däremot ett exempel med en person i rullstol. Den 
personen var den enda i hela boken som inte hade några anletsdrag. Endast i några 
böcker hade personerna några icke svenska namn.  
 

7.6 Öppnar texten för möte och dialog? 
 
Texten i böckerna inbjuder inte till reflektion och kritiskt tänkande. Ingen av böckerna 
har utnyttjat möjligheten att blanda in funderingar kring värdegrunden i sina exempel.  
 

7.7 Påbjudande eller erbjudande? 
 
I vilken mån är texten självreflektiv och öppen för alternativa tolkningsmöjligheter? 
Ett bra exempel är några av Pyramid grunds teckningar på människor i olika situationer. 
Exempelvis killen som står och är lite skrajsen när han tittar ner från hopptornet. Fler 
bilder av den typen och även texter och uppgifter med mer variation och känsla skulle 
erbjuda fler möjlighet att identifiera sig.  
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7.8 Implicita eller värdemässiga ställningstaganden.  
 
Vilka ”självklarheter” och värdemässiga utgångspunkter och antaganden bygger texten 
på, både uttalat och outtalat? I tema teknik inleder man med att berätta för läsarna att 
man inte behöver vara en ”plugghäst” för att lyckas med matematiken. Det är då 
underförstått att det inte är positivt att anstränga sig och studera. I Natur och Kulturs 
bok för NV elever är det underförstått att en person som benämns vid efternamn är en 
man. En karl ska ta det han vill ha är underförstått på en annan bild. I Natur och Kulturs 
grundbok är det underförstått att alla personer som inte benämns vid namn alltid visar 
sig vara män. Ex bilisten, en person osv. I Pyramids  böcker är det endast män som 
citeras och alla kända personer är män. Självklart (?) är det endast män som varit 
intressanta för matematikens utveckling. I Pyramids NV bok tas det som självklart att 
kvinnor har lägre lön än män.  
 
 

7.9 Stereotyper 
 
I böckerna befästs snarare än utmanas traditionella roller. Vardagsnära problem speglas 
ofta i problemuppgifterna. Människor som köper saker , personer som sportar och 
bygger. Det är män som bygger och män som är poliser och kvinnor som oftast har lägst 
lön. I boken Tema Teknik har man valt några lite ovanliga exempel, sjuksköterskornas 
ordförande är en man och en kvinna ska bygga en friggebod, men för övrigt är det 
tunnsått med mindre traditionella roller. Tydligast blir stereotyperna i illustrationerna  
där tecknarens värderingar speglas.  
 
7.10 Bidrar böckerna till bilden att matematik är ett manligt ämne? 

 
Då de flesta historiska personer som nämns är män får man bilden av att det endast är 
män som utvecklat ämnet. Ingenting nämns om dagens matematik och dess utövare om 
de är män eller kvinnor. Jag upplever också att illustratörens människosyn till stor del 
präglar hur boken upplevs. Det gör att de olika böckerna ger olika intryck. De bilder jag 
finner speciellt anmärkningsvärda ur ett jämställdhetsperspektiv är Pyramids SP bok, 
dels genom trivialisering av själva människan som ofta är könlöst illustrerad i form av 
en kropp och  i något exempel består uppgiften av avhuggna huvuden i en formel. Ett 
slagsmål där flera personer är inblandade på en realisation visar på verkligt stereotypa 
könsroller. Pyramidseriens NV bok ger också uttryck för märkliga uppfattningar genom 
männens ensidiga framställning och lilla Nina i form av en streckkvinna. 
Pyramids Grundbok har olika illustratörer där en illustratör ger uttryck för en positiv 
människosyn medan en annan tecknare ritat en flicka som håller på att träffas av blixten. 
Jag upplever bilden olämplig ur ett jämställdhetsperspektiv.  
Natur och Kulturs NV bok är den rullstolsbundne en streckgubbe medan alla övriga 
personer illustreras med mänskliga drag. En bild som visar en lättklädd dam och en man 
som tar vad han vill ha. Det  ger uttryck för en förlegad kvinnosyn. Natur och Kulturs 
grundbok har manliga poliser, vägarbetare, gruvarbetare och nakna damer. En bild ifrån 
ett utomhusbad visar på traditionella könsmönster. Enligt läroplanen ska eleverna 
utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Jag 
upplever inte att någon av böckerna tagit fasta på läroplanen på den punkten. Ingenting i 
bilderna kändes på något vis utmanande mot våra könsroller. Hur det i sin tur påverkar 
bilden av själva matematikämnet som ett manligt ämne är svår att svar på. Allvarligt är 
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det faktum att kvinnor inte nämns eller knappt nämns som medverkande till 
utvecklingen av matematiken, det gör att matematik i ett historiskt perspektiv måste ses 
som ett manligt ämne. Två av böckerna har nämnt kvinnas roll inom vetenskapen under 
1800-talet men ingen bok har nämnt något om hur det ser ut idag. Enligt kursmålen för 
matematik A ska eleverna känna till följande; 
”hur matematiken påverkar vår kultur när det gäller till exempel arkitektur, 
formgivning, musik eller konst samt hur matematikens modeller kan beskriva förlopp 
och former i naturen” 
För ett VG krävs att  
Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och 
vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden. 
För ett MVG krävs att 
Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för 
utvecklingen av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur. 
 
Av alla kvinnor som varit med och fört utvecklingen framåt på dessa områden går det 
att välja någon att presentera. Det kan också vara så att man presenterar fler män än 
kvinnor som betydelsefulla matematiker under historien men visar på goda insatser som 
dagens kvinnor gör och tar upp en diskussion om orsakerna till den sneda fördelningen.  
I Natur och Kulturs böcker finns det beskrivet några betydelsefulla matematiker och 
även en förklaring till varför andelen kvinnor är lägre än män.  
Andelen bilder med män ökar i böckerna för naturvetare/tekniker och även andelen män 
i problemuppgifterna. I Pyramids NV bok är det jämn fördelning mellan kvinnor och 
män i uppgifterna medan det i Pyramids andra två böcker är fler kvinnor än män i 
exemplen.  
 
 
7.11 Efterlevs läroplanens jämställdhetsintentioner? 

 
Enligt Mottier är ett grundläggande krav på lärobok att den visar en bred variation av 
genus och etniska positioner och undvika trivialisering av kvinnor respektive män för 
att anses vara jämställd. Jag anser inte att det kravet är uppfyllt i någon av böckerna. 
 
3.12 Finns det något i böckerna som bidrar till minskat intresse hos 
flickor att fortsätta studera matematik?  
 
Den frågan kan jag inte besvara utifrån mitt arbete. Det kan ju vara så att det i alla 
skolböcker är pojkar som dominerar i bilder och historiskt. Det är kanske samhällets 
skeva könsbild som slår igenom utan att vi märker det förrän vi sätter oss ner och 
studerar jämställdheten i våra läroböcker. Å andra sidan är det kanske extra viktigt i ett 
ämne som matematik att flickorna får stort utrymme i bild och text eftersom det finns en 
bild av att matematiken är manlig. Ett tydligt exempel är när det till och med på 
Svenska Dagbladets ledarsida 040803 hävdades att kvinnor som studerar matematik är 
mer plattbröstade än de som studerar humanistiska ämnen.  
 
3.13 Varierar böckernas jämställdhetssyn beroende på om böckerna är 
utformade för studieförberedande eller yrkesförberedande elever? 
 
Det som skiljer böckerna åt är att antalet uppgifter som handlar om olika personer ökar 
när böckerna är skrivna för yrkesförberedande program.  kända personer som tas upp i 
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böckerna för naturvetare/tekniker är större än de för yrkesinriktade program. De 
personer som tas upp är huvudsakligen matematiker och tänkare i historien. .  
Andelen bilder med män ökar i böckerna för naturvetare/tekniker och även andelen män 
i problemuppgifterna. I Pyramids NV bok är det jämn fördelning mellan kvinnor och 
män i uppgifterna medan det i Pyramids andra två böcker är fler kvinnor än män i 
exemplen. Det är svårt att se något mer än rent kvantitativa skillnader mellan böckerna. 
Jag kan inte påstå att det i övrigt finns någonting i böckerna som tyder på någon 
skillnad mellan olika grupper. Att det finns betydligt fler personer med i de 
yrkesförberedande linjernas matematikböcker beror på att uppgifternas natur ändras i 
svårare problem.    
 
3.14 Går det att använda böckerna som ett kraftfullt verktyg i 
undervisningen för att motverka de traditionella förväntningarna 
manligt och kvinnligt? 
 
Svaret är som jag ser det NEJ! Läroböckerna i matematik kan inte anses leva upp till det 
jämställdhets mål som finns i läroplanen. Läroböcker är viktiga i matematik eftersom 
undervisningen i så hög grad kretsar kring dem. De förmedlar för eleverna den officiella 
synen på ämnet. Matematiken är inte manlig eller kvinnlig den är vad vi gör den till. 
Böcker som innehåller stereotyper och saknar bred variation av genus och etniska 
positioner måste diskuteras med eleverna. De får inte styra och prägla synen på ämnet. 
Vad har min undersökning för validitet? Siffrorna talar sitt tydliga språk. Mina studier 
av problemuppgifter och tolkning av bilder kan givetvis ifrågasättas, men visar att 
samhällets könsmönster går igen i matematiken. När jag genomförde min studie gällde 
fortfarande Lpo94, i den nya läroplanen för gymnasieskolan 2011 har texten ändrats 
något, nu uppmanas läraren se till att undervisningen till innehåll och uppläggning 
präglas av ett jämställhetsperspektiv. Manligt och kvinnligt perspektiv har bytts ut mot 
ordet jämställhetsperspektiv. Ett bättre ord som inte kräver att vad som är manligt och 
kvinnligt definieras. Betygssystemet och centrala innehållet har också förändrats, men 
det har inte påverkat ämnet ur ett genusperspektiv. Fortfarande utgår lärarna i sin  
undervisning från läroboken. 



  
 

 45 

2  
 
 
Referenser 
Abrahamsson, M., (2004). Elitfeminister beter sig som män. Svenska Dagbladet, 3 
augusti.  
 
Björk, L.-E., Brolin, K., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. (1999). Matematik 3000: 
Grundbok kurs A. Stockholm: Natur och kultur.  
 
Björk, L.-E. & Björk, H. (2000). Matematik 3000: matematik tretusen. Kurs A och B, 
Lärobok. Naturvetenskap och teknik. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Brandell, G., Larsson, S., Nyström, P., Palbom, A., Staberg, E-M. & Sundqvist, C. 
(2005). Kön och matematik: GeMaprojektet: Gymnasierapport.  Lund: Lunds 
universitet  
 
Europeiska kommissionen, (1998). Handbok om lika möjligheter och jämställdhet 
utgiven med stöd från Europeiska kommissionen: Generaldirektorat XXII: Utbildning 
och ungdomsfrågor. 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/ega/manuel_sv.pdf  
[2005-01-01] 
 
Fransson, K., & Linde G. (2004). Ungdomars utbildnings- och yrkesval - i egna och 
andras ögon. Västerås: Edita.2  
 
Frid, J., Johnsson B. & Johnsson J. (2002). Tema: Teknik i matematik: Matematik A. 
Västra Frölunda: Micro Support.   
 
Gemsöe, L., Holmqvist, T. Kulick, D., Thuren,B.-M. & Woodford-Berger, P. (1989). 
Sex, genus och makt. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1, ss. 44-52. 
 
Harding, S. (1986). The Science Question in Feminism. Ithaca: Cornell University 
Press.  
 
Gemsöe, L., Holmqvist, T. Kulick, D., Thuren,B.-M. & Woodford-Berger, P. (1989). 
Sex, genus och makt. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1, ss. 44-52. 
 
Holst, S. (u.å.). Myten om den manliga vetenskapen och den kvinnliga 
vardagskunskapen. www.fysik.su.se/~holst/moira2.pd [2013-12-09] 
 
Lilja, H., Wiklund, S., Jacobsson, S., Undvall , L., Olofsson, K.-G., Forsberg, S. (2003). 
Liber Pyramid: Grundbok för gymnasiet, kurs A. Stockholm: Liber.  
 
Nordström G. (1986). Påverkan genom bilder. Styrelsen för psykologiskt försvar. 
 
Selander, S. (1988). Lärobokskunskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Skolverket (2000). Kursplan i matematik A, 100 poäng. SKOLFS: 2000:5. 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/ega/manuel_sv.pdf
http://www.fysik.su.se/~holst/moira2.pd
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA&courseCode=MA1201&lang=sv#anchor_MA1201
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA&courseCode=MA1201&lang=sv#anchor_MA1201


  
 

 46 

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA&courseCode=MA1201&lang=sv#anchor_
MA1201 [2013-12-09] 
 
 
Skolverket (2004a). Pisa 2003 - svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett 
internationellt perspekt. Stockholm: Skolverket.  
 
Skolverket. (2004b). TIMSS 2003: Svenska elevers kunskaper i matematik och 
naturvetenskap i skolår 8 i ett nationellt och internationellt perspektiv. Stockholm: 
Skolverket. 
 
Skolverket (2005). Arbetsplan för regeringsuppdrag om granskning av innehåll i 
läroböcker Stockholm: Skolverket.  
 
Skolverket (2006). Läroplan för de frivilliga skolformerna. Lpf94. Stockholm: 
Skolverket.  
 
Skolverket. (2010). TIMSS 1995. http://www.skolverket.se/statistik-och-
utvardering/internationella-studier/timss/timss-1995-1.32077 [2013-12-09] 
 
Staberg, E.-M. (1992). Olika världar, skilda värderingar: Hur flickor och pojkar möter 
högstadiets fysik, kemi och teknik. Diss., Umeå Universitet. Umeå: Umeå universitet.  
 
Svennbeck, M. (2003). Omsorg om naturen; Om No-utbildningens selektiva traditioner 
med fokus på miljöfostran och genus. Diss, Uppsala Universitet. Uppsala: Uppsala 
universitet.  
 
Wallin, H., Lithner, J., Wiklund, S. & Jacobsson, S. (2000). Liber Pyramid: 
Gymnasiematematik för NV och TP kurs A och B. Stockholm: Liber.  
 
Wrights, M. von (1999), Genus och text: När kan man tala om jämställdhet i 
fysikläromedel? Stockholm: Skolverket.  
 
Wallin, H. Lilja, H., Wiklund, S. & Jacobsson, S. (2003). Liber Pyramid: 
Gymnasiematematik för samhällsprogrammet, kurs A. Stockholm: Liber.  
 
Öhrn, E. (2002). Könsmönster i förändring?- en kunskapsöversikt om unga i skolan.  
Stockholm: Skolverke

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA&courseCode=MA1201&lang=sv#anchor_MA1201
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA&courseCode=MA1201&lang=sv#anchor_MA1201
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/timss/timss-1995-1.32077
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/timss/timss-1995-1.32077


  
 

47 
 



  
 

I 
 

 


	2 Inledning
	3  Bakgrund och syfte
	4 Teori och litteraturgenomgång
	5 Metod och uppläggning
	6 Resultat och analys
	6.1 Liber Pyramid Gymnasiematematik för NV och TP kurs A och B
	6.1.1 Allmänt
	6.1.2 Första analysnivån
	6.1.2.1 Denotation
	6.1.2.2 Konnotation
	6.1.2.3 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.1.3 Andra analysnivån
	6.1.3.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.1.4 Tredje analysnivån
	6.1.4.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.1.5 Slutsatser och diskussioner

	6.2 Liber Pyramid, Gymnasiematematik för samhällsprogrammet, kurs A
	6.2.1 Allmänt
	6.2.2 Första analysnivån
	6.2.2.1 Denotation
	6.2.2.2 Konnotation
	6.2.2.3 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.2.3 Andra analysnivån
	6.2.3.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.2.4 Tredje analysnivån
	6.2.4.1 Strukturellt genus
	6.2.4.2 Symboliskt genus

	6.2.5 Sammanfattning

	6.3 Liber Pyramid, Grundbok för gymnasiet, kurs A
	6.3.1 Allmänt
	6.3.2 Första analysnivån
	6.3.2.1 Denotation Illustrationer och foton
	6.3.2.2 Konnotation
	6.3.2.3 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.3.3 Andra analysnivån
	6.3.3.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.3.4 Tredje analysnivån
	6.3.4.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.3.5 Slutsatser och diskussioner

	6.4 Grundbok kurs A Matematik 3000 Natur och kultur
	6.4.1 Allmänt
	6.4.2 Första analysnivån
	6.4.2.1 Denotation
	6.4.2.2 Konnotation
	6.4.2.3 Strukturellt genusperspektiv och symboliskt genusperspektiv

	6.4.3 Andra analysnivån
	6.4.3.1 Strukturellt och symboliskt genus

	6.4.4 Tredje analysnivån
	6.4.4.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.4.5 Slutsatser och diskussioner

	6.5 Matematik 3000 Naturvetenskap och teknik
	6.5.1 Allmänt
	6.5.2 Första analysnivån
	6.5.2.1 Denotation
	6.5.2.2 Konnotation
	6.5.2.3 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.5.3 Andra analysnivån
	6.5.3.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.5.4 Tredje analysnivån
	6.5.4.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.5.5 Sammanfattning

	6.6 Tema teknik i matematik
	6.6.1 Allmänt
	6.6.2 Första analysnivån
	6.6.2.1 Denotation
	6.6.2.2 Konnotation
	6.6.2.3 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.6.3 Andra analysnivån
	6.6.3.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.6.4 Tredje analysnivån
	6.6.4.1 Strukturellt och symboliskt genusperspektiv

	6.6.5 Sammanfattning


	7  Diskussion
	7.1 Överrepresentation av manliga bilder
	7.2 Framställning av flickor och kvinnor
	7.3 Illustrationer till historiska texter
	7.4 Representation för texter som styrs av logik
	7.5 Exkluderande eller inkluderande?
	7.6 Öppnar texten för möte och dialog?
	7.7 Påbjudande eller erbjudande?
	7.8 Implicita eller värdemässiga ställningstaganden.
	7.9 Stereotyper
	7.10 Bidrar böckerna till bilden att matematik är ett manligt ämne?
	7.11 Efterlevs läroplanens jämställdhetsintentioner?
	3.12 Finns det något i böckerna som bidrar till minskat intresse hos flickor att fortsätta studera matematik?
	3.13 Varierar böckernas jämställdhetssyn beroende på om böckerna är utformade för studieförberedande eller yrkesförberedande elever?
	3.14 Går det att använda böckerna som ett kraftfullt verktyg i undervisningen för att motverka de traditionella förväntningarna manligt och kvinnligt?

	Referenser

