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Sammanfattning 

Skolan har i uppgift att stödja elevernas lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. 

Skolan ansvarar också för arbeta emot stereotypa könsmönster som hämmar elevernas lärande, val 

och utveckling. Elevernas tolkning av vad som är kvinnligt och manligt beror delvis på hur skolan 

anordnar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på 

dem. Eleverna ska även få pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen med samma 

möjligheter oberoende av könstillhörighet. 

 

Under utbildningens gång har vi lärt oss vikten av en jämställd undervisning där alla elever får 

lika mycket utrymme och samma möjligheter oavsett kön. Syftet med denna kunskapsöversikt är 

att undersöka hur forskning kring genus i läromedel inom matematikämnet ser ut. För att uppfylla 

vårt syfte har vi använt oss av följande frågeställningar: 

- Vad kännetecknar genusforskningen kring läromedel inom matematikämnet?  

- Vilka problem uppmärksammar forskningen gällande framställning och representation av 

kvinnor och män?  

 

Genom systematiska sökningar i olika databaser och med hjälp av olika sökord och 

avgränsningar identifierade vi tillslut nio vetenskapligt granskade artiklar som vi bedömde som 

relevanta för vår kunskapsöversikts syfte. Våra utvalda studier är gjorda i olika delar av världen. 

Två av dem är gjorda i länder som tillhör Europa, de resterande studier är gjorda i Mexiko, Kina, 

Qatar, Nigeria, Australien, Kanada och USA. Studierna har även ett brett tidsspann den äldsta är 

gjord 1989 och den senaste 2019.  

 

Genom djupläsning, granskning och analys av studierna visade det sig att framställningen av 

representationen av kvinnor och män i de olika matematikläromdel som undersöks inte är 

jämställd. Många av studierna visade på att matematikböckerna innehöll könsstereotypiska 

mönster samt att böckerna innehöll en större andel illustrerade män än kvinnor. Därför är det av 

stor vikt att matematiklärarna anpassar sin undervisning och gör den till en aktivitet som kan 

bidra till en mer jämställd framtid mellan könen. Genom våra sökningar upptäckte vi också att 

det inte finns så mycket forskning kring genus och matematikläromedel. Vi hade därtill 

svårigheter med att hitta studier som genomförts förhållandevis nyligen. Vi hittade inga studier 

gjorda i Sverige eller i Norden. Framtida forskning bör därför undersöka genus i 

matematikläroböcker i Sverige.  

 

  



 

Förord  

Det mesta arbetet av kunskapsöversikten har gjorts tillsammans. Sökningar och urval av studier 

har gjorts både tillsammans och på egen hand. De studier vi valde ut delade vi upp mellan oss för 

djupläsning. Informationen från studierna delade vi sedan med varandra genom diskussion samt 

genom en tabell där vi kort sammanställde informationen utifrån olika kriterier. Vi kunde då 

diskutera och förtydliga eventuella oklarheter med varandra. Skrivandet av arbetet har vi delat 

upp mellan oss för att spara tid. Vissa delar delades upp helt som inledning och metod. Medans 

andra delar skrevs gemensamt som resultat och diskussion och slutsats. Vi läste även igenom 

varandras delar för att hjälpa varandra med eventuella svårigheter.  
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1. INLEDNING  

Under denna rubrik presenterar vi syftet med och frågeställningarna för vår kunskapsöversikt. Vi 

redogör därefter för varför en forskningsöversikt om matematikläromedel ur ett genusperspektiv 

behövs och vi preciserar några viktiga begrepp i vårt arbete. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur forskning kring genus i läromedel inom 

matematikämnet ser ut. För att uppfylla forskningsöversiktens syfte har vi valt att besvara dessa 

två frågor: 

● Vad kännetecknar genusforskningen kring läromedel inom matematikämnet? 

● Vilka problem uppmärksammar forskningen gällande framställning och representation av 

kvinnor och män?  

 

1.2 Varför behövs en forskningsöversikt om matematikläromedel ur ett genusperspektiv?  

Idag hör man ofta att matematik är en manlig domän. Brandell och Staberg (2008) har i sin 

studies resultat skrivit att matematik upplevs av de flesta studenter som intervjuades som manlig. 

Detta när det gäller intresse och betydelse av elevernas framtid. En anledning till att den här 

kunskapsöversikten behövs är för att vi tror att sättet läromedel framställer flickor och pojkar på 

kan påverka dem och deras syn på sig själva och matematik. I utbildningsutskottets betänkande 

(1994/95:UbU18) står det att regeringen anser att jämställdhet mellan könen bör lyftas fram som 

en pedagogisk fråga. Frågan handlar då om till exempel vilket undervisningssätt läraren använder 

samt val av ämnesinnehåll och material. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och därför 

krävs en skola med uppmärksamma lärare som ifrågasätter de könsnormer som finns (Tallberg 

Broman, 2002, s. 15).  

                                         

Ett annat skäl är att det i dagens samhälle fortfarande finns könssegregation inom olika områden. 

Detta påverkar människors val redan på gymnasiet (Furevik, 2015, ss. 150-152). I dagens 

samhälle finns det fortfarande yrken där kvinnor dominerar, som till exempel inom vården och 

skolan. Det finns också yrken där män dominerar som till exempel inom byggnadsbranschen. 

Kvinnor och män gör olika utbildningsval redan på gymnasiet vilket bidrar till en segregation av 

könen på arbetsmarknaden (Furevik, 2015, ss. 150-152). Vi vill veta om denna  könsuppdelade 

verklighet speglas i läromedlen i matematikämnet.  

 

Svaleryd (2003) skriver att det är svårt att nå och prata om riktig jämställdhet då det finns en 

uppfattning om att Sverige är ett jämställt land. Det kan också vara svårt att prata om jämställdhet 

och kön då de generellt pratas om kvinnlighet och manlighet på ett sätt som om att de två könen 

är varandras motsatser (Svaleryd, 2003, s. 39). 

 

Vi som lärare är också ålagda att arbeta för jämställdhet, i Läroplanen för grundskolan (2011, rev, 

2019) står det följande: 
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.  

 

                                                                                                 (Lgr 11, s.1)  

 

Enligt Lgr11 (2011, rev. 2019) ska skolan aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 

och möjligheter. Skolan har enligt styrdokumenten ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sina förmågor och 

sina intressen oberoende av könstillhörighet. Lgr11 betonar även vikten av att låta varje elev 

utveckla sin identitet och därigenom kunna delta i samhällslivet. Genom självmedvetenhet och 

delaktighet i samhället skapar man en trygg identitet samt utvecklar förmågan att leva sig in i 

andras värderingar och villkor (Lgr11, 2011, rev. 2019). I Lgr11 står det att i skolan ska man som 

elev få möjlighet att utveckla denna empatiska förmåga. Pojkars och flickors uppfattningar av 

vad som är kvinnligt och manligt formas delvis i skolan (Lgr11, 2011, rev. 2019). 

 

Ytterligare ett skäl till att det behövs en översikt kring genus vad gäller just matematikläromedel 

är att vi har i vår utbildning lärt oss vikten av att skapa en klassrumsmiljö där alla är lika värda, 

känner sig trygga och kan utveckla sin identitet oavsett funktionsnedsättning, ålder, etnicitet, 

religion, sexuell läggning eller kön. Matematik är ett av de ämnen i grundskolan som eleverna har 

mest undervisningstimmar i och kan därför vara ett av de ämnen som mest påverkar barnen. 

 

1.3 Begrepp 

I följande text redogör vi för begreppen genus och kön. Dessa begrepp är av stor vikt för vårt 

arbete. En kort beskrivning och definition av begreppen kan bidra till en bättre förståelse för vår 

kunskapsöversikt.  

  

Begreppen genus och kön uppfattade vi som synonymer tills vi började läsa om ämnet och 

förstod att dessa båda begrepp inte betyder exakt samma sak. Svaleryd (2003, s. 29) beskriver 

kön som något man föds med, det vill säga något biologiskt, medan genus är en social 

konstruktion av vad som är manligt respektive kvinnligt. Genus placerar människor i två motsatta 

kategorier där män ska vara manliga och kvinnor ska vara kvinnliga. Begreppet genus fokuserar 

alltså på vad som anses vara kvinnligt eller manligt och att detta är föränderligt (Svaleryd, 2003, 

s. 29). Enligt Bronwyn (2003, s. 27) föds inte människor med egenskaper som är maskulina eller 

feminina utan de lär sig som barn vad som är feminint och respektive maskulint. Föreställningar 

om maskulinitet och femininitet är en central del av vår samhällsuppbyggnad och får stora 

konsekvenser för de val som människor fattar under livet (Bronwyn, 2003, s. 27). När barnen lär 

sig samhällets normer positionerar de sig antingen som pojkar eller flickor och lär sig att vara en 

pojke eller en flicka på “rätt” sätt enligt normen (Bronwyn, 2003, s. 27).  
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2. METOD  

I det följande avsnittet kommer vi redogöra för hur vi gick tillväga i vår informationssökning, vad 

vi använde för olika databaser, sökmetoder, sökord och avgränsningar. Vi kommer också 

redogöra för vårt urval av studier och hur vi valde att dela upp läsningen av artiklarna. Vi 

presenterar dessa metoder med hjälp av löpande text och tabeller.  

 

2.1  Litteratursökning  

Vi inledde vår litteratursökning i databasen ERIC (Proquest) vilket är en databas med referenser 

till artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar, konferenser och möten inom utbildningsområdet 

(Högskolan Borås, 2019). I denna databas sökte vi till en början efter studier genom funktionen 

“basic search”. Vid vår första sökning kombinerade vi sökorden “gender equality in mathematic 

textbooks” i en fritextsökning (se bilaga 1). Vi använde oss också av avgränsningen “peer 

reviewed”. Sökningen gav inga träffar. Vi sökte igen och använde oss istället av sökorden 

“gender bias textbooks”, (se bilaga 1). Sökningen resulterade i 106 träffar. Vi läste snabbt igenom 

några av studiernas titlar, men vi hittade ingen som var kopplad till matematikämnet. Vi testade 

att söka igen och lade till sökordet “mathematic” men återigen gav sökningen inga träffar (se 

bilaga 1). 

 

Eftersom att våra sökningar genererade  så få träffar började vi fundera på om vi valt att fokusera 

på ett ämne som det fanns väldigt lite forskning kring. Vi bestämde oss för att ta bort sökorden 

kopplade till läromedel för att se vad vi fick för utfall och sökte igen i Eric (Proquest). Vi 

använde oss av söktermen “gender and math and teachers” (se bilaga 1), sökningen genererade i 

255 träffar. Vi läste snabbt igenom några av studiernas titlar, men även denna gång hittade vi 

inga studier som stämde överens med vårt syfte. Vi funderade på om vi behövde ändra våra 

frågeställningar och eventuellt byta inriktning från läromedel.  

 

Vi tog sedan hjälp av en bibliotekarie och sökte då i ERIC med hjälp av funktionen “avancerad 

sökning”. Vi fick då även tips från bibliotekarien på flera olika begrepp som vi kunde använda 

oss av. Vid vår första sökning via funktionen “avancerad sökning” använde vi oss av sökorden 

“elementary school”, “elementary education”, “primary education”, “education of mathematics”, 

“mathematics”, “gender stereotypes” och “gender equality”. Vi valde att använde oss av dessa 

begrepp då de är kopplade till kunskapsöversiktens syfte. Vi använde oss inte av några sökord 

kopplade till läromedel. Vi använde oss också då av “OR” och “AND”, så kallade “booleska 

operatorer”. “AND” används för att begränsa sökningen, och ger ett smalare resultat. “OR” 

används för att utvidga sökningen, och ger ett bredare resultat (Forsberg & Wengström, 2017, s. 

79). Denna gång generade sökningen i 1,119 träffar (se bilaga 1).  

 

När vi hade fått hjälp av bibliotekarien med söktermer och hur vi kunde använda oss av 

funktionen “avancerad sökning” kunde vi nu göra mer systematiska sökningar och dessutom 

återgå till vårt fokus på läromedel som var vår inriktning från början. Vi fortsatte att söka i ERIC 

(Proquest) med hjälp av funktionen avancerad sökning. Vi lade till sökorden “schoolbooks”, 

“teaching aids” och “study materials” (se bilaga 1). Även vid denna sökning fick vi ett litet utfall 

med bara en träff. Vi provade återigen att ta bort alla ord kopplade till läromedel, men lade även 

till sökorden “maths” och “gender stereotypes". Denna sökning genererade i 15 träffar, men 
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ingen av dessa studier rörde matematikläromedel och var därför inte av relevans för 

kunskapsöversiktens syfte. Våra sökningar hade fortfarande inte resulterar i någon funnen studie 

av relevans för vår kunskapsöversikts inriktning.  

 

2.1.1 Snöbollsurval  

Vi bestämde oss för att använda oss av metoden “snöbollsurval”. Snöbollsurval används för att 

hitta källor med mycket information som sedan kan användas i kunskapsöversikten. Man 

använder sig då av en tidigare vald källa för att hitta andra förslag och källor inom det valda 

intresseområdet (Forsberg & Wengström, 2017, s. 142). Som ett första steg i detta förfarande 

valde vi att söka efter studier i sökmotorn Google Scholar. Google Scholar är en sökmotor där 

man kan söka efter material av akademisk och vetenskaplig karaktär (Högskolan Borås 2019). 

Vid vår första sökning kombinerade vi orden “genus”, “matematik” och “läromedel” (se bilaga 

1). Vi använde oss av avgränsningen “sedan 2015”. Sökningen genererade i 470 träffar. Utifrån 

läsning av rubriker och en liten del av inledningen valde vi ut några examensarbeten vars 

referenslistor vi sedan gick igenom för att leta efter artiklar vi tyckte var av relevans för 

kunskapsöversiktens inriktning. Bland referenslistorna hittade vi två artiklar som vi tyckte var 

relevanta för vårt ämne. Vi valde att läsa igenom abstracts och nyckelord på de studier som vi 

bedömde som relevanta för vår översikts syfte. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att de 

passade till våra frågeställningar. Vi hittade några artiklar som vi valde ut för att sedan läsa mer 

noggrant.  

 

Tabell 1. Snöbollsurval  

Sökord Utvalda examensarbeten Utvalda studier 

Genus, matematik, läromedel  Hur speglas “idealet” i 

matematikläromedel: 

Kvantitativ läromedelsanalys 

för årskurserna 2,5 och 7, om 

normerna genus, 

familjekonstellation och 

funktionsvariation 

 

Emelie Ahrens & Emma 

Aldevärn  

2018 

 How gender fair are German 

schoolbooks in the twenty-first 

century? An analysis of 

language and illustrations in 

schoolbooks for mathematics 

and German.  

 

Franziska Moser & Bettina 

Hannover 

2013 

 

 

Genus, matematik, läromedel Genus i matematikläromedel: 

Förändring över tid 

 

Tina Adolfsson och Martin 

Crone  

2019 

Mathematics and the Flight 

from the Feminine: The 

Discursive Construction of 

Gendered Subjectivity in 

Mathematics Textbooks 

 

Sara Hottinger  

2010 
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Genom att använda oss av “snöbollsurval” hittade vi även nya söktermer att använda oss av i nya 

systematiska sökningar i Eric (Proquest). Vi hittade sökordet “mathematics textbooks” som vi 

tidigare hade använt men utan “s” i “mathematics”. Vi såg även bland artiklarna att många bara 

innehöll begreppet “gender” istället för till exempel “gender stereotypes” eller “gender equality”.  

 

2.1.2 Systematiska sökningar  

Efter snöbollsförfarandet gick vi tillbaka och sökte i ERIC (Proquest) och använde oss av 

sökorden (“mathematics” or “math” or “math education” or “mathematics education”) AND  

(“gender inequality” or “sexism” or “gender discrimination” or “gender bias”) AND (“textbooks” 

or “study materials” or “learning aids” or “mathematic textbooks”). Sökningen gav tre träffar, 

och alla tre stämde bra överens med vårt ämne och gick att relatera till våra frågeställningar. 

Genom att kort läsa igenom nyckelord och abstract valde vi ut två studier som svarade mot vår 

kunskapsöversikts syfte. En av de tre studierna hade vi redan inkluderat genom snöbollsurvalet 

som beskrivs ovan. Eftersom att vi fortfarande inte hittat tillräckligt med mycket studier för vår 

översikt valde vi att göra en ny sökning men använde oss nu även av begreppet “gender” 

tillsammans med “gender inequality”, “sexism”, “gender discrimination” och “gender bias” (se 

bilaga 1). Sökningen genererade i totalt 45 träffar, och genom att läsa studiernas titlar kunde vi se 

att många gick att koppla till översiktens syfte. I detta steg valde vi ut fyra studier genom att läsa 

igenom abstracts och nyckelord.  

 

Vi testade även att söka i sökmotorn Google Scholar med hjälp av engelska termer. Vi använde 

oss av sökorden “mathematics textbooks” och “gender roles” (se bilaga 1). Sökningen gav 10200 

träffar och eftersom vi hade en viss tidsbegränsning bestämde vi oss för att bara läsa titlarna på 

första sidan eftersom resultaten visades efter relevans. På varje sida fanns totalt tio träffar. Vi 

valde ut en studie som vi bedömde passade bra för vårt ämne. När vi gjorde nästa sökning i 

Google scholar använde vi oss av orden “textbooks”, “gender” och “math”, denna sökning 

genererade i 31100 träffar och vi valde därför att återigen enbart titta närmare på de tio första 

träffarna. Genom att läsa studiernas titlar hittade vi två studier som gick att relatera till vår 

översikt. Vi valde att söka igen då vi fortfarande inte hade tillräckligt med studier, men använde 

oss nu av Google Scholars “sökförslag”. Sökförslaget innehöll frasen “sex roles in curriculum 

texts”. Sökningen gav 19600 träffar och vi valde att återigen bara gå igenom titlarna på första 

sidan och vi valde ut en av studierna. 

 

Avslutningsvis valde vi att göra en sista sökning i Google Scholar för att försäkra oss om att vi 

hade tillräckligt med studier. Vi använde oss av söktermer som vi hittat genom våra tidigare 

sökningar. Vi sökte med hjälp av frasen “representations of mathematicians in mathematics 

textbooks”. Eftersom att många av våra utvalda studier var gjorda sedan några år tillbaka valde vi 

att nu använda oss av avgränsningen “sedan 2015” för att försöka hitta forskning som är gjord 

mer nyligen. Sökningen gav 15300 träffar och vi valde därför att endast gå igenom titlarna på 

första sidan, vi hittade en studie som vi bedömde var relevant.  
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Genom alla våra sökningar ovan hade vi nu erhållit totalt 13 studier som var av relevans för vår 

kunskapsöversikt.  

 

För att kunna avgöra om studierna vi valde ut genom våra sökningar i Google Scholar var peer 

reviewed-granskade använde vi oss av Ulrichsweb. Ulrichsweb är en databas där man kan hitta 

information om tidningar och tidskrifter (Högskolan Borås 2019.) 

 

2.2 Urval av studier  

Nästa steg för oss var att börja läsa och granska studierna mer noggrant. För att spara tid läste vi 

först igenom studiernas abstracts och nyckelord och därmed kunde vi snabbt urskilja vilka studier 

som var relevanta för vår kunskapsöversikt. Vi valde att inkludera de studier som innehöll 

nyckelorden “gender”, “math” och “textbooks” eller begrepp som betyder ungefär samma sak.  

 

Av de totalt 13 studier som vi identifierat som relevanta genom våra sökningar var två artiklar 

som man behövde beställa och köpa från högskolan. Vi valde därför att vänta med dessa. Vi 

delade de elva resterande studierna mellan oss för djupläsning.  

 

I samband med granskningen och djupläsningen av studierna i sin helhet valde vi  att dela upp 

studierna så att vi läste fem respektive sex studier var. Efter att vi mer noggrant läst igenom 

studierna insåg vi att vi behövde göra ytterligare bortval och därmed även välja ytterligare några 

artiklar att inkludera i översikten. Fyra artiklar valdes bort på grund av att vi gjorde bedömningen 

de inte passade till vårt syfte med översikten (se bilaga 2). Två av artiklarna fokuserade på böcker 

för lärarstudenter, en studie hade analyserat böcker om matematikhistoria och en hade inte 

analyserat några läromedel. Eftersom att vi nu hade totalt sju studier valde vi att ta med de två 

studier som vi tidigare valt bort på grund av att de behövde beställas. Vi delade de två nya 

studierna mellan oss för granskning och djupläsning och gjorde bedömningen att dessa var 

relevanta för kunskapsöversikten. Detta resulterade i att vi totalt inkluderade nio studier i vår 

översikt (se tabell 2).  

 

Efter att vi granskat alla studiernas relevans för vår översikt var nästa steg för oss att dela med 

oss till varandra om vad vi läst. Vi gjorde detta genom att sammanfatta studierna utifrån 

aspekterna metod, syfte, resultat och urval. Vi valde dessa aspekter för att enkelt kunna få en 

sammanfattande bild av studien samt för att spara tid. Detta kallas även för kodning, vilket är 

processen där man drar ut information från respektive studie. När man utför kodningen ska man 

försöka att arbeta igenom informationen ganska snabbt och helst utan att stanna upp (Fejes & 

Thornberg, 2019, ss 48-49). Vi valde också att kort sammanställa informationen från artiklarna i 

en tabell för att snabbt kunna få en översikt över vilka studier som ingår i översikten ( se tabell 

3). Vi diskuterade också hur vi tolkat studierna för att vara säkra på att vi tolkat dem på samma 

sätt och vi kunde också hjälpa varandra med eventuella svårigheter.  

 

En av artiklarna vi läst var en så kallad positioneringsartikel, vilket är en artikel där författaren 

utgår från en specifik ståndpunkt och argumenterar sedan utifrån den. Artiklarna kan ofta 

innehålla en analys och genomgång av empirisk forskning. Oftast finns ingen information om hur 

den tidigare forskningen har valts ut och granskats (Nilholm, 2018. s. 60).  
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Tabell 2. Tabell över inkluderade artiklar 

Författare  Artikelnamn  Publiceringsdata  Databas  

Mario Sánchez Aguilar 

& Apolo Castaneda   

A Foucauldian 

Analysis of 

Representations of 

Mathematics in lower 

secondary Mexican 

Mathematics 

Textbooks  

International Journal of 

Science and 

Mathematics 

Education 

pp 1–18 

2019 

 

Google scholar  

Franziska Moser & 

Bettina Hannover  

How gender fair are 

German schoolbooks 

in the twenty-first 

century? An analysis 

of language and 

illustrations in 

schoolbooks for 

mathematics and 

German 

 

European Journal of 

Psychology of 

Education 

2014, Volume 29, 

Issue 3 

 

Google Scholar 

Snöbollsurval   

Mohamad Subakir 

Mohd Yasin, Bahiyah 

Abdul Hamid, Yuen 

Chee Keong, Zarina 

Othman, Azhar Jaludin 

Linguistic Sexism In 

Qatari Primary 

Mathematics 

Textbooks  

Journal of Language 

Studies 53 Volume 

12(1), Special Section, 

2012 

Google Scholar  

 

Hengjun Tang, Bifen 

Chen, Weizhong 

Zhang 

Gender Issues in 

Mathematical 

Textbooks of Primary 

Schools  

Journal of 

Mathematics 

Education. 2010, Vol. 

3, No. 2.  

 

Google Scholar  

Sarah Hottinger  Mathematics and the 

Flight from the 

Feminine: The 

Discursive 

Construction of 

Gendered Subjectivity 

in Mathematics 

Textbooks 

 

Feminist Teacher: A 

Journal of the 

Practices, Theories, 

and Scholarship of 

Feminist Teaching 

Vol. 21, Iss. 1, (2010) 

Google Scholar  

Snöbollsurval  

OA Oyedeji Assessing Gender 

Factor in Some 

Secondary 

Faculty of Education 

Ogun State University 

Igo-iwoye Nigeria  

Google Scholar  

https://link.springer.com/journal/10763
https://link.springer.com/journal/10763
https://link.springer.com/journal/10763
https://link.springer.com/journal/10763
https://link.springer.com/journal/10212
https://link.springer.com/journal/10212
https://link.springer.com/journal/10212
https://link.springer.com/journal/10212/29/3/page/1
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Feminist+Teacher:+A+Journal+of+the+Practices,+Theories,+and+Scholarship+of+Feminist+Teaching/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Feminist+Teacher:+A+Journal+of+the+Practices,+Theories,+and+Scholarship+of+Feminist+Teaching/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Feminist+Teacher:+A+Journal+of+the+Practices,+Theories,+and+Scholarship+of+Feminist+Teaching/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Feminist+Teacher:+A+Journal+of+the+Practices,+Theories,+and+Scholarship+of+Feminist+Teaching/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Feminist+Teacher:+A+Journal+of+the+Practices,+Theories,+and+Scholarship+of+Feminist+Teaching/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Feminist+Teacher:+A+Journal+of+the+Practices,+Theories,+and+Scholarship+of+Feminist+Teaching/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Feminist+Teacher:+A+Journal+of+the+Practices,+Theories,+and+Scholarship+of+Feminist+Teaching/02010Y01Y01$232010$3b++Vol.+21+$281$29/21/1?accountid=9670
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Mathematics 

Textbooks in Nigeria 

 Vol. 8, No.1.  

1996 

Philip Clarkson  Gender, ethnicity and 

textbooks  

The australian 

mathematics teacher 

vol 49 no 2 1993 

Eric  

Paul Dowling Gender, Class, and 

Subjectivity in 

Mathematics: a 

Critique of Humpty 

Dumpty 

For the Learning of 

Mathematics Vol. 11, 

Iss. 1, (1991) 

Eric 

John Abraham  Teacher Ideology and 

sex roles in 

Curriculum texts 

British Journal of 

Sociology 

of education. , 1989, 

Vol.10(1)  

Google Scholar 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/For+the+Learning+of+Mathematics/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/For+the+Learning+of+Mathematics/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/For+the+Learning+of+Mathematics/01991Y02Y01$23Feb+1991$3b++Vol.+11+$281$29/11/1?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/For+the+Learning+of+Mathematics/01991Y02Y01$23Feb+1991$3b++Vol.+11+$281$29/11/1?accountid=9670
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3. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras översiktens resultat. Resultatpresentationen är strukturerad efter våra 

forskningsfrågor. Först beskriver vi vad som kännetecknar forskningen inom området. Därefter 

belyser vi vilka problem forskningen uppmärksammar gällande framställning och representation 

av kvinnor och män i matematikläromedel.  

 

3.1 Vad kännetecknar genusforskningen kring läromedel inom matematikämnet? 

För att besvara vår första frågeställning beskriver vi här hur forskningen ser ut inom området och 

vi belyser studierna vad det gäller publikationsår och land, urval, och analysmetod (se tabell 3).   

 

3.1.1 Tidsspann  

Studierna vi har med i vår kunskapsöversikt rör sig under ett ganska brett tidsspann (se figur 1). 

Den äldsta studien är Abraham (1989) och den senaste studien är Sánchez Aguilar och Castaneda 

(2019). Det resterande sju studierna är gjorda mellan 1991 och 2014. Tre av dessa är gjorda under 

90-talet. Dowling (1991), Clarkson (1993) och Oyedeji (1996). De kvarstående fyra är alla gjorda 

under 2000-talet: Hottinger (2010), Hengjun, Bifen och Weizhong (2010), Yasin, Hamid, Keong, 

Othman och Jaludin (2012) och Moser och Hannover (2014). 

 
Figur 1. Cirkeldiagram över studiernas publiceringsår. 

3.1.2 Geografiskt område  

Av det nio studier som vi har med i vår kunskapsöversikt är sex av dem gjorda utanför Europa (se 

figur 2). Sánchez Aguilar och Castaneda (2019) har analyserat förekomsten av matematiker i 
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mexikanska matematikböcker. Clarkson (1993) har analyserat olika matematikböcker i en skola i 

Australien. Oyedeji (1996) har undersökt läromedel inom matematiken i en skola i Nigeria. 

Hengjun, Bifen och Weizhong (2010) har analyserat matematikböcker publicerade i Peking, 

Kina. Yasin et al. (2012) har undersökt matematikläromedel i en skola i Qatar. Hottinger (2010) 

jämför läromedel utgivna i USA. De resterande tre studierna är gjorda i Europa. Moser och 

Hannover (2014) analyserade tyska skolböcker med fokus på könsmönster och jämställdhet. 

Abraham (1989) gjorde sin forskning på en skola i en stadsdel i södra England. Dowling (1991) 

har analyserat matematikböcker i från Storbritannien.  

 
Figur 2. Cirkeldiagram över geografiskt ursprung.. 

3.1.3 Studiernas material  

Antalet böcker man har valt att analysera i studierna är väldigt varierande. Studien som har 

undersökt minst antal läroböcker är gjord av Hottinger (2010). Där jämförs boken “Math Doesn't 

Suck” med två bästsäljande matematikläromedel från högstadiet, Connected Mathematics 

(Prentice Hall, 2002) och Mathematics in Context (Encyclopedia Britannica Educational 

Corporation, 2003). Studien som har undersökt flest antal läroböcker är gjord av Yasin et al. 

(2012), där har forskarna valt att undersöka 24 läroböcker från fem olika fristående grundskolor i 

Qatar från årskurs ett till sex. Fyra av de skolorna var pojkskolor och en var en flickskola. I 

Clarkssons (1993) studie analyserades 18 texter från matematikböcker som ofta används i staden 

Victoria och som publicerats sedan mitten av åttiotalet. De var skrivna för ett antal elever i 

åldrarna fyra till tolv år. Aguilar och Castaneda (2019) valde att undersöka 15 

matematikläroböcker för elever i åldern 11-15 år. De analyserade de fem bästsäljande böckerna 

för varje årskurs. Dowling (1991) går i sin positioneringsartikel igenom de vanligaste 
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matematikläroböckerna i gymnasieskolor i England och Wales. I Mosers och Hannovers (2013) 

studie väljer de att analysera 18 böcker. Nio matematikläroböcker och nio läroböcker i tyskämnet 

från årskurs tre och fem. Alla utvalda böcker publicerades av de tre största förlagen för 

skolböcker i Tyskland och godkändes för användning i skolor i mer än tre stater. Samtliga 

trycktes efter introduktionen av jämställdhetslagen i Tyskland. Oyedeji (1996) analyserade i sin 

studie sju läroböcker i matematik som används i nigerianska skolor. Tang, Chen och Zhang 

(2010) valde fyra läroböcker från MCTS (Primary School Mathematics Textbook Based on 

Curriculum Standard): sista boken i åk ett (2005), första boken i åk tre (2006), sista boken i åk 

fyra (2005) och första boken i åk sex (2006).  

 

Studien gjord av Abraham (1989) skiljer sig från de andra. I den har det inte specificerats antal 

böcker som använts i undersökningen. Abraham har dessutom valt ut olika textdelar från 

böckerna och inte undersökt hela böcker.  

 

I alla studier förutom en har man undersökt läroböcker som används i de länderna där studierna 

genomförts. Den studien som skiljer sig från de andra är den som är gjord av Yasin et al. (2012). 

I denna studie jämförs läroböcker som publicerats i landet Qatar med böcker som publicerats i 

andra länder.  

 

I de flesta studierna som vi har valt undersöker forskarna böcker från olika skolor med 

elevgrupper där båda kön finns representerade, eller så specificeras det inte. Men i studien som 

gjordes av Yasin et al. (2012) undersöks och jämförs matematikläromedel från fyra pojkskolor 

och en flickskola. Detta kan ses som en styrka då forskarna kan se i fall det finns skillnader 

mellan böckerna som används i pojkskolorna och i flickskolan. Det kan dock vara en svaghet att 

antalet pojkskolorna de har valt böckerna ifrån är mycket fler än flickskolorna. Då det är bara en 

flickskola de har tagit böcker ifrån finns det ingen variation mellan flickskolor att jämföra med. I 

studien kan man därigenom inte veta om det ser likadant ut eller inte i andra flickskolor.   

 

3.1.4 Analysmetod  

Utav våra nio inkluderade studier har två av studierna använt sig av diskursanalys respektive en 

foucauldiansk diskursanalys. Sánchez Aguilar och Castaneda (2019) har använt sig av en 

foucauldiansk diskursanalys, vilket är en analys utifrån ett maktperspektiv och kommer ifrån den 

franske filosofen Michael Foucault (Brinkkjaer & Hoyen, 2013, s. 94). Böckerna analyserades 

sida för sida för att identifiera alla representationer av matematiker. Om det fanns tvivel om hur 

representationen bör tolkas organiserades en diskussion för att försöka nå enighet om dess 

tolkning. Sánchez Aguilar och Castaneda (2019) använde sig alltså av denna foucauldianska 

diskursanalys för att undersöka representationen av matematiker i matematikböcker.  

 

Hottinger (2010) har använt sig av en diskursanalys för att analysera exempel och problem från 

de utvalda matematikböckerna och för att överväga hur dessa texter placerar flickor i relation till 

matematikkunskap. Diskursanalys används ofta vid genusforskning, då för att försöka visa hur de 

dominerande diskurserna vidhåller maktförhållanden i samhället, att vi uppfattar något som 

“vanligt” och “normalt”, men att det egentligen uppfattas så på grund av ett dolt maktförhållande 

(Brinkkjaer & Hoyen, 2013, s.94).  
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Clarkssons (1993) analyserade texter genom att dela upp texterna i olika segment för att sedan 

analysera dessa segment för sig. Först analyserades närvaron av människor, om människor 

visades i en del av ett segment bestämdes människans kön om möjligt. När Clarksson identifierat 

vilket kön de representerade människorna hade, riktades analysen mot om de framställdes som 

passiva eller aktiva, samt om kön kunde bytas ut i sammanhanget, utan att betydelsen förändras.   

 

Mosers och Hannovers (2013) analyserade matematikläromedel genom att slumpmässigt 

analysera tio procent av sidorna i varje utvald bok. För att välja ut vilken andel som skulle 

analyseras använde de sig av verktyget “Random.org.3”. De analyserade hur ofta flickor och 

pojkar förekom, hur ofta män och kvinnor förekom, samt hur de olika könen framställs och 

beskrivs. De analyserade även språket för att se användningen av genusinkluderande språk. 

  

Abraham (1989) analyserade exempel från läromedel som inkluderade män och kvinnor med 

fokus på hur många illustrationer av män och kvinnor som fanns, och även exempel där kvinnor 

och män var engagerade i verkliga händelser. Tang, Chen och Zhang (2010) jämförde fyra 

utvalda böcker (MCTS, Primary School Mathematics Textbook Based on Curriculum Standard) 

med ett strategiskt utvalt läromedel "Mathematics Textbook Based on Syllabus" (MTS) från 

2000. De valde MTCS-böcker för att de är ett av de material som används i den nya läroplanen 

och har på så vis ett visst inflytande. De analyserade också hur ofta respektive kön förekommer i 

böckerna samt vilka roller kvinnor och män tillskrevs i framställningen.  

 

Oyedejis (1996) analyserade sju böcker och i dessa böcker analyserades alla bilder och uppgifter. 

Analyserna gjordes genom att dela upp bilderna och uppgifterna i tre kategorier, manligt, 

kvinnligt och neutralt. Yasin et al. (2012) delade upp sin analys i fyra olika faser; under fas ett 

valdes läroböckerna ut, under fas två digitaliserades böckerna, under fas tre analyserades 

innehållet noggrant och lades i tabeller och under fas fyra analyserades återigen datan i tabellen.  

 

Alla studier som vi valt att ha med i vår kunskapsöversikt har använt sig av någon form av analys 

för att komma fram till sitt resultat. Två av studierna har använt sig av liknande analyser som 

båda utgår från maktförhållande och maktperspektiv. Flera av studierna analyserar hur ofta det 

förekommer män och kvinnor, samt hur de olika könen framställs i läroböckerna. Flera av 

studierna har fokuserat på att analysera illustrationer men några har också fokuserat på texterna i 

böckerna. En av studierna har använt sig av ett dataprogram för att slumpmässigt välja ut 10% av 

sidorna i varje bok för analys. De resterande studierna har antingen analyserat hela boken eller 

valt ut specifika exempel.  

 

3.2 Vilka problem uppmärksammar forskningen gällande framställning och representation 

av kvinnor och män?  

I detta resultatavsnitt beskriver vi de olika problem som forskningen uppmärksammar gällande 

framställning och representation av kvinnor och män i de olika matematikläromedel som 

fokuseras och detta gör vi genom att belysa artiklarnas resultat (se tabell 3).  

 

3.2.1 Resultat 
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Studierna som inkluderats i kunskapsöversikten visar samstämmiga resultat och underbygger att 

matematikläromedel har en manlig dominans. I alla studier som vi har med förekommer män 

eller pojkar oftare än kvinnor eller flickor. Böckerna som undersöktes i alla studier visade tydliga 

könsskillnader när det gäller representation av män och kvinnor. Män beskrivs oftare än kvinnor 

via sitt yrke och deras roller är mer intellektuella och teknikrelaterade medan de kvinnliga 

rollerna är mer tjänst- och vårdrelaterade. 

 

I Oyedejis (1996) studie visar resultaten att i de flesta uppgifterna eller bilder som kategoriseras 

som manliga framställs män i relation till yrken som tekniker, arkitekt, ingenjör eller pilot medan 

i de flesta uppgifterna eller bilder som kategoriseras som kvinnliga, framställs kvinnor i samband 

med att de handlar mat eller är hemma med barnen. Tydliga könsstereotyper observerades i de 

analyserade matematikläromedlen. Studien som genomfördes av Aguilar och Castaneda (2019) 

visar också att de analyserade läroböckerna har en övervägande representation av manliga 

matematiker. Resultaten av denna studie visar att de analyserade läroböckerna innehåller 

representationer av matematiker som riskerar att bidra till konstruktionen av stereotypa bilder av 

matematiker bland elever.  

 

Tang, Chen och Zhangs (2010) studie visar precis som studierna ovan att stereotypa könsroller 

för vuxna män och kvinnor finns representerade i böckerna, speciellt när det gäller föräldraroller. 

De manliga rollerna i läroböckerna är mer intellektuellt- och teknikrelaterade, medan de 

kvinnliga rollen är mer tjänst- och vårdrelaterade. Abrahams (1989) studie visar också att 

matematikböckerna som använts har en manlig dominans och även att kvinnligt och manligt 

framställs väldigt stereotypiskt. Kvinnor identifieras oftast i samband med aktiviteter som att 

handla mat och laga mat. Män är väldigt sällan nämnda i anslutning till sådana aktiviteter. Män 

identifieras istället med roller med viktiga yrken såsom doktor, lärare och brandmän. En av 

matematikböckerna identifierade även yrket matematiker som manligt. 

 

Resultaten i Yasin et al. (2012), där det jämförs två olika typer av böcker (matematikläromedel 

som publicerades i Qatar respektive läromedel som publicerades i andra länder som inte 

specificeras), visar att kvinnor betraktas som viktiga figurer inom familjedomänen. I de 

läroböckerna som publicerades i andra länder betraktas de dock inte lika viktiga som männen. 

Män framställs allmänt som mer dominerande än kvinnor, men inte lika mycket i båda typer av 

läroböcker, utan mindre i de böckerna publicerade i Qatar. Språklig sexism och könsstereotyper 

är synliga i båda läroböckerna men det verkar vara minimalt. Resultaten i studien visar också att i 

läromedlen publicerade i Qatar finns det en mer jämställd framställning av kvinnor och män i 

jämförelse med läromedlen publicerade i andra länder.  

 

I studien av Hottinger (2010) visades det att matematikläroböckerna representerade flickorna som 

passiva, okunniga och i behov av hjälp, medan pojkarna framställs som effektiva och att de klarar 

sig själva i större utsträckning. Clarkssons (1993) undersökning visar också att pojkar brukar 

representeras som aktiva och flickor som passiva. Däremot visar Moser och Hannovers (2013) 

studie att män och kvinnor generellt representerades på ett varierande sätt i matematikläromedlen. 

Men ändå visade resultaten av Moser och Hannovers studie könsskillnader i böckerna. Män 

beskrivs oftare än kvinnor via sitt yrke. Studien gjord av Clarksson (1993) visar också att 
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skillnaderna mellan kvinnor och män inte är alls lika stora som tidigare och det antas vara en 

förändring på gång i matematikläromedlen.  

 

Dowling (1991) är en positioneringsartikel och har därmed inte något tydligt framskrivet resultat. 

I artikeln analyseras matematikläroböckerna ur ett genusperspektiv men också ur ett socialt 

perspektiv vilket inte är relevant för vår kunskapsöversikt. Dowling (1991) beskriver med 

exempel från det utvalda läromedlet att i de äldre versionerna är könsstereotyper vanliga medan i 

de nyare versionerna verkar detta motverkas. I ett exempel som hon väljer från de äldre 

versionerna tvättar mamman kläderna och pappan fixar huset, vilket är ett tydligt exempel av 

könsstereotyper. I de exempel hon väljer från nyare versioner av läroböckerna visas det kvinnor 

och män som har yrken som inte är de som brukar associeras med deras kön. Där finns det till 

exempel en kvinna som är arkitekt, en man som handlar mat och en kvinna som är polis. Dowling 

(1991) menar då att detta är en början på jämställdhet i läroböckerna. Dowling (1991) nämner 

också att detta inte är konsekvent i böckerna.   

 

För att få en snabb överblick av studiernas innehåll har vi valt att sammanfatta studierna i en 

tabell utifrån kriterierna syfte, metod, urval och resultat.  

 

 Tabell 3. Sammanställning av artiklar.  

Studie  Syfte  Urval  Metod  Resultat  

A Foucauldian 

Analysis of 

Representations 

of Mathematics in 

lower secondary 

Mexican 

Mathematics 

Textbooks   

Mario Sánchez 

Aguilar & Apolo 

Castaneda 

  

Mexico 2019  

 

Identifiera och 

beskriva 

representationen 

av matematiker i 

mexikanska 

läroböcker.  

 

Matematikböcker 

för elever mellan 

11-15 år. Fem 

bästsäljande 

böcker för varje 

klassnivå. De 

använde sig av 

totalt 15 böcker i 

studien.  

 

Böckerna 

analyserades sida 

för sida för att 

identifiera alla 

representationer 

av matematiker.  

Studien visar att 

de analyserade 

läroböckerna har 

en övervägande 

representation av 

manliga 

matematiker. Av 

totalt 158 

representationer 

hittades bara en 

kvinna.  

 

 

 

How gender fair 

are German 

schoolbooks in 

the twenty-first 

century? An 

analysis of 

language and 

illustrations in 

schoolbooks for 

mathematics and 

German  

Franziska Moser 

& Bettina 

Målet är att få 

fram hur ofta det 

förekommer män 

och kvinnor i 

läromedel samt 

hur de 

representeras. 

De analyserade 

18 böcker, 9 

matematikläroböc

ker och 9 tyska-

läroböcker från åk 

3 och åk 5. De 

godkändes för 

användning i 

skolor i mer än tre 

stater och trycktes 

efter 

introduktionen av 

jämställdhetslage

10% av sidorna 

analyserades 

slumpmässigt i 

varje bok. För att 

välja ut de 10% 

användes 

onlineverktyget 

Random.org.3 

I 

matematiklärome

dlen framställdes 

män mycket 

oftare än kvinnor. 

I stort sett 

representerades 

både kvinnor och 

män på ett 

varierande sätt, 

dessutom beskrivs 

män oftare än 

kvinnor via sitt 
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Hannover 

 

2014 Germany  

n i Tyskland. yrke. 

Genusinkluderand

espråk 

förekommer i 

böckerna men 

men det används 

inte konsekvent. 

Linguistic Sexism 

In Qatari Primary 

Mathematics 

Textbooks.  

 

Mohamad 

Subakir Mohd 

Yasin, Bahiyah 

Abdul Hamid, 

Yuen Chee 

Keong, Zarina 

Othman, Azhar 

Jaludin.  

 

Qatar 2012 

 

Studera 

könsskillnader i 

språket i 

matematikläroböc

ker för 

grundskolan.  

24 läroböcker i 

matematik från 

fem olika 

fristående 

grundskolor i 

Qatar från årskurs 

1-6. 4 av de 

skolorna var 

pojkskolor och en 

var en flickskola. 

En del böcker 

publicerades i 

Qatar och en 

publicerade i 

andra länder. 

Undersökningen 

delas i 4 olika 

faser. Fas 1: 

läroböckerna 

valdes ut. Fas 2: 

böckerna 

digitaliserades. 

Fas 3: Innehållet 

analyseras 

noggrant och 

lades i tabeller.  

Fas 4: datan 

analyseras. 

Män förekommer 

oftare än kvinnor. 

Elever utsätts för 

språkliga 

könsskillnader 

och 

könsstereotyper.  

Mathematics and 

the Flight from 

the Feminine: The 

Discursive 

Construction of 

Gendered 

Subjectivity in 

Mathematics 

Textbooks 

 

Sarah Hottinger  

2011 USA 

I den här artikeln 

är syftet att 

undersöka  och 

jämföra 

matematikböcker 

skrivna för tjejer  

med två 

bästsäljande 

matematikböcker 

som använts i 

gymnasiet.  

 

Jämför McKellars 

“Math Doesn't 

Suck” med två  av 

de bästsäljande 

matematikböcker

na från 

högstadiet. 

Hon analyserar 

exempel och 

problem från 

böckerna och 

överväger hur 

dessa texter 

positionerar tjejer 

i relation till 

matematik. 

Författaren kunde 

lätt hitta exempel 

på problematiska 

könskonstruktion

er. Tjejerna i 

exemplena är 

oftast antingen 

okunniga eller i 

behov av hjälp för 

att kunna lösa 

problemet.  

 

Gender Issues in 

Mathematical 

Textbooks of 

Primary Schools. 

Hengjun Tang, 

Bifen Chen & 

Weizhong Zhang 

 

 China 2010 

 

Analysera olika 

genusbegrepp i 

matematikläroböc

ker och få fram 

jämställdhetsprob

lem i dem.  

4 läroböcker från 

MCTS (Primary 

School  

Sista boken i åk 1 

(2005), första 

boken i åk 3 

(2006), sista 

boken i åk 4 

(2005) och första 

boken i åk 6 

(2006). 

De fyra utvalda 

böckerna 

jämfördes med  

"Mathematics 

Textbook Based 

on Syllabus" 

(MTS) från 2000.  

De analyserade 

hur ofta varje kön 

förkommer i 

böckerna och 

vilka roller vuxna 

i böckerna brukar 

ha. 

Män förekommer 

oftare än kvinnor 

i de analyserade 

böckerna. 

Stereotypa 

könsroller för 

vuxna män och 

kvinnor finns 

representerade i 

böckerna. 

Assessing Gender Undersöka genus 7 läroböcker i Alla bilder och Antalet manliga 
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Factor in Some 

Secondary 

Mathematics 

Textbooks in 

Nigeria 

 

Oyedejis  

Nigeria 1996 

 

 

i vissa läroböcker 

för matematik i 

högstadiet och 

gymnasiet och ta 

reda på om det 

finns skillnader i 

representationen 

av pojkar och 

flickor. 

matematik som 

används i 

nigerianska 

skolor.  

uppgifter i de 7 

böckerna 

analyserades. För 

att analysera 

böckerna delades 

bilderna och 

uppgifterna i tre 

kategorier: 

manligt, kvinnligt 

och neutralt.  

texter och bilder 

är mer än de 

kvinnliga i alla 

läroböcker. 

Flickor och 

pojkar framställs 

inte lika mycket 

och inte heller på 

ett jämställd sätt 

Gender, ethnicity 

and textbooks  

 

Philip Clarksson  

 

Australia 1993  

Leta efter bevis 

för att det finns 

sätt för att skildra 

kön i läromedel 

inom matematik. 

Arton texter som 

var skrivna för 

ett antal elever i 

åldrarna 4 till 12 

år.  

 

De delade upp 

texterna i olika 

segment för att 

sedan analysera 

dessa. 

 

 

 

45% av 

personerna i 

texterna är män 

medans 39% är 

kvinnor. 

Resten var 

personer där 

könet inte var 

uppenbart.  

Gender, Class 

Subjectivity in 

Mathematics: a 

Critique of 

Humpty Dumpty 

 

Paul Dowling  

UK 1991 

 

Syftet i den här 

artikeln är att ta 

hänsyn till de sätt 

skoltexter kan 

förstås som att de 

utgör eleven bara 

utifrån deras kön.   

De vanligaste 

matematikläroböc

kerna i 

gymnasieskolor i 

England och 

Wales.  

Positioneringsarti

kel.  

Positioneringsarti

kel.  

Teacher Ideology 

and sex roles in 

Curriculum texts 

 

John Abraham 

1989  

England  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

förhållandet 

mellan lärarnas 

allmänna 

uppfattning om 

sexism i 

samhället med 

deras åsikter om 

sexsism i 

läromedel. Detta 

genom att 

analysera 

könsstereotyper i 

läromedel för 

bland annat 

matematik.  

 

 

Forskningen 

genomfördes i en 

stor skola, skolan 

omfattade cirka 

1250 elever 

mellan 11-18 år. 

Texterna som 

analyserades togs 

från tre ämnen, 

bland annat 

matematik.  

 

 

I textböckerna 

analyserade man 

alla exempel som 

iknluderade män 

och kvinnor. Hur 

många 

illustrationer av 

män och kvinnor 

som fanns, sen 

analyserades 

också exempel 

där kvinnor och 

män var 

engagerade i en 

verklig händelse.  

 

Resultaten visar 

väldigt tydligt att 

matematikböcker

na som använts 

har en manlig 

dominans och 

även att kvinnligt 

och manligt är 

väldigt 

stereotypiskt. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I denna del kommer vi inledningsvis att diskutera kunskapsöversiktens resultat och metod. 

Därefter behandlar vi implikationer för läraryrket och behov av framtida forskning. 

Avslutningsvis presenterar vi en övergripande slutsats som vår kunskapsöversikt utmynnar i.   

 

4.1 Resultatdiskussion  

I denna kunskapsöversikt har vi intresserat oss för vad som kännetecknar genusforskningen kring 

läromedel inom matematikämnet samt vilka problem som forskningen uppmärksammar gällande 

framställning och representation av kvinnor och män. Vi har besvarat dessa frågor genom ett 

urval av totalt nio studier. Under kartläggningen visade det sig att flera av studierna visar att 

kvinnor och män representeras på ett könsstereotypiskt sätt i matematikläromedel. I och med att 

våra studier breder ut sig från 1989 till och med 2019 upplever vi att vi har fått en bred bild av 

hur forskningen ser ut och har sett ut genom tiden. Forskningen visar att det 1989 fanns 

könsstereotypa bilder av kvinnor och män i matematikläromedel och att det över tid har sett 

ungefär likadant ut. De studier vi har med i översikten visar alla ett liknande resultat och vi kan 

på så vis få en bild av hur de sett ut under en längre tid. Vår översikt visar att det fortfarande 

2019 finns betydligt fler män än kvinnor representerade i vissa matematikläromedel. Vi har dock 

endast en studie från 2019 och det kan därför vara svårt att säga exakt hur det ser ut idag. 

Eftersom vi genom våra sökmetoder inte hittade någon studie gjord mellan 2015 och 2018 kan vi 

inte på något sätt uttala oss med säkerhet.  

 

I och med att våra studier är gjorda i flera olika länder visar den också på att det ser ungefär 

likadant ut på flera olika ställen världen över. Vi kan dock inte säga hur forskningen ser ut i 

Sverige eller i Norden då vi inte lyckats hitta några studier gjorda där. Det är också svårt att säga 

hur forskningen ser ut i Europa då endast tre av våra utvalda studier är gjorda i Europeiska 

länder. Enligt vår kunskapsöversikt kan det här finnas en stor kunskapslucka. På grund av 

bristerna i vårt genomförande av sökningar kan vi dock inte vara säkra.  

 

4.2Metoddiskussion  

Som författare av vår första kunskapsöversikt upplever vi att det i viss mån finns delar och val 

som vi kunde gjort annorlunda. I våra litteratursökningar kunde vi från början varit mer tydliga 

och noggranna med dokumentationen av våra olika sökningar. Dessa brister gjorde att det blev 

svårt att redogöra för metoddelen. Vi har också märkt att vi inte får samma resultat när vi i 

efterhand testat våra sökningar. Det är därför svårt att få en korrekt bild av de sökresultat vi fick 

vid våra första sökningar. Vi kunde även breddat vårt val av databaser och sökmotorer för att på 

så sätt eventuellt hitta fler studier. Därav är det möjligt att vi missat flera studier. Detta kan ses 

som en svaghet och ett så kallat validitetsproblem. Validitet betyder också giltighet och handlar 

om huruvida man undersöker det man tänkt undersöka. Det handlar om hur trovärdiga resultaten i 

undersökningen är (Brinkkjaer & Hoyen, 2013, s. 104). Eftersom det finns brister i våra 

sökningar medför det sannolikt bristande validitet.  

 

Vi använde oss av “snöbollsmetoden” för att hitta två av våra studier (se tabell 1). Då gick vi 

igenom referenslistan på examensarbeten med ämnen som liknade vårt. Vi kunde även använt oss 

av denna metod och gått igenom referenslistan på våra utvalda studier. Denna insikt fick vi då vi i 
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samband med djupläsning av studierna läste igenom referenslistorna och hittade studier som vi 

valt ut. Genom att göra på det sättet hade vi eventuellt kunnat hitta fler studier, och vi kunde 

också sparat tid. Även här är det möjligt att vi på grund av detta missade studier och kan därför 

ses som en svaghet.  

 

I vårt urval och vid kartläggning av studier känner vi i efterhand att vi kunde varit mer noggranna 

vid läsning av abstracts och nyckelord, för att på så sätt kunna spara tid genom att redan då 

utesluta de fyra studier som sedan blev bortvalda på grund av att de inte passade 

kunskapsöversiktens inriktning. I och med att vi då behövde beställa studier som vi tidigare valt 

bort blev processen med djupläsning och sammanställning av artiklar onödigt lång. Vi upplever 

att man som nybörjare gör många val som bidrar till att arbetet tar längre tid än vad som 

egentligen hade behövts. Vi upplever även att det i början vid många tillfällen varit svårt att veta 

hur man ska gå tillväga.  

 

Vi upplever det som en styrka att vi har varit två när vi skrivit vårt arbete då vi har haft mycket 

hjälp och stöd från varandra. Vi har haft möjligheten att dela idéer och perspektiv. Det har också 

varit en styrka då en av oss har upplevt något som svårt och den andra har kunnat hjälpa till. Vi 

har också kunnat dela upp visa delar av arbetet för att på så sätt kunna spara tid. Vi upplever även 

att vi har försökt att vara väldigt tydliga i beskrivandet av genomförandet, vilket öppnar för att 

vår kunskapsöversikt kan granskas av andra. Ett exempel på detta är att vi använde oss av en 

tabell när vi sökte efter artiklar där vi skrev ned alla steg vi tog och vilka utfall vi fick. Vi kunde 

sedan använda oss av tabellen för att tydligt beskriva vår sökmetod. 

 

 

4.3 Styrkor och svagheter  

Vi bedömer att studiernas tidsspann mellan 1989 och 2019 är en styrka i forskningsfältet 

eftersom man då kan identifiera eventuella förändringar i läromedlen över tid. Det kan dock, ur 

ett svenskt perspektiv, ses som en svaghet i forskningen att majoriteten av studierna är gjorda i 

länder utanför Europa. Men detta kan också ses som en styrka då forskningen blir “bredare” när 

studierna är utspridda över ett brett geografiskt område och det blir möjligt att jämföra 

läromedlen mellan olika länder. Att det finns studier inom området som analyserat 

representationen av matematiker ur ett genusperspektiv, och inte bara hur kvinnor och män 

framställs, ser vi som en styrka i fältet. Detta för att man då kan se från ett annat perspektiv vilket 

kön läromedlet väljer att representera när det gäller vem som är verksam inom ämnet. Sedan kan 

det också ses som en svaghet då vi endast har med en studie med denna inriktning och det tycks 

inte finnas mycket forskning på specifikt representationen av matematiker.  

 

 

 

4.4 Implikationer för läraryrket  

Studierna som inkluderas i vår översikt visar att det finns skillnader i hur kön framställs i 

matematikläroböckerna. Detta betyder att pedagogerna har ett stort ansvar att motarbeta de här 

skillnaderna genom undervisningen så att elever oavsett kön kan utveckla sina kunskaper och sin 

identitet utan att bli begränsade på grund av det. Enligt Lgr11 (2011, rev. 2019) ska skolan aktivt 
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och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Vi är medvetna om vikten av 

förebilder i barnens uppfattning av samhället och utveckling av deras identitet. Därför är det 

viktigt att man som pedagog är väl bekant med det läromedel man använder i sin 

matematikundervisning och framför allt dess brister.  

 

Om läromedlet som läraren använder i sin undervisning inte visar att flickor precis som pojkar 

kan vara duktiga på matematik, eller att kvinnor precis som män kan vara till exempel läkare eller 

ingenjörer så behöver pedagogen komplettera de här bristerna. Detta kan göras genom att 

inkludera bilder och exempel som framställer flickor eller kvinnor som duktiga på matematik, 

eller med höga och ansvarsfulla positioner i samhället. Kanske kan detta göras med exempel eller 

under genomgångar där pedagogen bortser från läromedlet. 

 

Jämställdhet mellan könen är något vårt samhälle strävar efter. Skolan och pedagogerna har en 

stor påverkan i barnens uppfattning av genus och därför behöver de skapa en miljö som 

motverkar könsskillnader och könsstereotyper. Skolan har enligt styrdokumenten ett ansvar för 

att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sina förmågor och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr 2011, rev. 2019). 

Om dessa problem kring genusrepresentation i matematikläroböcker förekommer i Sverige är det 

viktigt att pedagogerna blir uppmärksamma på detta för att kunna anpassa sin undervisning och 

göra den till en lärmiljö som bidrar till en mer jämställd framtid mellan könen.  

 

4.5 Framtida forskning  

Vi upplever att det finns ett behov av ytterligare studier av genus i läromedel inom matematik. Vi 

hittade bara två aktuella studier, den som genomfördes av Moser och Hannover (2014) och den 

som genomfördes av Sánchez Aguilar och Castaneda (2019). De resterande studier är gjorda 

mellan 1989 och 2012 vilket kan vara ett problem eftersom samhället förändras konstant och då 

behöver vetenskapen också aktualiseras. På grund av svagheterna i våra sökningar av studier kan 

vi dock inte säga med säkerhet att det inte finns mer studier gjorda på området under senare tid.  

 

Vi upplever också att det finns ett behov av att göra genusundersökningar av 

matematikläroböcker i Sverige. Ingen av de artiklarna vi har med i vår kunskapsöversikt har 

gjorts i Sverige och bara tre av dem är gjorda i europeiska länder. Detta kan vara en 

kunskapslucka då sex av de nio artiklarna vi har hittat kommer från länder som ligger ganska 

långt borta från Sverige och med ett potentiellt skilt skolsystem. Eftersom vi har brister i våra 

sökningar kan vi inte heller här vara helt säkra på att det inte finns några studier gjorda i Sverige 

eller i Norden.  

 

4.6 Slutsats   

Vi har genom arbetet med vår kunskapsöversikt kunnat svara på vår frågeställning om vad  som 

kännetecknar genusforskningen kring läromedel inom matematikämnet och även kommit fram 

till att det till viss del finns brister inom forskningen gällande genus och matematikläromedel. 

Genom våra litteratursökningar hittade vi inga studier gjorda i Sverige eller i Norden. Vi hade 

även svårigheter att hitta studier som var aktuella. Det kan därför vara så att det finns en viss 

kunskapslucka i forskningen gällande genus och matematikläromedel.  
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Vilka problem forskningen uppmärksammar gällande framställning och representation av kvinnor 

och män var kunskapsöversiktens andra frågeställning. Vi kan genom våra resultat utifrån de 

studier vi har med dra slutsatsen att matematikläromedel representerar kvinnor och män på ett 

könsdiskriminerande eller könsstereotypipiskt sätt, samt att män förekommer betydligt oftare än 

kvinnor. Det finns dock mycket kunskapsluckor i forskningen, vi har inte lyckats hitta några 

studier mellan 2015 och 2018. Vi kan heller inte svara på hur forskningen ser ut i Sverige eller i 

Norden då majoriteten av studierna är gjorda i länder utanför Europa.  
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Bilaga 1. Sökningar  

Datum 

 

Databas, 

bokhylla 

eller 

tidskrift 

Sökord 
Avgränsnin

g 

Antal 

träffar 

Kommenta

rer 

Lärde mig 

nåt nytt? 
Intressanta träffar 

2019-09-

11 

Eric gender 

equality in 

mathematic 

textbooks 

Peer 

reviewed 

0    

2019-09-

11 

Eric Gender bias 

textbooks  

Peer 

reviewed 

106    

2019-09-

11 

Eric Gender bias 

textbooks 

mathematic 

Peer 

reviewed  

0    

2019-09-

11 

Eric gender and 

math and 

teachers 

Peer 

reviewed 

255 Få träffar 

som vi 

tyckte var 

bra 

  

2019-09-

11 

 

Eric ("elementary 

school" OR 

"elementary 

education" OR 

"primary 

education") 

AND 

("education of 

mathematics" 

OR 

mathematics) 

AND (gender 

OR "gender 

equality") 

Peer 

reviewed 

Årtal: 2000-

2019 

1,119 Fick många 

bra träffar. 

Känns som 

en bra start.  

Att söka 

avancerad 

sökning.  

-Pygmalion and the 

Gender Gap: Do 

Teacher 

Expectations 

Contribute to 

Differences in 

Achievement 

between Boys and 

Girls at the 

Beginning of 

Schooling? 

-Developing a 

Teachers' Gender 

Stereotype Scale 

toward Mathematics 

2019-10-

21 

Eric ("elementary 

school" OR 

"elementary 

education" OR 

"primary 

education") 

AND 

("education of 

mathematics" 

OR 

Peer 

reviewed 

1 Ingen bra 

träff 

  



 

 

 

"mathematics"

) AND 

("gender" OR 

"gender 

equality" OR 

"gender bias") 

AND 

("schoolbooks" 

OR "teaching 

aids" OR 

"study 

materials")   

2019-10-

21 

Eric  ("elementary 

school" OR 

"elementary 

education" OR 

"primary 

education") 

AND 

("education of 

mathematics" 

OR 

"mathematics" 

OR "maths") 

AND 

("gender" OR 

"gender 

equality" OR 

"gender bias" 

OR “gender 

stereotypes”)  

Peer rewied 15  Ingen träff 

med 

läromedel  

  

2019-10-

28 

Google 

Scholar  

genus, 

matematik, 

läromedel  

från 2015  470 Många 

examensarb

eten  

Hittade 

sedan 

artiklar från 

examensarb

etets 

referenser  

 

How Gender Fair 

Are German 

Schoolbooks in the 

Twenty-First 

Century? An 

Analysis of 

Language and 

Illustrations in 

Schoolbooks for 

Mathematics and 

German 

 

Mathematics and 

the Flight from the 

Feminine: The 

Discursive 



 

 

 

Construction of 

Gendered 

Subjectivity in 

Mathematics 

Textbooks 

 

 

2019-11-

04 

Eric  (“mathematics

” or “math” or 

“math 

education” or 

“mathematics 

education”) 

AND  (“gender 

inequality” or 

“sexism” or 

“gender 

discrimination

” or “gender 

bias”) AND 

(“textbooks” 

or “study 

materials” or 

“learning aids” 

or 

“mathematics 

textbooks”) 

Peer rewied 3 Bra träffar .  

En studie 

redan hittat 

via 

snöbollsurv

al.  

Lade till  

(“textbooks

” or “study 

materials” 

or “learning 

aids” or 

“mathemati

c 

textbooks”) 

 

A Foucauldian 

Analysis of 

Mathematical 

Discourse 

 

Multicultural and 

Gender Equity 

Issues in a History 

of Mathematics 

Course: Not Only 

Dead European 

Males 

 

2019-11-

05 

Eric  (“mathematics

” or “math” or 

“math 

education” or 

“mathematics 

education” 

AND   

“gender 

inequality” or 

“sexism” or 

“gender 

discrimination

” or “gender 

bias” or 

“gender” AND 

“textbooks” or 

“study 

materials” or 

“learning aids” 

or 

Peer rewied  45  Bra träffar.  

Även denna 

gången 

hittades 

samma 

studie som i 

snöbollsurv

alet.  

Lade till 

ordet 

“gender” 

och fick fler 

träffar  

Gender perspectives 

in mathematics 

education: 

intentions of 

research in 

Denmark and 

Norway 

 

 

Gender, Ethnicity 

and Textbooks 

 

“Gender, Class, and 

Subjectivity in 

Mathematics: a 

Critique of Humpty 

Dumpty” 

 

The Unfinished 

Gender Revolution  



 

 

 

“mathematic 

textbooks” 

 

 

2019-11-

05 

Google 

scholar  

mathematics 

textbooks 

gender roles  

 102000 Gick bara 

igenom 

titlar på 

första sidan 

 Gender Issues in 

Mathematical 

Textbooks of 

Primary Schools  

2019-11-

05 

Google 

scholar  

textbooks 

gender math  

 31100 Gick bara 

igenom 

titlar på 

första sidan 

 Assessing Gender 

Factor In Some 

Secondary 

Mathematics 

Textbooks In 

Nigeria 

Linguistic 

Sexism In Qatari 

Primary 

Mathematics 

Textbooks 

 

 

2019-11-

05  

Google 

scholar  

sex roles in 

curriculum 

texts  

 19600  Gick bara 

igenom 

titlar på 

första sidan 

 

Använde 

oss av 

“sökförslag

”  

 Teacher Ideology 

and Sex Roles in 

Curriculum Texts 

 

2019-11-

05 

Google 

scholar  

Representation

s of 

Mathematician

s in 

Mathematics 

Textbooks 

Sedan 2015  15300  Gick bara 

igenom 

titlar på 

första sidan 

 Representations of 

Mathematicians in 

Lower Secondary 

Mexican 

Mathematics 

Textbooks”  
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Studie Författare  

Multicultural and Gender Equity Issues in a 

History of Mathematics Course: Not Only Dead 

European Males 

Alfinio Flores & Kelly E. Kimpton  

2012  

Teacher Education Textbooks: The Unfinished 

Gender Revolution  

Karen Zittleman & David Sadker  

2002 

A Foucauldian Analysis of Mathematical 

Discourse 

Maggie McBride 

1989 

Gender perspectives in mathematics education: 

intentions of research in Denmark and Norway 

Tine Wedege 

2007  
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