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Sammanfattning   

Enligt skolans styrdokument ska skolan aktivt och medvetet främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. 
Skolan har ansvar för att motverka traditionella könsmönster samt med bestämdhet ta avstånd från allt som 
strider mot dessa grundläggande värden. Studiens syfte har varit att granska grundskolans läroböcker i 
matematik och svenska ur ett genusperspektiv i relation till skolans styrdokument avseende 
jämställdhetsmålen. Studien har fokuserat kring frågeställningarna; 

• Hur fördelas läroböckernas bildutrymme mellan flickor/kvinnor och pojkar/män?  
• Hur är fördelningen i bildutrymme mellan flickor/kvinnor och pojkar/män i läroböcker utgivna 

innan och efter införandet av Lgr 11? 
• Hur fördelas läroböckernas författarskap mellan kvinnor och män? 

Data har baserats på avkodade bilder från aktuella (2014) läroböcker i skolämnena matematik och 
svenska, årskurs ett till nio, i en svensk kommun. Bilderna avodades utifrån kategorierna flicka/flickor, 
pojke/pojkar, både flicka/flickor och pojke/pojkar, ej avkodbar och annat motiv. Data har bearbetats med 
statistiska analysmetoder och utvärderats i förhållande till aktuell forskning samt genusteori som den har 
framförts av Yvonne Hirdman. 

Studiens resultat visar på ett rikt innehåll av bilder i kommunens läroböcker i matematik och svenska. 
Pojkar avbildas oftare till skillnad från flickor framförallt i skolämnet matematik men även i svenska. 
Sammantaget följer studiens resultat gängse framkomna nationella och internationella mönster.  

Pojkar avbildas oftare än flickor i nyare matematikböcker (utgivna efter införandet av Lgr 11) jämfört med 
äldre läroböcker. Skolämnet svenska visar däremot en jämnare fördelning av bildutrymme för nyare 
böcker. För kommunens läroböcker i matematik och svenska framkommer dessutom en 
underrepresentation av böcker utgivna under gällande styrdokument.  

Avslutingsvis finns en överrepresentation av kvinnliga författare för kommunens läroböcker i skolämnena 
matematik och svenska.  

Värdet med denna studie har varit att påvisa möjliga påverkansfaktorer till flickors och pojkars 
identifikation med skolämnena matematik och svenska utifrån en kommuns befintliga läroböcker. Studien 
visar en möjlig trend mot tydligare manlig dominans när det gäller bildrepresentation i skolans 
matematikböcker utgivna efter införandet av Lgr 11. Motsatt möjlig trend visar läroböcker i svenska vilka 
förefaller vara på väg mot en jämnare fördelning av bildutrymme mellan flickor och pojkar. 
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1. INLEDNING 

I Sverige råder en lagstadgad allmän skolplikt vilket gör att skolans inflytande på barn 

och ungdomar i åldern sju till sexton är betydande. Via skolan förmedlar samhället 

önskvärda åsikter som elever kan bära med sig in i framtiden (Moser & Hannover, 

2013; Selander, 2003). Enligt skolans styrdokument ska skolan aktivt och medvetet 

främja jämställdhet mellan flickor och pojkar samt ansvara att traditionella könsmönster 

motverkas (Skolverket, 2011). Vidare ska skolan med bestämdhet ta avstånd från allt 

som strider mot dessa grundläggande värden. I skolans framåtsträvande arbete bör 

därmed de formella och informella maktstrukturerna uppmärksammas så att dessa inte 

verkar utestängande för varken flickor eller pojkar (Daniels, 2012). Trots detta visar 

aktuella forskningsresultat att kön fortfarande tycks utgöra en avgörande variabel 

(Skolverket, 2013). Till exempel har det observerats tydliga kunskapsskillnader mellan 

flickor och pojkar samt pojkars betydande tillbakagång avseende läsförmåga. 

Läroböcker utgör en betydande del av skolans faktiska verklighet (Pettersson, 2008; 

Reichenberg, 2000). För att följa skolans värdegrund och uppdrag kan kunskap om 

vilka normer läroböcker förmedlar vara ett angeläget forskningsområde med både 

pedagogisk och vetenskaplig relevans. Utan medvetna pedagogiska upplägg och 

organisation kring undervisningen kan föreställningar om flickors och pojkars 

möjligheter medföra att traditionella gränser mellan könen upprätthålls (Karlsson, 

2009). Genom att påvisa könsstereotypa föreställningar utifrån beskrivningar och 

analyser kan skolan medvetet påverka dess arbete i önskvärd riktning och uppnå ökad 

måluppfyllelse. I detta sammanhang kan en läroboksanalys vara ett led i arbetet att 

synliggöra om det finns en oönskad förfördelning avseende någon grupp elever.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte har varit att granska bildmaterialet i grundskolans läroböcker i matematik 

och svenska ur ett genusperspektiv. Studien avser att undersöka hur ofta flickor och 

pojkar avbildas i en kommuns aktuella (2014) läroböcker i skolämnena matematik och 

svenska från årskurs ett till nio. Vidare avser studien att undersöka fördelningen mellan 

kvinnors och mäns författarskap av läroböcker i förhållande till utvalda skolämnen. 

Studien fokuserar på följande frågeställningar: 
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• Hur fördelas läroböckernas bildutrymme mellan flickor/kvinnor och 

pojkar/män?  

• Hur är fördelningen i bildutrymme mellan flickor/kvinnor och pojkar/män i 

läroböcker utgivna innan och efter införandet av Lgr 11? 

• Hur fördelas läroböckernas författarskap mellan kvinnor och män?  

1.2 Centrala begrepp 

I det följande definieras centrala begrepp vilka används i studien.  

1.2.1 Definition av genus 

Genus används som ett begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

och teoribildning och brukas i syfte att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 

handlingar som tillsammans definierar människors sociala kön (Lykke, 2009; 

Nationalencyklopedin, 2014b). Genusbegreppet kan användas för att hjälpa till att 

uppmärksamma företeelser vilka kan verka i det fördolda (Hirdman, 2003) och 

möjliggöra sociokulturella diskussioner (Lykke, 2009).  

1.2.2 Definition av läromedel 

Enligt Nationalencyklopedin (2014a) definieras läromedel som ”resurs för lärande och 

undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, 

men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor”. Studiens definition av läromedel är i 

linje med Nationalencyklopedins; olika redskap som används för att nå skolans mål. 

1.2.3 Definition av läroböcker 

Nationalencyklopedin (2014a) definierar läroböcker som en av flera varianter av 

läromedel. Föreliggande studies definition av läroböcker är i linje med Strays (1994) där 

läroböcker beskrivs vara förlagsproducerade böcker vilka är utformade med avsikt att 

erbjuda pedagogiska tolkningar inom olika kunskapsområden. 

1.3 Avgränsningar 

I avsikt att fokusera och begränsa studien har valet gjorts att avgränsa följande centrala 

begrepp.  
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1.3.1 Skolämnen 

Grundskolan undervisar i 17 olika skolämnen (Skolverket, 2011). Denna studie 

fokuserar endast på läroböcker i ämnena matematik och svenska.  

1.3.2 Bilder 

Det finns inget enhetligt begrepp för ordet bild (Pettersson, 2008). Bild kan företräda en 

fysisk flerdimensionell representation av både en inre eller en yttre verklighet likasåväl 

som bild kan anses vara en visuell upplevelse av både en inre eller en yttre verklighet. 

Studiens användning av begreppet bild är avgränsat till visuella tvådimensionella 

återgivningar, fotografiska och grafiska i grundskolans läroböcker. Studiens bilder 

omfattar därmed fotografier, teckningar och grafer.  

1.3.3 Flickor och pojkar 

I denna studie används begreppet flicka både i bemärkelsen som vuxen, kvinna, och 

som barn, flicka. På likvärdigt sätt används begreppet pojke både i bemärkelsen som 

vuxen, man, och som barn, pojke.  

2. BAKGRUND 

Som bakgrundsmaterial till uppsatsen har valts skolans styrdokument, Läroplan för 

grundskolan (Skolverket, 2011), samt en kort historisk tillbakablick avseende 

läroböcker och dess bilder.  

2.1 Skolans styrdokument 

I kapitlet skolans värdegrund och uppdrag i Läroplan för grundskolan (Skolverket, 

2011) framhålls tydligt att jämställdhet mellan flickor och pojkar är värden som skolan 

ska gestalta och förmedla. Skolan har under lång tid haft ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster. Redan vid införandet av grundskolereformen 1962 har 

jämställdhetsmålen mellan flickor och pojkar varit en del av skolans värdegrund och 

uppdrag. Jämställdhetsmålen stärktes ytterligare i den fjärde läroplanen Lpo 94 

(Skolverket, 1994) och står kvar i den gällande femte läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 

2011). I Lgr 11 står följande mål:  

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Det 
sätt som på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall 
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därför ge utrymme för eleven att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende 
av könstillhörighet. (Skolverket, 2011, s.8) 

Skolan har, med utgångspunkt i sitt uppdrag utifrån Lgr 11 (Skolverket, 2011), en viktig 

uppgift i att gå bortom traditionella förväntningar på flickor och pojkar. I linje med detta 

betonar Skolverket (2006b) vikten av att kritiskt granska läromedel för att bemöta 

tendenser till stereotypa och onyanserade framställningar. En sådan 

läromedelsgransking kan bidra till en mer nyanserad och allsidig undervisning som 

också framhålls i skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2011). 

2.2 Läroböcker; en historisk tillbakablick 

Läroböcker anses utgöra det mest betydelsefulla redskapet i all modern utbildning 

(Svensson 2011). Läroböcker som läromedel är starkt förankrad i skolans verksamhet. 

Redan sedan antiken har det funnits läroböcker (Selander, 2003). Det var 

boktryckarkonstens utveckling under 1500- och 1600-talet som möjliggjorde att 

läroboken kunde spridas till fler än bara ett fåtal människor (Selander, 2003; Wikman, 

2004). I och med detta övergick en muntlig tradition till en skriftlig (Wikman, 2004).  

Under 1800-talet började jordbrukssamhället att avvecklas och industrialismen intog en 

central roll (Selander, 2003). Under etableringen av folkskolan med allmän skolplikt vid 

1800-talets slut skapades läroböcker för massutbildning och en omfattande 

läroboksutgivning påbörjades (Selander, 2003; Wikman, 2004). Skolan blev en 

betydande faktor för att skapa en modern nation (Pettersson, 2008) och de första 

läroböckerna satte prägel på hur enskilda skolämnen uppfattades (Selander, 2003). 

Gemensamma läroböcker möjliggjorde att undervisningen kunde bedrivas av en lärare 

för många elever och i ett klassrum (Wikman, 2004). Klassrumssituationen medförde att 

läroboken blev en allt mer betydelsefull del av undervisningen (Selander, 2003) och 

bidrog till nya lärdomar (Wikman, 2004). Samtidigt som läroboken öppnade nya 

kunskaper fick den även rollen att avgränsa innehållet i lärandet (Selander, 2003). 

Situationen för eleverna var ofta utformad så att den information som både läraren och 

läroboken erbjöd var den enda tillgängliga kunskapen (Pettersson, 2008).  

Läroböckerna genomgick en stor förändring under 1900-talet (Pettersson, 2008). Från 

att till största del varit textbaserade illustrerades fler läroböcker och kombinerade både 

bilder och texter. Vidare övergick de från en gudfruktig och nationalistisk inriktning till 

att mer efterstäva demokratiska, internationaliserande och kritiskt reflekterande 

medborgerliga intressen.  
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Samhället är i ständig förändring och idag möter läroböcker informationssamhället. 

Under 1990-talet tappade läroböckerna sin plats som det dominerande materialet i 

skolan till fördel för andra medier och annan litteratur (Wikman, 2004). I dag närmar 

sig läroboken att fungera mer som ett handledningsmaterial för både lärare och elever.  

2.3 Bilder i läroböcker; en historisk tillbakablick  

Bilder i undervisningssyfte har funnits under flera århundraden, möjligen även i 

årtusenden (Pettersson, 2008). Genom att använda bilder har svåra begrepp och 

fenomen åskådliggjorts. Redan under 1600-talets mitt framhölls åsikten att ur ett 

pedagogiskt perspektiv är en illustrerad text mer effektivt för inlärning än enbart text 

(Eriksson, 2009).  

Under första delen av 1800-talet utgjorde bilder en mycket liten del av innehållet i 

läroböcker (Wearn, Pettersson & Svensson, 2004). Bildernas motiv bestod främst av 

traditionell religiös konst med inspiration från Bibeln. Vid införandet av den 

obligatoriska folkskolan i Sverige 1842 debatterades bildens användning i 

undervisningen. Åsikter framfördes att avsikten med bilder var att dessa skulle nå 

eleverna på ett djupare och känslomässigt sätt. I och med att tryckmetoderna av bilder 

förbättrades kunde läroböcker med inbrutna bilder produceras från och med 1850-talet 

(Eriksson, 2009). 1868 utkom läroboken Läsebok för Folkskolan vilken innehöll ett 

trettiotal bilder där flera av dem avbildade svenska djur (Wearn, Pettersson & Svensson, 

2004). Utvecklingen av mer illustrerade läroböcker var dels ett resultat av den 

trycktekniska utvecklingen men även av en medveten politik vilken grundades i 

pedagogiska åsikter om bildens viktiga betydelse i undervisningen (Eriksson 2009). 

Vidare var läroboksförfattarna måna om att text och bild skulle interagera med 

varandra. Lärobokens bilder hade en central roll där läraren utgjorde en viktig del i 

elevernas förståelse genom att tyda bildernas innehåll. I lärarvägledningarna fanns även 

inskrivet hur bilderna skulle beskrivas för eleverna. 

Bilderna i läroböcker i början av 1900-talet kännetecknades av den totala idyllen 

(Pettersson, 2008). I denna så kallade Sörgårdsidyll (uttryck myntat utifrån de 

tongivande läseböckerna av Anna Maria Roos utgivna första gången 1912/1913) 

speglade läroböckernas bilder den tidens samhällsideal såsom uthållighet och 

förnöjsamhet (Wearn, Pettersson & Svensson, 2004). Bilderna saknade uttryck av 

sociala orättvisor, sjukdomar och nöd (Pettersson, 2008) trots att elevernas verklighet 

oftast var en annan (Wearn, Pettersson & Svensson, 2004). Under 1900-talet blev det 
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vanligare att bilderna i läroböcker lämnades utan kommentarer (Eriksson, 2009). Denna 

utveckling kan ha sin grund i att åskådningsundervisningen tappade pedagogisk mark 

under 1950-talet i Sverige. I förlängningen medförde detta att bildens betydelse i 

läroböcker tonades ner med en föreställning om att elever redan har kompetens att 

själva tolka böckernas bilder.  

Tidiga bilder i läroböcker var ofta få till antalet, små och svartvita för att under 1950-

talet beredas mer plats i böckerna (Pettersson, 2008). Med tryckteknikens utveckling 

gjorde fler färgbilder entré i läroböckerna (Wikman, 2004). Under 1970- och 1980-talet 

resulterade denna utveckling i att läroböckerna alltmer började likna kataloger med 

flertalet färgbilder och fotografier. De senaste decenniernas tekniska utveckling för 

layout och bildhantering har inneburit förbättrade möjligheter till en mer genomtänkt 

pedagogisk presentation i läroböcker (Pettersson, 2008). 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Avsnittet tidigare forskning inleds med forskningsresultat kring läroböcker som 

läromedel i dagens skola. Därefter beskrivs läroböcker i matematik, i svenska och 

läroböcker ur ett genusperspektiv. Vidare redogörs för bilder i läroböcker i dagens skola 

samt läroboksbilden ur ett genusperspektiv. Avslutningsvis behandlas läroböckers 

författarskap och läroboksgranskning.  

3.1 Läroböcker i dagens skolundervisning 

Flertalet studier uppmärksammar att läroböcker har en dominerande roll som läromedel 

i svenska skolor (Ammert, 2009; Englund, 2011; Holmén, 2006; Korsell, 2007; Mattlar, 

2008; Selander, 2003; Skolverket, 2006a; Svensson, 2011; Wikman, 2004) och även i 

flertalet länder världen över (Ammert, 2011; Reichenberg, 2000; Selander, 2003). 

Läroboksforskning utgör en relativt liten del inom den svenska pedagogiska 

forskningen (Svensson, 2011; Wikman, 2004) men innehar en något starkare roll 

internationellt (Svensson, 2011).  

Användningen av läroböcker utgör en betydande del av elevernas skolvardag 

(Pettersson, 2008; Reichenberg, 2000). De fungerar både som en central 

informationskälla utifrån vilken eleverna bedöms och används ofta som utgångspunkt 

för lärarnas undervisning (Chiappetta & Fillman, 2007; Nelson, 2006; Norlund, 2009).  
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Aktuella studier visar att endast två procent av svenska lärare arbetar helt utan 

läroböcker (Englund, 2006; Levén, 2003; Svensson, 2011). Användningsfrekvensen av 

läroböcker skiljer sig inte märkbart mellan skolans olika stadier, emellertid varierar 

graden av inflytande på undervisningen mellan olika skolämnen (Englund, 1999; 

Skolverket, 2006a). Läroböcker har större betydelse i skolämnen där delar av 

ämnesstoffet metodiskt bygger på varandra så som i språk, matematik och 

naturorienterande ämnen. I skolämnen med en mindre tydlig ämnesstruktur, till exempel 

samhällskunskap och bild, har läroböcker mindre inflytande på undervisningen. 

Även om läroböcker används regelbundet i skolans undervisning anser bara hälften av 

lärarna att tillgången av läromedel är godtagbar (Levén, 2003). Läroböcker är dyra och 

ofta en långsiktig investering (Reichenberg, 2000). Det vanligaste tillvägagångssättet 

vid val av en lärobok för ett ämne är att man vid skolans ämneskonferenser tar ett 

gemensamt beslut utan några i förväg formulerade urvalskriterier (Svensson, 2011). 

Vidare framkommer att skolans ekonomiska resurser är av stor betydelse för vilka 

läroböcker skolan använder (Skolverket, 2006a; Svensson, 2011). Flertalet lärare 

påpekar att de kan påverka läroboksvalet förutsatt att ekonomin tillåter det (Skolverket, 

2006a). Skolans ekonomiska resurser har minskat avsevärt sedan början av 1990-talet 

vilket kan innebära en begränsning för lärare att införskaffa uppdaterade läromedel 

(Korsell, 2007). Läroböcker köps främst in för att bygga upp eller komplettera 

befintliga klassuppsättningar och inte för att följa förändringar i styrdokumenten 

(Svensson, 2011).  

Läroböcker kan utgöra den enda litteratur vilken alla i ett samhälle har tydliga krav att 

tillgodogöra sig (Pettersson, 2008). Läroboken fungerar till och med i praktiken på 

många skolor som en läroplan (Englund, 1999; Holmén, 2006; Nelson, 2006; Wikman, 

2004). Flertalet lärare framhåller läroboken som en garanti för att undervisningen är i 

linje med styrdokumenten (Englund, 1999; Nelson, 2006; Skolverket, 2006a; Svensson, 

2011). Den används som bas för både planering och genomförande av undervisning för 

att nå styrdokumentens mål, innehåll och principer. Det finns därmed risk att 

genomförandet av styrdokumenten överlämnas till läroboksproducenterna (Skolverket, 

2006a).  

I en målstyrd skola kontrollerar staten att målen uppfylls; inte hur undervisning 

genomförs eller vilka läromedel som används. Studier visar att många läroböcker inte 

till fullo överensstämmer med styrdokumentens värdegrund och mål (Skolverket, 



 

  12 

2006a). Läroböckernas innehåll påverkas dessutom av det rådande samhälle där de 

skapas (Wikman, 2004). Traditioner lever ofta kvar över tid både i form och innehåll 

(Skolverket, 2006a; Wikman, 2004). Flertalet läroböcker kan vara desamma även om 

läroplaner och andra styrdokument har förändrats över tid (Tallberg Broman, Rubinstein 

Reich & Hägerström, 2002). Därmed kan en bristande överensstämmelse förmedlas 

mellan gällande styrdokument och läroböckernas ideologi. Skolan har en viktig uppgift 

i att undersöka och värdera läroböcker och medvetet leda elevernas studier enligt målen 

i gällande styrdokument (Skolverket, 2006a). 

3.1.1 Läroböcker i matematik 

Läroböcker i matematik har varit och är ett centralt verktyg i matematikundervisning 

(Johansson, 2009). I Sverige finns en lång tradition av användandet av läroböcker i 

skolmatematiken (Johansson, 2006). Redan 1614 utkom den första tryckta läroboken i 

matematik, Aurelius räknelära, viken var skriven på svenska (Johansson, 2009). 

Innehållet i dagens matematikböcker är mer omfattande än tidigare och speglar en 

föreställning om vad matematikämnet innebär och vad det betyder att lära sig 

matematik. Läroböckerna har i dag ett väsentligt inflytande på undervisningen i 

matematik (Johansson, 2006; Skolverket, 2003). Även om det finns en allmän 

uppfattning att läroböckernas innehåll i matematik ska garantera styrdokumentens mål 

finns ingen säkerhet att så verkligen är fallet (Johansson, 2006; 2009).  

Skolämnet matematik sammankopplas ofta med en manlig kodning (Moser & 

Hannover, 2013; Staberg, 1992). Under 1800-talet ansågs det till och med vara onödigt 

att utsätta ”fruntimmer” för allt för svåra beräkningar (Johansson, 2009). Detta 

resulterade bland annat i att det 1853/1854 utkom två olika matematikböcker för elever; 

Räknelära för fruntimmer (med minskad mekanisk svårighet vid beräkningar) och 

Sifferräknelära (med mer omfattande mekanisk svårighet vid beräkningar). Vidare 

fanns det vid sekelskiftet teorier om fysisk och psykisk svaghet hos flickor vilket 

innebar att läroverksstudier ansågs olämpliga; studier i mer avancerad matematik ansågs 

vara särskilt riskfyllda (Staberg, 1992). Fortfarande i dag visar studier en manlig 

dominans i matematikböcker (Moser & Hannover, 2013). Manliga karaktärer återfinns 

oftare både i texter och bilder. Även matematikböckernas icke-mänskliga karaktärer, 

som sagolika siffror eller humaniserade djur, förefaller vara mer manliga än kvinnliga 

(Moser & Hannover, 2013).  
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3.1.2 Läroböcker i svenska 

Läroböcker i svenska i form av läseböcker har en lång tradition i Sverige (Pettersson, 

2008; Wearn, Pettersson & Svensson, 2004). Under första delen av 1800-talet var de 

flesta barns kontakt med läsning Bibeln, psalmboken och katekesen (Wearn, Pettersson 

& Svensson, 2004). I och med början av den allmänna folkskolan 1842 tillkom andra 

riktade läseböcker såsom Bilder – ABC-bok (1847) och Läsebok för folkskolan (1868) 

(Pettersson, 2008; Wearn, Pettersson & Svensson, 2004). Senare följde Hem och 

hembygd Sörgården (1912) och I Önnemo (1912) (Pettersson, 2008). I dag finns inte 

någon statlig styrning när det gäller läroboksutgivning. Detta har i sin tur inneburit att 

ett flertal olika läseböcker används i undervisningen.  

Skolämnena modersmål och språk har ofta sammankopplats med en kvinnlig kodning 

(Moser & Hannover, 2013). Aktuella studier visar att det finns en överrepresentation av 

pojkar även i läroböcker i svenska när det gäller representation i texter och bilder 

(Berge & Widding, 2006; Skolverket, 2006b; Tietz, 2007). Detta kan innebära att 

läroböcker i svenska genomsyras av en manlig norm. Forskningen visar dock på en 

jämnare fördelning mellan kvinnliga och manliga karaktärer i texter och bilder för 

läroböcker i modersmål än i matematik (Moser & Hannover, 2013). Detta kan bidra till 

uppfattningen att skolämnet modersmål är mer för flickor till skillnad från skolämnet 

matematik vilken innehar en manlig kodning och därmed är mer för pojkar (Moser & 

Hannover, 2013). 

3.1.3 Läroböcker ur ett genusperspektiv 

Staten har historiskt sett använt läroböcker som en styrfaktor för att uppnå en likvärdig 

eller enhetlig skola (Pettersson; 2008; Skolverket, 2006a). Läroboken kan uppfattas som 

en artefakt vilken bevarar och överför kunskap inom ett rådande utbildningssystem 

(Johansson, 2006; Mustapha, 2012). Vidare har läroboken en mestadels hög status 

eftersom den är ett institutionellt medium (Wikman, 2004). Läroböckers huvudsakliga 

uppgift är att understödja elevers lärande. Läroböcker förmedlar samtidigt samhällets 

rådande syn på kunskap och är dessutom normgivande för den kunskap som för tillfället 

anses vara av vikt att lära sig (Ammert, 2011; Englund, 1999; Wikman, 2004). 

Maktidentiteter kan därmed bekräftas och legitimeras då läroböcker utgör en del av 

socialiseringsprocessen i elevernas sätt att uppfatta sig själva (Ammert, 2011). 

Läroböcker förmedlar inte bara nya ämneskunskaper till elever utan även lärdomar om 
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gemensamma sociala och kulturella förklaringar, såsom vad som är lämpligt och 

olämpligt samt var gränsen går mellan normalt och onormalt, i det rådande samhället 

eleven är en del av (Moser & Hannover, 2013; Selander, 2003). Läroböcker kan till och 

med uppfattas som kanoniska texter då de har en stark position, styr och sätter normer 

(Hultén, 2008). Därmed framstår läroböcker som viktig för socialisering kring 

värderingar och attityder hos unga människor, bland annat avseende uppdelade 

könsroller (Mustapha, 2012). Könsrepresentation i läroböcker kan i och med detta 

återspegla vissa av samhällets ideologiska värderingar.  

Den kritiska granskningen av skolan ur ett könsperspektiv tilltog under 1970- och 80-

talet och än mer under 1990-talet (Moser & Hannover, 2013; Selander, 2003; Tallberg 

Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002). Läroböcker och andra läromedel 

granskades avseende budskap i text och bilder med frågor kring vem undervisning 

främst vände sig till. Studier visade att läroböcker återgav mer erfarenheter och 

representationer förknippade med män än med kvinnor. Huvudtendenserna av nutida 

utförda studier visar att det fortfarande finns en överrepresentation av pojkar i 

läroböcker både i form av text och i form av bild (Berge & Widding, 2006; Mattlar, 

2008; Skolverket, 2006b; Tietz, 2007). Detta innebär att läroböcker genomsyras av en 

manlig norm. Ur ett jämställdhetsperspektiv kan överrepresentationen av pojkar i 

förlängningen innebära att flickor får det svårare att känna delaktighet i de olika 

kunskapsområdena (Ammert, 2011). Om utbildningssystemet ständigt visar flickor och 

pojkar i stereotypa roller förstärks dessa bilder i samhället (Tietz, 2007).  

Aktuella studier visar att det är viktigt att verksamma inom skolan har en medvetenhet 

om inbyggda sociala och kulturella skillnader i skolans utbildningspraktik, dess metoder 

och redskap (Lahelma, 2014). Detta omfattar bland annat användandet av läroböcker. 

Förutom läroboken i sig är även lärarstilen avgörande för vilka normer som förmedlas 

till eleverna (Juhlin Svensson, 2000; Skolverket, 2006a). En och samma lärobok kan 

användas på helt skilda sätt av olika lärare (Selander, 2003). Dessutom är det inte bara 

läraren som undervisar eleverna; flertalet av dem inhämtar även själva kunskapen direkt 

från läroboken (Englund, 1999; Löwing, 2004). Då eleverna är beroende av läroböcker, 

samt kan inneha en övertygelse att dessa är korrekta och odiskutabla, kan föreställningar 

kring könssterotyper i vårt samhälle förstärkas och reproduceras (Tietz, 2007).  
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3.2 Läroböckernas bilder i dagens skolundervisning 

Bilder är viktiga för både påverkan och inlärning eftersom vårt minne för bilder är 

starkare än vårt minne för ord (Paivio, 1986; Wearn, Pettersson & Svensson, 2004). Då 

det ofta är bilden som först fångar ögat kan bilden i flertalet fall vara avgörande för 

elevers inställning då ett arbetsområde introduceras (Eriksson, 2009). Dessutom kan 

emotionella förankringar finnas inbäddad i bilder (Höijer, 2011). Trots att läroboken 

utgör en central informationskälla i undervisningen (Chiappetta & Fillman, 2007; 

Nelson, 2006) är forskningen kring bilder och inlärning från bilder begränsad (Wearn, 

Pettersson & Svensson, 2004; Pettersson, 2008).  

Övergripande används inte läroböckernas bilder som den källa till information de borde 

vara (Wearn, Pettersson & Svensson, 2004).  Omfattningen av det aktiva användandet 

av bilder i skolan är högst varierande; allt från dagligen till någon enstaka gång per 

termin (Pettersson, 2008; Wearn, Pettersson & Svensson, 2004). Lika varierande är 

användningen av bilder i olika skolämnen och för olika lärare (Pettersson, 2008).  

Det finns en föreställning om att skolans elever har kompetens att själva tolka 

läroböckernas bilder (Eriksson, 2009). Likaså finns en tendens till övertro om att bilder i 

läroböcker underlättar förståelsen av en texts innehåll (Eriksson, 2009; Hannus & 

Hyönä, 1999). Detta kan leda till en ökad risk att elever inte tolkar bilderna i linje med 

författarens eller illustratörens avsikt. Vidare kan förhållande mellan bild och text vara 

komplicerat vilket också medför en ökad svårighet för elever att nå en helhetsförståelse 

(Hannus & Hyönä, 1999). Ett sådant förhållande kan upplevas förvirrande (Eriksson, 

2009). Tolkningsprocessen av bilder i läroböcker kan ytterligare försvåras då de ibland 

endast utgör ett dekorativt inslag eller som stämningsskapare.  

Läroböckernas bilder och texter kan förmedla oönskad påverkan (Wearn, Pettersson & 

Svensson, 2004). Det är därför viktigt att skaffa redskap för avkodning av budskap i 

bilder (Selander, 2003). Det kan annars finnas en risk att elever uppfattar att 

läroboksbilder beskriver omvärlden på ett sanningsenligt sätt (Wearn, Pettersson & 

Svensson, 2004). Bara för att bilderna förekommer i skolan är de inte automatiskt 

objektiva (Selander, 2003). Sammanfattningsvis innehåller dagens läroböcker fler bilder 

än de läroböcker som producerades för 20 till 30 år sedan (Pettersson, 2008; Wearn, 

Pettersson & Svensson, 2004); dagens böcker innehåller med andra ord fler bilder att 

tolka och förstå. 
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3.2.1 Läroböckernas bilder ur ett genusperspektiv 

Aktuella studier visar att flickor är underrepresenterade på läroböckernas bilder i 

förhållande till antalet avbildade pojkar, både i Sverige (Berge & Widding, 2006; 

Bronäs, 2000; Skolverket, 2006b) och internationellt (Gharbavi & Mousavi, 2012; 

Khurshid, Gillani & Hashmi, 2010; Moser & Hannover, 2013). Genom sin gestaltande 

förmåga bidrar bilder till strukturering av tankar (Eriksson & Göthlund, 2004). Bilder 

genererar värderingar vilka kan vara starkt konserverande till exempel utifrån ett 

genusperspektiv. En bild kan uppfattas på olika sätt beroende på kulturella och 

individuella orsaker. Bilder i läroböcker behöver tillhörande text där det tydligt framgår 

på vilket sätt bild och text samverkar med varandra (Eriksson, 2009). Saknas detta 

samband kan en bild i en lärobok förbli oläsbar och det är en risk att inte önskvärda 

budskap såsom stereotypa framställningar, fördomar och förutfattade meningar 

förstärks. En bild förmedlar åsikter som kan påverka elevers uppfattning när det gäller 

förväntningar som finns på respektive flickor och pojkar. Genom sociala 

representationer kan könsidentiteter och könsrelationer reproduceras (Howarth, 2006). 

Detta kan bidra till att bevara och rättfärdiga könsskillnader i den sociala ordningen. I 

detta sammanhang spelar läroböcker en avgörande roll för hur elevens världsbild av 

kvinnliga och manliga roller i samhället uppfattas (Hamdan, 2010). 

3.3 Läroböckernas författarskap 

I och med etableringen av folkskolan med allmän skolplikt vid 1800-talets slut skapades 

läroböcker för massutbildning och en omfattande läroboksutgivning påbörjades 

(Selander, 2003; Wikman, 2004). Läroböckernas författare var vid den tiden mestadels 

män (Holmén, 2006; Långström, 1997). Fram till andra världskriget författades 

läroböcker främst av intellektuella kulturpersonligheter och forskare (Pettersson, 2008; 

Selander, 2003). Efter kriget förändrades däremot situationen till att de flesta 

läroboksförfattarna hade en lärarbakgrund (Selander, 2003). Forskning kring 

läroböckers författarskap är begränsad.  

3.4 Granskning av läroböcker i Sverige 

I och med riksdagsbeslut 1991 lades Skolöverstyrelsen och Statens institut för 

läromedelsinformation ned vilket medförde att statens kontroll och styrning av 

läromedel upphörde (Ammert, 2011; Holmén, 2006; Johansson Harrie, 2009; 

Långström, 1997; Pettersson, 2008; Reichenberg, 2000; Skolverket, 2006a). Det finns 
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därmed ingen statlig förhandsgranskning av läroböcker kvar. Det kan förefalla vara en 

passiv strategi av utbildningsmyndigheterna då det i dag saknas någon form av 

utvärdering eller kontroll avseende läroböcker i styrdokumenten (Johansson, 2006). Det 

är dock i överensstämmelse med det nu rådande pedagogiska styrsystemet vilket är 

målbaserat och ger en hög grad av lokalt ansvar. I dagens målstyrda skola reglerar inte 

staten hur undervisning genomförs eller vilka läromedel som används utan den 

kontrollerar att målen uppfylls (Skolverket, 2006a). Det är således huvudmän och 

lärarna själva som beslutar om vilka läroböcker som ska användas (Skolverket, 2006a). 

Det är en lokal uppgift att utvärdera och bedöma om en lärobok återger riktlinjerna i de 

nationella styrdokumenten (Johansson, 2006). Detta innebär att olika skolor kan ha 

olika läroböcker. Även inom en och samma skola kan läroböckerna variera mellan olika 

lärare. Det är förlag och läroboksförfattare som beslutar om hur kunskap i olika 

skolämnen framställs vilket undantagsvis blir ifrågasatt av varken elever eller lärare 

(Pettersson, 2008). Vidare är skolboksförlagen ofta ovilliga att lämna ut information om 

hur förfarandet sker kring urval av författare och illustratörer (Selander, 2003). 

Dessutom är läroboksförlag inte skyldiga att följa gällande styrdokument vid skapandet 

av en lärobok (Johansson, 2006). Det finns dock förväntningar från marknaden (lärarna) 

att läroböcker följer givna krav från aktuella styrdokument. Då läroböcker utgör en 

ledande roll i skolans undervisning (Ammert, 2009; Englund, 2011; Holmén, 2006; 

Korsell, 2007; Selander, 2003; Skolverket, 2006a; Svensson, 2011; Wikman, 2004) 

förefaller kunskap om läroböcker och analyser av dessa angelägna (Ammert, 2011).  

3.5 Sammanfattning 

Utifrån tidigare forskning kan konstateras att läroböcker under lång tid har utgjort ett 

betydelsefullt redskap i utbildning med stark förankring i skolans verksamhet. 

Författarna till läroböcker har oftast varit män. Fram till andra världskriget författades 

läroböcker främst av intellektuella kulturpersonligheter och forskare; dock har dagens 

författare främst lärarbakgrund. 

Fortfarande i dag har läroböcker en dominerande roll avseende läromedel både i Sverige 

och internationellt och utgör därmed en betydande del av elevernas skolvardag. 

Läroboken fungerar i praktiken som en läroplan på många skolor. Många läroböcker 

överensstämmer inte till fullo med styrdokumentens värdegrund och mål; traditioner 

lever ofta kvar från det förgångna både i form och innehåll och trots att förändringar har 

skett kan uppfattningar konserveras i läroböcker. Dessutom kan flertalet läroböcker vara 
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desamma även om läroplaner och andra styrdokument har förändrats över tid. Detta kan 

innebära en bristande överensstämmelse mellan läroböckernas ideologi och nutida 

styrdokument.  

Läroböckernas bilder hade tidigare en central roll i skolans undervisning där 

läroboksförfattarna var måna om att en läroboks bild och text skulle interagera med 

varandra. Från att läraren har haft en viktig roll med att hjälpa elever tolka bilder finns 

nu en föreställning om att elever själva redan innehar en sådan kompetens.  

Läroböcker utgör en viktig mekanism för socialisering kring värderingar och attityder 

hos unga människor, bland annat avseende differentierade könsroller. 

Könsrepresentation i läroböcker kan ses som en återspegling av vissa ideologiska 

värderingar som samhället innehar. Huvudtendenserna av aktuella studier visar att det 

fortfarande finns en överrepresentation av pojkar i läroböcker både i text och bild. Detta 

innebär att trots styrdokumentens tydlighet att jämställdhet mellan kvinnor och män är 

värden som skolan ska gestalta och förmedla genomsyras läroböcker av en manlig 

norm. Vidare framkommer att skolämnet matematik ofta associeras med en manlig 

kodning och skolämnet svenska med en kvinnlig kodning. 

Från och med nedläggningen av Skolöverstyrelsen och Statens institut för 

läromedelsinformation 1991 finns det ingen statlig förhandsgranskning av läromedel. I 

förlängningen innebär detta att huvudmän och lärare har en viktig uppgift i att noga 

undersöka och värdera läroböcker och medvetet leda elevernas studier i riktning mot 

målen i gällande styrdokument.   

4. TEORETISKT PERSPEKTIV 

De traditionella tänkesätten och uppfattningarna om vad som är kvinnligt och manligt 

skapar och har skapat normer och värderingar vilka har haft inflytande på att människor 

gör skillnad på individer och deras handlingssätt beroende på kön (Davies, 2003). 

Synsättet att dela in attribut, egenskaper och beteenden i kvinnliga och manliga fack 

finns djupt rotat i det västerländska tänkandet och är inget nytt fenomen; vår 

världsuppfattning grundar sig i att det finns två motsatta kön.  

I föreliggande studie undersöks en kommuns aktuella läroböcker (2014) för skolämnena 

matematik och svenska, årskurs ett till nio, ur ett genusperspektiv. På grundval av 

studiens inriktning ges i detta teoretiska avsnitt en översikt över forskningen om genus 



 

  19 

och genusstrukturer samt hur dessa upprätthålls. Genusforskningen präglas av en 

teoretisk mångfald. Valet har gjorts att fokusera kring Yvonne Hirdmans genussystem 

(Hirdman, 1988; 2003). Hirdmans strukturer lyfter dikotomins och hierarkins betydelse 

och passar därmed studiens granskning av bilder på flickor respektive pojkar.  

4.1 Hirdmans genussystem  

Det latinska ordet genus framställs enligt Nationalencyklopedin (2014b) med betydelsen 

härkomst, släkt, stam, kön, art och slag. Vidare beskrivs genus som ett begrepp inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning vilket används i syfte 

att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som tillsammans skapar 

människors sociala kön (Lykke, 2009). Fram till 1980-talet användes ordet genus i 

Sverige bara inom språkläran för att beteckna substantiv av olika grammatiska varianter 

(han, hon, den eller det) (Hirdman, 2003). Därefter tog kvinnoforskare i Sverige ordet 

genus från lingvistiken som en översättning för det engelska begreppet gender vilket vid 

den tidpunkten frekvent användes i den internationella feministiska forskningen 

(Hirdman, 2003; Lykke, 2009). Motivet att använda begreppet gender var att förtydliga 

socialt konstruerat kön, det vill säga vad som döljer sig bakom de tillsynes fasta 

formerna kvinnor och män, för att se företeelser som inte tidigare lagts märke till 

(Hirdman, 2003). Vid sidan av de konkreta åtgärderna för att förändra verkligheten 

framfördes åsikten att en av de mest effektiva strategierna för att urholka 

genusgörandets fortsatta orättvisor var att göra det möjligt att se hur genus görs och hur 

genus verkar. Begreppet genus användes för att beskriva hur människor medvetet eller 

omedvetet formas till kvinnor eller män. Således ska begreppet genus brukas som ett 

redskap för att förtydliga den roll en människa väljer och/eller tillskrivs med 

utgångspunkt i sitt biologiska kön. 

4.1.1 Genussystemets två principer; dikotomi och hierarki 

Mot slutet av 1980-talet introducerade Yvonne Hirdman det så kallade genussystemet 

vilket är att likna en ordningsstruktur för kvinnor och män (Hirdman, 1988). Denna 

ordningsstruktur innebär att kvinnor och män är inplacerade i ett genussystem eller en 

genusordning där dolda genuskontrakt styr förhållande mellan dem (Hirdman, 2003). 

Ordningsstrukturen i samhället upprätthålls av två principer; dikotomin (isärhållandets 

tabu) och hierarkin (mannen som norm och överordnad). Utifrån dessa två principer 
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görs skillnader mellan kvinnor och män och vad som uppfattas som kvinnligt och 

manligt i samhället.  

Genussystemets dikotomi innebär att det manliga och det kvinnliga inte bör blandas och 

genom att kvinnor och män ingår i ett genuskontrakt sker ett isärhållande där manligt 

och kvinnligt ses som varandras motsatser (Hirdman, 2003). Därmed får det kvinnliga 

respektive det manliga varsin plats i tillvaron. I förlängningen innebär detta att kvinnor 

och män är verksamma inom skilda områden och associeras med olika egenskaper och 

förmågor, gör olika saker och utformar sitt yttre på olika sätt. Reglerna för hur och vad 

kvinnor respektive män bör göra skapar en slags ordning i världen. Eftersom kvinnor 

och män lever under olika villkor i samhället erbjuds de olika möjligheter (Hirdman, 

2003).  

Genussystemets hierarki, med mannen som norm och överordnad, yttrar sig i att män 

och det manliga anses som norm för det normala och det allmängiltiga (Hirdman, 2003). 

Det är män som är normen för människor och de värderas högre än kvinnor och det 

kvinnliga. I förlängningen innebär det att män placeras hierarkiskt högre än kvinnor. I 

systemet tillåts det kvinnliga könet sträva efter det som är hierarkiskt högre, det vill 

säga det som uppfattas vara manligt. Det är dock inte lika godtagbart för det manliga 

könet att sträva mot det som upplevs kvinnligt eftersom detta upplevs vara lägre i 

hierarkin. 

Genusskapandet är svårt att bryta sig loss ifrån (Hirdman, 2003). Människans tankar om 

vad män och kvinnor är skapar vi tillsammans och har så gjorts under lång tid. Genom 

kulturell överlagring (samhällets uppfattningar om hur relationen mellan kvinna och 

man ska vara), social integration (samhällets uppfattningar om vem som gör vad i ett 

samhälle) och socialisering (direkt inlärning hur flickor respektive pojkar bör agera) 

skapas genuskontraktet konstant i samhället vi verkar i. Konkreta åtgärder samt ökad 

medvetenhet om hur genus görs och verkar kan minska fortsatta orättvisor. 

5. METOD 

Detta metodavsnitt inleds med en övergripande beskrivning av metod för 

datainsamlingen. Därpå framförs studiens perspektivtagande, urval och 

undersökningsgrupp samt genomförande med särskilt fokus på läroböcker i matematik 

och svenska. Vidare redovisas metoder avseende studiens bearbetning och analys. 
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Avsnittet innehåller även studiens kvalitetskriterier samt forskningsetiska frågor och 

avslutas med en metoddiskussion. 

5.1 Metod för datainsamling 

Den samhällsvetenskapliga forskningen brukar vanligtvis delas upp mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskning (Bryman, 2008; Fejes & Thornberg, 2009). Det som avgör 

valet av kvantitativ eller kvalitativ forskningsansats är forskningsfrågan (Fejes & 

Thornberg, 2009). Studiens empiri är presenterad i sifferdata för vilka kvantitativa 

statistiska analysmetoder har ansetts vara ett lämpligt angreppssätt för analys och 

bearbetning. Avseende kvantitativa och kvalitativa metoder sammanfaller valet av 

analys och bearbetningsmetod med resonemang framfört av Åsberg (2001). Han menar 

att data kan vara kvantitativ (värden, siffror et cetera) eller kvalitativ (enkäter, intervjuer 

et cetera) men att metoder är varken eller. Valet har emellertid gjorts att använda gängse 

terminologi och studien framhålls följaktligen vara kvantitativ. 

Studien har utgått från aktuell forskning om läroböcker och dess bilder, skolans 

styrdokument samt genusteori som den framförs av Yvonne Hirdman (1988; 2003). 

Data har insamlats från en primär källa; aktuella (2014) läroböcker i matematik och 

svenska i en kommun. Omfånget av insamlad datamängd är vald för att kunna 

synliggöra tendenser i en avgränsad enhet, en kommun, i relation till nationella och 

internationella mönster. 

5.1.1 Perspektivtagande 

Studiens teoretiska utgångspunkt är genusperspektivet som den framförs av Yvonne 

Hirdman (1988; 2003). Genusperspektivet kan på olika sätt bidra till en förståelse för 

normer och värderingar i samhället. Skolmiljön och dess läroböcker förmedlar normer 

och värderingar som skolan bör ha insikt i och aktivt förhålla sig till. I förlängningen 

kan genusperspektivet bidra till att normer, så som de presenteras för skolelever via 

läroböcker, synliggörs.  

5.1.2 Urval och undersökningsgrupp 

Det statistiska urvalet för denna studie utgörs av aktuella läroböcker (september till 

oktober 2014) för samtliga skolor i en kommun avseende skolämnena matematik och 

svenska från årskurs ett till nio. Med aktuella läroböcker menas här böcker som används 

i kommunens undervising under gällande tidsperiod. Skolämnet matematik är valt då 



 

  22 

det representerar ett ämne med generellt lika genomsnittliga betygsmeritmedelvärden 

för flickor och pojkar (Jöesaar, 2013). Dessutom sammankopplas skolämnet matematik 

ofta med en manlig kodning (Moser & Hannover, 2013). Skolämnet svenska är valt då 

det representerar ett ämne med tydliga och signifikanta skillnader, till flickors fördel, 

avseende genomsnittliga betygsmeritmedelvärden (Jöesaar, 2013). Dessutom förknippas 

skolämnena modersmål (i denna studies fall svenska) och språk ofta med en kvinnlig 

kodning (Moser & Hannover, 2013). 

Omfånget av antalet läroböcker är valt för synliggöra tendenser i data. Att undersöka 

alla förlags totala utgivning av samtliga läroböcker för alla åldrar i hela skolsystemet 

vore en alltför omfattande uppgift inom ramen för en masteruppsats. Till grund för 

studiens statistiska redovisning har alla aktuella läroböcker i matematik och svenska 

som andvänds inom kommunens samtliga skolor tagits med; totalt 153 mättillfällen 

omfattande 19817 sidor. Studien har omfattat 129 unika läroböcker då ett fåtal böcker 

även förekommit på flera skolor (Bilaga 3). Vid insamlandet av data berörde studien 

1015 elever (kommunens samtliga elever på grundskolenivå september och oktober 

2014). 

5.1.3 Genomförande 

Under augusti månad 2014 informerades kommunens förvaltningschef, rektorer och 

utvecklingsledare om planerad studie. Vidare planerades studien utifrån given tidsram 

för en masteruppsats. 

Inledningsvis genomfördes litteraturstudier av vetenskapliga avhandlingar, artiklar och 

aktuell litteratur utifrån studiens syfte och frågeställningar. Genomförda litteraturstudier 

har följt Alan Brymans (2008) råd att på ett vetenskapligt sätt välja ut relevant litteratur 

och undersöka vad andra har gjort inom intresseområdet i fråga.  

Aktuella läroböcker (Bilaga 3) införskaffades med hjälp av kommunens lärare i 

matematik och svenska. Ett frekvenstabellsschema utformades för att möjliggöra en 

datainsamling om faktisk fördelning mellan flickors och pojkars bildutrymme i 

respektive lärobok (Bilaga 4). 

Studiens data (avseende flickors och pojkars respektive bildutrymme i läroböcker) 

insamlades utifrån frekvenstabellsschemat där fördelningen av förekomsten av 

flickor/kvinnor respektive pojkar/män på bilder i aktuella läroböcker undersöktes. I det 
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följande talas bara om flicka respektive pojke eftersom studiens syfte inte varit att 

fokusera på skillnader mellan vuxna eller barn utan könsrepresentation i sig. 

Datainsamlingen provades först med en testomgång av matematikböcker för årskurs sex 

till nio utifrån kategorierna flicka/flickor, pojke/pojkar, både flicka/flickor och 

pojke/pojkar och annat motiv (bilder som inte föreställer människor). Vid 

genomförandet uppmärksammades vissa bilder på människor vars kön inte kunde 

identifieras. Därför utformades ett nytt frekvenstabellsschema (Bilaga 4) där kategorin 

människa/människor ej avkodad tillkom. 

Efter datainsamlingen följde bearbetning och analys av framkommna resultat.  

5.1.4 Bearbetning och analys  

Studiens resultat bearbetades och analyserades med grundläggande statististika metoder 

(medelvärden, spridning et cetera) och hypotesprövning (t-test). Analyserad data 

presenterades i tabeller och figurer.  

Vid statistiska beräkningar där syftet är att undersöka om det finns en statistisk 

säkerhetsställd skillnad i medelvärde mellan två olika grupper används vanligtvis ett så 

kallat enkelsidigt t-test (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010; Kjellberg och 

Sörqvist, 2011). Genom ett t-test kan det avgöras om medelvärdesskillnaden är 

signifikant, det vill säga att den inte beror på slumpen.  

Inledningsvis undersöktes bildutrymmet i kommunens alla läroböcker i matematik och 

svenska samt dess fördelning över årskurserna ett till nio. För att påvisa eventuella 

signifikanta skillnader i bildutrymme mellan flickor och pojkar för hela kommunen och 

i respektive skola utfördes enkelsidiga oberoende t-tester. Dessa tester användes för att 

klargöra om gruppen pojkars medelvärde avseende bildutrymme var lägre eller högre i 

relation till gruppen flickors bildutrymme.   

Därefter undersöktes tillgången av läroböcker i matematik och svenska utgivna innan 

och efter införandet av Lgr 11. Vidare studerades antal bilder i läroböcker föreställande 

flickor respektive pojkar i förhållande till utgivningsår.  

Avslutningsvis undersöktes antalet kvinnliga och manliga författare till kommunens alla 

läroböcker i matematik och svenska samt dess fördelning över årskurser. Samtliga 

författare för varje lärobok noterades. För att påvisa en eventuell signifikant skillnad i 

representation utfördes enkelsidiga oberoende t-tester. 
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Samtliga signifikanstester, enkelsidiga oberoende t-tester, genomfördes med hjälp av 

dataprogrammet IBM SPSS Statistics version 22. För att uppnå ett statistiskt signifikant 

resultat fodrades p< 0.05 (femprocentsnivån) vilket är en vedertagen accepterad nivå för 

att påvisa signifikant skillnad (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). Till hjälp för 

genomförandet av studiens statistiska beräkningar har stöd sökts i Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagens (2010) samt Kjellberg och Sörqvists (2011) böcker. 

5.2 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier utgör centrala begrepp vid genomförandet av ett forskningsarbete. 

Syftet med att påvisa studiens reliabilitet och validitet är att visa på att dess mål har 

uppfyllts. 

5.2.1 Studiens reliabilitet 

Kvalitetskriteriet reliabilitet påvisar en studies tillförlitlighet och redogör för hur väl 

framlagda resultat överensstämmer med verkligheten (Trost, 2012). 

Föreliggande studie har hög reliabilitet då den har en god empirisk förankring. Studien 

redogör för tidigare forskning i valt intresseområde, insamlandet av data och utförda 

statistiska beräkningar. Vidare används vedertagna statistiska metoder och dataprogram. 

Referenser till statistiken klargörs vilket i förlängningen innebär en god replikerbarhet 

(Bryman, 2008). Samtliga utförda och framförda statistiska beräkningar kan undersökas 

och framföras med samma resultat av andra forskare. 

5.2.2 Studiens validitet 

Ett ofta återkommande begrepp vid beskrivandet av kvalitet i forskning är validitet 

(Thornberg & Fejes, 2009). Begreppet innebär frågan om en studie och/eller dess 

metoder verkligen undersöker det som studien avser att undersöka (Nixon & Power, 

2007; Thornberg & Fejes, 2009; Trost, 2012). Med andra ord mäter validitet en studies 

giltighet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  

Föreliggande studie har hög validitet då dess undersökningar har mätt vad som 

efterfrågats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den aktuella 

läroboksanvändningen avseende matematik och svenska har undersökts i sin helhet i en 

kommun. Urvalet har varit tillräckligt omfattande för att ge en god grund till studiens 

genomförande och i förlängningen dess möjlighet att framföra slutsatser på ett 
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tillförlitligt sätt. Vidare har studiens analyser utförts med etablerade statistiska metoder 

och dataprogram vilket även det borgar för studiens höga validitet. 

5.3 Forskningsetiska aspekter 

Vid all vetenskaplig forskning finns etiska aspekter att beakta vilka ska säkerhetsställas 

vid bedrivandet av forskning. Dessa finns beskrivna i Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2010) och de allmänna kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Föreliggande studie har tagit hänsyn till 

dessa principer. 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte. (Vetenskapsrådet, 2010, s.7) 

Under augusti månad 2014 informerades kommunens förvaltningschef, rektorer och 

utvecklingsledare om föreliggande studie. Vidare har delresultat redovisats för 

kommunens ledning under studiens pågående arbete.  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
(Vetenskapsrådet, 2010, s.9) 

Studien bygger på aktuell vetenskaplig litteratur samt fördjupad granskning av olika 

läroböcker i matematik och svenska i en specifik kommun. Inga enskilda personer har 

deltagit i studien till vilka hänsyn behöver uppmärksammas. 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 
och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
(Vetenskapsrådet, 2010, s.12) 

Studien innehåller inga uppgifter knutna till enskilda personer vilket innebär att det inte 

heller kan identifieras några i materialet. Vidare vilar studiens data på aktuella 

läroböcker i matematik och svenska vilka kan erhållas och studeras av vem som så 

önskar. Studiens kommun har dock neutraliserats så att varken ort eller namn framgår. 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
(Vetenskapsrådet, 2010, s.14) 

Studien innehåller inga personuppgifter och är på det sättet inte av känslig etisk 

karaktär. 

5.4 Metoddiskussion 

Vid insamlandet av dataunderlag, lån av aktuella läroböcker, framkom med all tydlighet 

lärarnas utsatta situation utifrån kommunens ekonomiska problematik. Då flertalet 

skolor endast hade ekonomiska resurser för att ha läroböcker till exakt elevantal, ibland 
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inte ens ett extra lärarexemplar, fick mina lån av läroböcker ofta ske över veckohelger 

och lov. Lärarnas och elevernas arbetssituation avseende tillgänglighet av läroböcker, 

både avseende kvantitet och anpassning efter Lgr 11 (Skolverket, 2011), fick mig att vid 

tillfällen tappa mitt fokus och i mina tankar hamna på andra vägar än studiens 

frågeställningar.  

Denna studie har baserats på datainsamling i en kommun vid ett mättillfälle; september 

och oktober 2014 och utgör därmed ett stickprov av Sveriges samtliga 290 kommuner. 

Vid genomförandet framkom att kommunens olika skolor (A-F) hade olika läroböcker 

(Bilaga 3) för samma årskurs. Med denna information i åtanke kan slutsatsen dras att 

variationer och utfall troligtvis kan se olika ut även mellan och inom andra kommuner 

än den presenterad i denna studie. En undersökning omfattande fler kommuner vore 

möjligtvis än mer berikande och kompletterande; dock en alltför omfattande uppgift i 

ramen för en masteruppsats. 

En kvantitativ studie kan förefalla objektiv då dess resultat till största delen baserar sig 

på numerisk data. Det bör dock framhållas att även sådan forskning kan få subjektiva 

drag såsom hur studien kategoriserar eller tolkar framkomna resultat. Vi påverkas alla 

av egna intressen, förkunskaper och värderingar; ett faktum vilket jag under hela 

studiens process medvetet försökt förhålla mig till. 

6. RESULTAT 

Denna genomgång inleds med en beskrivning av vald kommuns skolstruktur. Därefter 

framförs en övergripande redovisning avseende bildutrymme för flickor och pojkar i 

aktuella läroböcker i skolämnena matematik och svenska. Vidare framställs resultat 

avseende utgivningsår för undersökta läroböcker samt fördelning mellan kvinnliga 

respektive manliga författare till dessa. Avslutningsvis fördjupas redovisningen av 

framkomna resultat till respektive skolas (A-G) nivå. 

6.1 Studiens kommun 

Denna studie fokuserar på läroböcker i matematik och svenska för årkurs ett till nio i en 

kommun i Mellansverige.  I kommunen finns sex skolor för elever årskurs ett till fem 

(A – F) och en skola för elever årskurs sex till nio (G). Dessa utgör kommunens 

samtliga skolor (inga friskolor finns). När data samlades in under hösten 2014 hade 

skolorna för de yngre åldrarna sammanlagt 573 elever och skolan för de äldre åldrarna 
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442 elever. Verksam läroplan under studiens genomförande var Lgr 11 (Skolverket, 

2011) vilken efterföljde Lpo 94 (Skolverket, 1994). 

6.2 Hela kommunen 

Tabell 1 visar frekvensfördelningen av bilder i aktuella läroböcker i matematik och 

svenska för kommunens alla skolor. Av totalt 36805 bilder i läroböcker för matematik 

(årskurs ett till nio), fördelade över 9885 sidor, avbildades människor vid 3822 

tillfällen. 1023 bilder föreställde flicka eller flickor och 1410 bilder föreställde pojke 

eller pojkar. 1137 bilder föreställde både flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 

252 bilder var ej avkodningsbara. Bilder med annat motiv summerades till 32983.  

Vidare, av totalt 15352 bilder i läroböcker för svenska (årskurs ett till nio), fördelade 

över 9926 sidor, avbildades människor vid 5380 tillfällen. 1453 bilder föreställde flicka 

eller flickor och 2056 bilder förställde pojke eller pojkar. 1480 bilder föreställde både 

flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 391 bilder var ej avkodningsbara. Bilder 

med annat motiv summerades till 9972. 
Tabell 1  
Fördelningstabell avseende studiens olika undersökningsvariabler gällande antalet bilder i undersökta 
läroböcker i matematik och svenska  

Skolämne samt 
årskurs 

Flicka/flickor Pojke/pojkar Både flickor 
och pojkar 

Människa, ej 
avkodningsbar 

Summa 
människor 

Annat Antal 
sidor 

Matematik åk 1 - 9 1023 1410 1137 252 3822 32983 9885 
Svenska åk 1 - 9 1453 2056 1480 391 5380 9972 9926 
Totalt 2476 3466 2617 643 9202 42955 19811 

 

Figur 1 illustrerar antalet aktuella läroböcker enligt utgivningsår för skolämnena 

matematik respektive svenska för alla skolor i studiens kommun; totalt 153 läroböcker 

(Bilaga 3). Sammanlagt hade kommunens skolor 57 läroböcker (37,2%) med 

utgivningsår under gällande läroplan (2011 -). Resterande 96 läroböcker (62,8%) har 

utgivningsår under verksamhetstiden för Lpo 94 (- 2010). 
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Figur 1. Stolpdiagram över antal aktuella läroböcker i matematik respektive svenska utgivna före 2011 
(Lpo 94) och från och med 2011 (Lgr 11). 

Tabell 2 visar frekvensfördelningen avseende kvinnliga respektive manliga författare till 

läroböcker i matematik och svenska för alla skolor i studiens kommun. För läroböcker i 

matematik (årskurs ett till nio) var 115 författare kvinnor och 26 män. Vidare, för 

läroböcker i svenska (årskurs ett till nio) var 138 författare kvinnor och 74 män. 
Tabell 2  
Kvinnliga respektive manliga författare till läroböcker i matematik och svenska 

Skolämne samt årskurs Kvinnlig författare Manlig författare 
Matematik åk 1 17 1 
Matematik åk 2 20 0 
Matematik åk 3 20 2 
Matematik åk 4 15 6 
Matematik åk 5 12 6 
Matematik åk 6 10 0 
Matematik åk 7 8 4 
Matematik åk 8 6 3 
Matematik åk 9 7 4 
Totalt matematik 115 26 

Svenska åk 1 9 4 
Svenska åk 2 17 3 
Svenska åk 3 15 3 
Svenska åk 4 32 4 
Svenska åk 5 21 8 
Svenska åk 6 1 6 
Svenska åk 7 10 16 
Svenska åk 8 11 16 
Svenska åk 9 11 14 
Totalt svenska 138 74 

 

6.3 Skola A 

Tabell 3 visar frekvensfördelningen av bilder i aktuella läroböcker i matematik och 

svenska för studiens skola A. Av totalt 8438 bilder i läroböcker för matematik (årskurs 

ett till fem), fördelade över 1498 sidor, avbildades människor vid 711 tillfällen. 188 

bilder föreställde flicka eller flickor och 297 bilder föreställde pojke eller pojkar. 176 

bilder föreställde både flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 50 bilder var ej 

avkodningsbara. Bilder med annat motiv summerades till 7727.  
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Vidare, av totalt 2423 bilder i läroböcker för svenska (årskurs ett till fem), fördelade 

över 1455 sidor, avbildades människor vid 856 tillfällen. 220 bilder föreställde flicka 

eller flickor och 342 bilder föreställde pojke eller pojkar. 211 bilder föreställde både 

flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 83 bilder var ej avkodningsbara. Bilder 

med annat motiv summerades till 1567. 
Tabell 3 
Fördelningstabell avseende studiens olika undersökningsvariabler gällande antalet bilder i undersökta 
läroböcker i matematik och svenska i studiens skola A 

Skolämne samt 
årskurs 

Flicka/flickor Pojke/pojkar Både flickor 
och pojkar 

Människa, ej 
avkodningsbar 

Annat Antal 
sidor 

Antal 
böcker 

Matematik åk 1 37 57 20 12 1951 286 2 
Matematik åk 2 29 37 41 9 1960 286 2 
Matematik åk 3 46 67 32 6 1424 286 2 
Matematik åk 4 38 71 47 11 1204 320 2 
Matematik åk 5 38 65 36 12 1188 320 2 
Totalt matematik 188 297 176 50 7727 1498 10 

Svenska åk 1 13 27 30 6 381 120 1 
Svenska åk 2 36 33 28 42 379 199 3 
Svenska åk 3 30 35 18 7 188 135 2 
Svenska åk 4 43 149 45 5 287 424 6 
Svenska åk 5 98 98 90 23 332 577 9 
Totalt svenska 220 342 211 83 1567 1455 21 

 

Figur 2 illustrarar antalet aktuella läroböcker enligt utgivningsår för skolämnena 

matematik respektive svenska. Vid studiens skola A framkommer att 12 läroböcker, 

med utgivningsår under gällande läroplan (2011 -), är aktuella. Resterande 19 

läroböcker hade utgivningsår under verksamhetstiden för Lpo 94 (- 2010). 

 
Figur 2. Stolpdiagram över antal aktuella läroböcker i matematik respektive svenska utgivna till och med 
2010 (Lpo 94) och från och med 2011 (Lgr 11) avseende skola A. 

Tabell 4 visar frekvensfördelningen avseende kvinnliga respektive manliga författare till 

läroböcker i matematik och svenska i studiens skola A. För läroböcker i matematik 

(årskurs ett till fem) var 27 författare kvinnor och 0 män. Vidare, för läroböcker i 

svenska (årskurs ett till fem) var 31 författare kvinnor och 4 män. 
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Tabell 4 
Kvinnliga respektive manliga författare till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola A 

Skolämne samt årskurs Kvinnlig författare Manlig författare 
Matematik åk 1 6 0 
Matematik åk 2 6 0 
Matematik åk 3 6 0 
Matematik åk 4 5 0 
Matematik åk 5 4 0 
Totalt matematik 27 0 

Svenska åk 1 2 1 
Svenska åk 2 5 0 
Svenska åk 3 3 0 
Svenska åk 4 10 0 
Svenska åk 5 11 3 
Totalt svenska 31 4 
 

6.4 Skola B 

Tabell 5 visar frekvensfördelningen av bilder i aktuella läroböcker i matematik och 

svenska för studiens skola B. Av totalt 4817 bilder i läroböcker för matematik (årskurs 

ett till fem), fördelade över 1348 sidor, avbildades människor vid 489 tillfällen. 126 

bilder föreställde flicka eller flickor och 156 bilder föreställde pojke eller pojkar. 184 

bilder föreställde både flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 23 bilder var ej 

avkodningsbara. Bilder med annat motiv summerades till 4328.  

Vidare, av totalt 2487 bilder i läroböcker för svenska (årskurs ett till fem), fördelade 

över 773 sidor, avbildades människor vid 578 tillfällen. 170 bilder föreställde flicka 

eller flickor och 250 bilder föreställde pojke eller pojkar. 117 bilder föreställde både 

flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 41 bilder var ej avkodningsbara. Bilder 

med annat motiv summerades till 1909. 
Tabell 5  
Fördelningstabell avseende studiens olika undersökningsvariabler gällande antalet bilder i undersökta 
läroböcker i matematik och svenska i studiens skola B 

Skolämne samt 
årskurs 

Flicka/flickor Pojke/pojkar Både flickor 
och pojkar 

Människa, ej 
avkodningsbar 

Annat Antal 
sidor 

Antal 
böcker 

Matematik åk 1 25 15 22 2 421 120 1 
Matematik åk 2 33 30 44 1 881 262 2 
Matematik åk 3 45 47 46 8 1608 438 2 
Matematik åk 4 7 25 36 6 671 256 1 
Matematik åk 5 16 39 56 6 747 272 1 
Totalt matematik 126 156 184 23 4328 1348 7 

Svenska åk 1 78 118 65 15 1015 226 5 
Svenska åk 2 57 74 15 11 372 173 2 
Svenska åk 3 21 28 19 10 277 151 2 
Svenska åk 4 9 18 17 4 140 159 3 
Svenska åk 5 5 12 1 1 105 64 1 
Totalt svenska 170 250 117 41 1909 773 13 
 

Figur 3 illustrerar antalet aktuella läroböcker enligt utgivningsår för skolämnena 

matematik respektive svenska. Vid studiens skola B framkommer att 8 läroböcker, med 
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utgivningsår under gällande läroplan (2011 -), är aktuella. Resterande 12 läroböcker 

hade utgivningsår under verksamhetstiden för Lpo 94 (- 2010). 

 
Figur 3. Stolpdiagram över antal aktuella läroböcker i matematik respektive svenska utgivna före 2011 
(Lpo 94) och från och med 2011 (Lgr 11) avseende skola B. 

Tabell 6 visar frekvensfördelningen avseende kvinnliga respektive manliga författare till 

läroböcker i matematik och svenska i studiens skola B. För läroböcker i matematik 

(årskurs ett till fem) var 8 författare kvinnor och 7 män. Vidare, för läroböcker i svenska 

(årskurs ett till fem) var 15 författare kvinnor och 3 män. 
Tabell 6 
Kvinnliga respektive manliga författare till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola B 

Skolämne samt årskurs Kvinnlig författare Manlig författare 
Matematik åk 1 1 1 
Matematik åk 2 2 0 
Matematik åk 3 4 2 
Matematik åk 4 1 2 
Matematik åk 5 0 2 
Totalt matematik 8 7 

Svenska åk 1 7 1 
Svenska åk 2 2 0 
Svenska åk 3 4 0 
Svenska åk 4 4 1 
Svenska åk 5 0 1 
Totalt svenska 15 3 

 

6.5 Skola C 

Tabell 7 visar frekvensfördelningen av bilder i aktuella läroböcker i matematik och 

svenska för studiens skola C. Av 3080 bilder i läroböcker för matematik (årskurs ett till 

fem), fördelade över 925 sidor, avbildades människor vid 357 tillfällen. 79 bilder 

föreställde flicka eller flickor och 114 bilder föreställde pojke eller pojkar. 151 bilder 

föreställde både flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 13 bilder var ej 

avkodningsbara. Bilder med annat motiv summerades till 2723.  

Vidare, av totalt 1620 bilder i läroböcker för svenska (årskurs ett till fem), fördelade 

över 735 sidor, avbildades människor vid 370 tillfällen. 123 bilder föreställde flicka 
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eller flickor och 134 bilder föreställde pojke eller pojkar. 85 bilder föreställde både 

flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 28 bilder var ej avkodningsbara. Bilder 

med annat motiv summerades till 1250. 
Tabell 7  
Fördelningstabell avseende studiens olika undersökningsvariabler gällande antalet bilder i undersökta 
läroböcker i matematik och svenska i studiens skola C 

Skolämne samt 
årskurs 

Flicka/flickor Pojke/pojkar Både flickor 
och pojkar 

Människa, ej 
avkodningsbar 

Annat Antal 
sidor 

Antal 
böcker 

Matematik åk 1 25 19 30 1 490 131 1 
Matematik åk 2 16 18 13 0 431 123 1 
Matematik åk 3 15 13 16 0 384 143 1 
Matematik åk 4 7 25 36 6 671 256 1 
Matematik åk 5 16 39 56 6 747 272 1 
Totalt matematik 79 114 151 13 2723 925 5 

Svenska åk 1 11 8 4 0 645 111 1 
Svenska åk 2 25 23 11 1 133 96 1 
Svenska åk 3 29 26 10 1 37 96 1 
Svenska åk 4 23 38 43 12 160 215 2 
Svenska åk 5 35 39 17 14 275 217 2 
Totalt svenska 123 134 85 28 1250 735 7 
 

Figur 4 illustrerar antalet aktuella läroböcker enligt utgivningsår för skolämnena 

matematik respektive svenska. Vid studiens skola C framkommer att 8 läroböcker, med 

utgivningsår under gällande läroplan (2011 -), är aktuella. Resterande 4 läroböcker hade 

utgivningsår under verksamhetstiden för Lpo 94 (- 2010). 

 
Figur 4. Stolpdiagram över antal aktuella läroböcker i matematik respektive svenska utgivna före 2011 
(Lpo 94) och från och med 2011 (Lgr 11) avseende skola C. 

Tabell 8 visar frekvensfördelningen avseende kvinnliga respektive manliga författare till 

läroböcker i matematik och svenska i studiens skola C. För läroböcker i matematik 

(årskurs ett till fem) var 3 författare kvinnor och 4 män. Vidare, för läroböcker i svenska 

(årskurs ett till fem) var 10 författare kvinnor och 6 män. 
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Tabell 8  
Kvinnliga respektive manliga författare till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola C 

Skolämne samt årskurs Kvinnlig författare Manlig författare 
Matematik åk 1 1 0 
Matematik åk 2 1 0 
Matematik åk 3 1 0 
Matematik åk 4 0 2 
Matematik åk 5 0 2 
Totalt matematik 3 4 

Svenska åk 1 2 0 
Svenska åk 2 0 1 
Svenska åk 3 0 1 
Svenska åk 4 4  2 
Svenska åk 5 4 2 
Totalt svenska 10 6 
 

6.6 Skola D 

Tabell 9 visar frekvensfördelningen av bilder i aktuella läroböcker i matematik och 

svenska avseende studiens skola D. Av 3007 bilder i läroböcker för matematik (årskurs 

ett till fem), fördelade över 917 sidor, avbildades människor vid 368 tillfällen. 79 bilder 

föreställde flicka eller flickor och 108 bilder föreställde pojke eller pojkar. 168 bilder 

föreställde både flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 13 bilder var ej 

avkodningsbara. Bilder med annat motiv summerades till 2639.  

Vidare, av totalt 1331 bilder i läroböcker för svenska (årskurs ett till fem), fördelade 

över 894 sidor, avbildades människor vid 635 tillfällen. 134 bilder föreställde flicka 

eller flickor har frekvensen och 234 bilder föreställde pojke eller pojkar. 231 bilder 

föreställde både flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 36 bilder var ej 

avkodningsbara. Bilder med annat motiv summerades till 696. 
Tabell 9  
Fördelningstabell avseende studiens olika undersökningsvariabler gällande antalet bilder i undersökta 
läroböcker i matematik och svenska i studiens skola D 

Skolämne samt 
årskurs 

Flicka/flickor Pojke/pojkar Både flickor 
och pojkar 

Människa, ej 
avkodningsbar 

Annat Antal 
sidor 

Antal 
böcker 

Matematik åk 1 26 20 29 1 425 119 1 
Matematik åk 2 15 11 31 0 412 127 1 
Matematik åk 3 15 13 16 0 384 143 1 
Matematik åk 4 7 25 36 6 671 256 1 
Matematik åk 5 16 39 56 6 747 272 1 
Totalt matematik 79 108 168 13 2639 917 5 

Svenska åk 1 24 44 92 0 186 240 2 
Svenska åk 2 42 38 45 7 264 271 1 
Svenska åk 3 25 42 31 7 74 143 1 
Svenska åk 4 19 45 31 17 121 120 1 
Svenska åk 5 24 65 32 5 51 120 1 
Totalt svenska 134 234 231 36 696 894 6 
 

Figur 5 illustrarar antalet aktuella läroböcker enligt utgivningsår för skolämnena 

matematik respektive svenska. Vid studiens skola D framkommer att 3 läroböcker, med 

utgivningsår under gällande läroplan (2011 -), är aktuella. Resterande 9 läroböcker har 



 

  34 

tidigare utgivningsår varav 8 för verksamhetstiden med Lpo 94 (1994 - 2010) och 1 bok 

under Lgr 80 (-1993). 

 
Figur 5. Stolpdiagram över antal aktuella läroböcker i matematik respektive svenska utgivna före 2011 
(Lpo 94) och från och med 2011 (Lgr 11) avseende skola D. 

Tabell 10 visar frekvensfördelningen avseende kvinnliga respektive manliga författare 

till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola D. För läroböcker i matematik 

(årskurs ett till fem) var 3 författare kvinnor och 4 män. Vidare, för läroböcker i svenska 

(årskurs ett till fem) var 7 författare kvinnor och 4 män. 
Tabell 10 
Kvinnliga respektive manliga författare till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola D 

Skolämne samt årskurs Kvinnlig författare Manlig författare 
Matematik åk 1 1 0 
Matematik åk 2 1 0 
Matematik åk 3 1 0 
Matematik åk 4 0 2 
Matematik åk 5 0 2 
Totalt matematik 3 4 

Svenska åk 1 2 1 
Svenska åk 2 2 0 
Svenska åk 3 1 1 
Svenska åk 4 1 1 
Svenska åk 5 1 1 
Totalt svenska 7 4 

 

6.7 Skola E 

Tabell 11 visar frekvensfördelningen av bilder i aktuella läroböcker i matematik och 

svenska avseende studiens skola E. Av 8448 bilder i läroböcker för matematik (årskurs 

ett till fem), fördelade över 1498 sidor, avbildades människor vid 721 tillfällen. 188 

bilder föreställde flicka eller flickor och 297 bilder föreställde pojke eller pojkar. 176 

bilder föreställde både flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 60 bilder var ej 

avkodningsbara. Bilder med annat motiv summerades till 7727.  

Vidare, av totalt 2211 bilder i läroböcker för svenska (årskurs ett till fem), fördelade 

över 689 sidor, avbildades människor vid 400 tillfällen. 130 bilder föreställde flicka 
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eller flickor och 144 bilder föreställde pojke eller pojkar. 96 bilder föreställde både 

flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 30 bilder var ej avkodningsbara. Bilder 

med annat motiv summerades till 1811.  
Tabell 11 
Fördelningstabell avseende studiens olika undersökningsvariabler gällande antalet bilder i undersökta 
läroböcker i matematik och svenska i studiens skola E 

Skolämne samt 
årskurs 

Flicka/flickor Pojke/pojkar Både flickor 
och pojkar 

Människa, ej 
avkodningsbar 

Annat Antal 
sidor 

Antal 
böcker 

Matematik åk 1 37 57 20 22 1951 286 2 
Matematik åk 2 29 37 41 9 1960 286 2 
Matematik åk 3 46 67 32 6 1424 286 2 
Matematik åk 4 38 71 47 11 1204 320 2 
Matematik åk 5 38 65 36 12   1188 320 2 
Totalt matematik 188 297 176 60 7727 1498 10 

Svenska åk 1 69 44 38 0 826 254 3 
Svenska åk 2 33 40 18 15 425 159 3 
Svenska åk 3 9 14 15 6 219 94 2 
Svenska åk 4 6 7 13 1 78 79 2 
Svenska åk 5 13 39 12 8 263 103 2 
Totalt svenska 130 144 96 30 1811 689 12 
 

Figur 6 illustrerar antalet aktuella läroböcker enligt utgivningsår för skolämnena 

matematik respektive svenska. Vid studiens skola E framkommer att 12 läroböcker, 

med utgivningsår under gällande läroplan (2011 -), är aktuella. Resterande 10 

läroböcker hade utgivningsår under verksamhetstiden för Lpo 94 (- 2010). 

 
Figur 6. Stolpdiagram över antal aktuella läroböcker i matematik respektive svenska utgivna före 2011 
(Lpo 94) och från och med 2011 (Lgr 11) avseende skola E. 

Tabell 12 visar frekvensfördelningen avseende kvinnliga respektive manliga författare 

till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola E. För läroböcker i matematik 

(årskurs ett till fem) var 27 författare kvinnor och 0 män. Vidare, för läroböcker i 

svenska (årskurs ett till fem) var 21 författare kvinnor och 0 män. 
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Tabell 12  
Kvinnliga respektive manliga författare till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola E 

Skolämne samt årskurs Kvinnlig författare Manlig författare 
Matematik åk 1 6 0 
Matematik åk 2 6 0 
Matematik åk 3 6 0 
Matematik åk 4 5 0 
Matematik åk 5 4 0 
Totalt matematik 27 0 

Svenska åk 1 5 0 
Svenska åk 2 6 0 
Svenska åk 3 3 0 
Svenska åk 4 4 0 
Svenska åk 5 3 0 
Totalt svenska 21 0 
 

6.8 Skola F 

Tabell 13 visar frekvensfördelningen av bilder i aktuella läroböcker i matematik och 

svenska avseende studiens skola F. Av 3763 bilder i läroböcker för matematik (årskurs 

ett till fem), fördelade över 992 sidor, avbildades människor vid 307 tillfällen. 83 bilder 

föreställde flicka eller flickor och 85 bilder föreställde pojke eller pojkar. 131 bilder 

föreställde både flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 8 bilder var ej 

avkodningsbara. Bilder med annat motiv summerades till 3456.  

Vidare, av totalt 2284 bilder i läroböcker för svenska (årskurs ett till fem), fördelade 

över 1112 sidor, avbildades människor vid 677 tillfällen. 192 bilder föreställde flicka 

eller flickor och 218 bilder föreställde pojke eller pojkar. 219 bilder föreställde både 

flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 48 bilder var ej avkodningsbara. Bilder 

med annat motiv summerades till 1607. 
Tabell 13  
Fördelningstabell avseende studiens olika undersökningsvariabler gällande antalet bilder i undersökta 
läroböcker i matematik och svenska i studiens skola F 

Skolämne samt 
årskurs 

Flicka/flickor Pojke/pojkar Både flickor 
och pojkar 

Människa, ej 
avkodningsbar 

Annat Antal 
sidor 

Antal 
böcker 

Matematik åk 1 11 11 28 1 495 128 1 
Matematik åk 2 23 18 20 1 954 256 2 
Matematik åk 3 14 17 22 2 465 128 1 
Matematik åk 4 11 12 25 1 527 160 1 
Matematik åk 5 24 27 36 3 1015 320 2 
Totalt matematik 83 85 131 8 3456 992 7 

Svenska åk 1 24 14 57 1 521 223 2 
Svenska åk 2 75 46 67 5 321 350 3 
Svenska åk 3 61 83 39 22 401 183 3 
Svenska åk 4 25 42 33 12 263 208 4 
Svenska åk 5 7 33 23 8 101 148 2 
Totalt svenska 192 218 219 48 1607 1112 14 
 

Figur 7 illustrerar antalet aktuella läroböcker enligt utgivningsår för skolämnena 

matematik respektive svenska. Vid studiens skola F framkommer att 8 läroböcker, med 
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utgivningsår under gällande läroplan (2011 -), är aktuella. Resterande 13 läroböcker 

hade utgivningsår under verksamhetstiden för Lpo 94 (- 2010). 

 
Figur 7. Stolpdiagram över antal aktuella läroböcker i matematik respektive svenska utgivna före 2011 
(Lpo 94) och från och med 2011 (Lgr 11) avseende skola F. 

Tabell 14 visar frekvensfördelningen avseende kvinnliga respektive manliga författare 

till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola F. För läroböcker i matematik 

(årskurs ett till fem) var 14 författare kvinnor och 0 män. Vidare, för läroböcker i 

svenska (årskurs ett till fem) var 19 författare kvinnor och 5 män. 
Tabell 14  
Kvinnliga respektive manliga författare till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola F 

Skolämne samt årskurs Kvinnlig författare Manlig författare 
Matematik åk 1 2 0 
Matematik åk 2 4 0 
Matematik åk 3 2 0 
Matematik åk 4 2 0 
Matematik åk 5 4 0 
Totalt matematik 14 0 

Svenska åk 1 2 1 
Svenska åk 2 2 2 
Svenska åk 3 4 1 
Svenska åk 4 9 0 
Svenska åk 5 2  1 
Totalt svenska 19 5 

 

6.9 Skola G 

Tabell 15 visar frekvensfördelningen av bilder i aktuella läroböcker i matematik och 

svenska avseende studiens skola G. Av 5232 bilder i läroböcker för matematik (årskurs 

sex till nio), fördelade över 2711 sidor, avbildades människor vid 849 tillfällen. 280 

bilder föreställde flicka eller flickor och 353 bilder föreställde pojke eller pojkar. 131 

bilder föreställde både flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 85 bilder var ej 

avkodningsbara. Bilder med annat motiv summerades till 4383.  

Vidare, av totalt 2991 bilder i läroböcker för svenska (årskurs sex till nio), fördelade 

över 4270 sidor, avbildades människor vid 1864 tillfällen. 484 bilder föreställde flicka 
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eller flickor och 734 bilder föreställde pojke eller pojkar. 521 bilder föreställde både 

flicka eller flickor och pojke eller pojkar och 125 bilder var ej avkodningsbara. Bilder 

med annat motiv summerades till 1127. 
Tabell 15  
Fördelningstabell avseende studiens olika undersökningsvariabler gällande antalet bilder i undersökta 
läroböcker i matematik och svenska i studiens skola G 

Skolämne samt 
årskurs 

Flicka/flickor Pojke/pojkar Både flickor 
och pojkar 

Människa, ej 
avkodningsbar 

Annat Antal 
sidor 

Antal 
böcker 

Matematik åk 6 36 42 22 15 765 347 3 
Matematik åk 7 77 112 31 17 1177 768 4 
Matematik åk 8 66 85 32 18 1031 704 3 
Matematik åk 9 101 114 46 35 1410 888 4 
Totalt matematik 280 353 131 85 4383 2711 14 

Svenska åk 6 105 122 114 11 143 608 4 
Svenska åk 7 100 177 120 37 347 1145 6 
Svenska åk 8 124 197 133 34 386 1279 6 
Svenska åk 9 155 238 154 43 256 1236 6 
Totalt svenska 484 734 521 125 1127 4270 22 

 

Figur 8 illustrerar antalet aktuella läroböcker enligt utgivningsår för skolämnena 

matematik respektive svenska. Vid studiens skola G framkommer att 6 läroböcker, med 

utgivningsår under gällande läroplan (2011 -), är aktuella. Resterande 30 läroböcker 

hade utgivningsår under verksamhetstiden för Lpo 94 (- 2010). 

 
Figur 8. Stolpdiagram över antal aktuella läroböcker i matematik respektive svenska utgivna före 2011 
(Lpo 94) och från och med 2011 (Lgr 11) avseende skola G. 

Tabell 16 visar frekvensfördelningen avseende kvinnliga respektive manliga författare 

till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola G. För läroböcker i matematik 

(årskurs ett till fem) var 31 författare kvinnor och 11 män. Vidare, för läroböcker i 

svenska (årskurs ett till fem) var 33 författare kvinnor och 51 män. 
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Tabell 16  
Kvinnliga respektive manliga författare till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola G 

Skolämne samt årskurs Kvinnlig författare Manlig författare 
Matematik åk 6 9 0 
Matematik åk 7 9 4 
Matematik åk 8 6 3 
Matematik åk 9 7 4 
Totalt matematik 31 11 

Svenska åk 6 1 6 
Svenska åk 7 10 16 
Svenska åk 8 11 16 
Svenska åk 9 11 13 
Totalt svenska 33 51 

7. ANALYS 

Detta avsnitt inleds med analyser av det totala bildutrymmet i kommunens läroböcker i 

matematik och svenska samt dess fördelning över årskurser. Därefter följer enkelsidiga 

oberoende t-tester för att påvisa eventuella signifikanta skillnader i bildutrymme för 

flickor och pojkar i läroböcker i studiens skolor. Vidare innehåller detta avsnitt 

statistiska analyser av data avseende läroböcker utgivna innan och efter införandet av 

Lgr 11 samt fördelning mellan kvinnliga och manliga författare.  

7.1 Läroböckernas bildutrymme 

Bilder utgör en betydande del av kommunens läroböcker i matematik och svenska 

(Tabell 17). Skolämnet matematik visar genomgående, oavsett årskurs, en högre total 

bildtäthet än skolämnet svenska. 
Tabell 17  
Bilder per lärobokssida för skolämnena matematik och svenska uppdelade i totalt antal och antal bilder 
med människor 

Skolämne samt 
årskurs 

Antal sidor Totalt antal 
bilder 

Medelvärde totalt 
antal bilder/sida 

Antal bilder med 
människor 

Medelvärde antal 
bilder med 

människor/sida 
Matematik åk 1 1070 6261 5,85 528 0,49 
Matematik åk 2 1340 7104 5,30 506 0,38 
Matematik åk 3 1424 6280 4,41 591 0,42 
Matematik åk 4 1568 5553 3,54 605 0,39 
Matematik åk 5 1776 6375 3,59 743 0,42 
Matematik åk 6 347 880 2,54 115 0,33 
Matematik åk 7 768 1414 1,84 237 0,31 
Matematik åk 8 
Matematik åk 9                            

704 
888 

1232 
1706 

1,75 
1,92 

201 
296 

0,29 
0,33 

Svenska åk 1 1174 4356 3,71 782 0,67 
Svenska åk 2 1248 2681 2,15 787 0,63 
Svenska åk 3 802 1784 2,22 588 0,73 
Svenska åk 4 
Svenska åk 5 
Svenska åk 6 
Svenska åk 7 
Svenska åk 8 
Svenska åk 9 

1205 
1229 
608 

1145 
1279 
1236 

1706 
1829 
495 
781 
874 
846 

1,42 
1,49 
0,81 
0,68 
0,68 
0,68 

657 
702 
352 
434 
488 
590 

0,55 
0,57 
0,58 
0,38 
0,38 
0,48 
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Båda skolämnena har en högre bildtäthet i de lägre årskurserna för att minska i frekvens 

och i hög utsträckning stabiliseras i de högsta årskurserna (Figur 9). 

 
Figur 9. Totalt antal bilder per lärobokssida för skolämnena matematik och svenska i samtliga årskurser. 

Bilder föreställande människor visar däremot en relativt jämn bildtäthet över 

årskurserna (Figur 10). Vidare har skolämnet svenska genomgående, oavsett årskurs, en 

högre bildtäthet än skolämnet matematik avseende bilder med människor. 

 
Figur 10. Bilder med människor per lärobokssida för skolämnena matematik och svenska i samtliga 
årskurser. 

Sammantaget visar studien entydigt att pojkar/män avbildades oftare i läroböcker till 

skillnad från flickor/kvinnor i kommunens samtliga årskurser i matematik (Figur 11). 

Även i läroböcker i svenska visar studien ett större bildutrymme för pojkar i 

kommunens samtliga årskurser undantaget årskurs två (Figur 12).  

Bildutrymmet till pojkars fördel i matematik är mest tydligt i kommunens läroböcker 

för årskurs fyra och fem med nästan dubbelt så många bilder (Figur 11). 
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Figur 11. Bildutrymme för flickor respektive pojkar i skolämnet matematik i samtliga årskurser.  

Bildutrymmet till pojkars fördel i svenska är mest tydligt i kommunens läroböcker för 

årskurs fyra och fem samt även noterbart för årskurs sju, åtta och nio (Figur 12). Dock 

framkommer ett undantag för årskurs två där bildutrymmet är till flickors fördel. 

  
Figur 12. Bildutrymme för flickor respektive pojkar i skolämnet svenska i samtliga årskurser. 

7.1.1 T-test: läroböckernas bilder  

Enkelsidigt t-test (Tabell 18 samt Bilaga 2, Tabell 23) visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad (p>0.05) för kommunen i sin helhet mellan flickors och pojkars 

bildutrymme i läroböcker i matematik. Testets resultat, p=0.06, är dock nära en 

säkerställd signifikansnivå. Vidare framkommer avvikande resultat inom kommunen 

(Tabell 18 samt Bilaga 2, Tabell 24). Både skola A och E uppvisar signifikans till 

pojkars fördel på femprocentsnivån (p<0.05). På kommunens totala årskursnivå 

framkommer dessutom signifikanta resultat (p<0.05) för årskurs 5 till pojkars fördel 

(Bilaga 2, Tabell 25). 

Inte heller kan signifikant skillnad påvisas för kommunen i sin helhet avseende flickors 

och pojkars bildutrymme för läroböcker i svenska (Tabell 18 samt Bilaga 2, Tabell 23). 
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Dock visar skola D avvikande resultat med signifikant skillnad (p<0.05) till pojkars 

fördel (Tabell 18 samt Bilaga 2, Tabell 24). 
Tabell 18  
Redovisning av signifikansnivåer (t-test) för ’Antal bilder föreställande flicka eller flickor’ i förhållande 
till ’Antal bilder föreställande pojke eller pojkar’ i läroböcker i matematik och svenska för studiens 
samtliga skolor och för kommunen i sin helhet. Markerade värden påvisar signifikans, samtliga till 
pojkars fördel 

Skola Ma Sv 
A (Åk 1 - 5) <0.05 >0.05 
B (Åk 1 - 5) >0.05 >0.05 
C (Åk 1 - 5) >0.05 >0.05 
D (Åk 1 - 5) >0.05 <0.05 
E (Åk 1 - 5) <0.05 >0.05 
F (Åk 1 - 5) >0.05 >0.05 
G (Åk 6 - 9) >0.05 >0.05 
Kommun (Åk 1 -9) >0.05 >0.05 

7.2 Läroböcker utgivna innan och efter införandet av Lgr 11 

Studien visar på god tillgång av läroböcker i matematik utgivna efter införandet av Lgr 

11 i årskurserna 1, 3, 4 och 5 (Figur 13) till skillnad från årskurs 2 och de högre 

årskurserna. 

 
Figur 13. Antal läroböcker i skolämnet matematik med utgivningsår fram till 2010 respektive från och 
med 2011 i samtliga årskurser. 

Nyare läroböcker i matematik, utgivna efter införandet av Lgr 11, visar ett ökat 

bildutrymme till pojkars fördel än i äldre läroböcker (Tabell 19). Andelen bilder 

föreställande pojkar har ökat från 53,1% (utgivningsår -2010) till 60,9% (utgivningsår 

2011-). 
Tabell 19 
Redovisning av antal bilder i läroböcker i matematik föreställande flicka eller flickor respektive pojke 
eller pojkar i förhållande till utgivningsår 

Skolämne samt årskurs -2010 
Flicka/flickor 

-2010 
Pojke/pojkar 

2011-
Flicka/flickor 

2011- 
Pojke/pojkar  

Matematik åk 1 – 5  
Matematik åk 6 - 9 

191 
242 

176 
314 

552 
38 

871 
49 

Totalt 433 (46,9%) 490 (53,1 %) 590 (39,1 %) 920 (60,9 %) 
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Tillgången av läroböcker i svenska, utgivna efter införandet av Lgr 11, är lägre i 

samtliga årskurser jämfört tillgången av äldre läroböcker (Figur 14).  

 

 
Figur 14. Antal läroböcker i skolämnet svenska med utgivningsår fram till 2010 respektive från och med 
2011 i samtliga årskurser avseende studiens kommun. 

Nyare läroböcker i svenska, utgivna efter införandet av Lgr 11, visar en jämnare 

fördelning av bildutrymme mellan flickor och pojkar än i äldre läroböcker (Tabell 20). 

Läroböcker i svenska, anpassade för Lgr 11, har närmast obefintliga skillnader för de 

lägre årskurserna (Åk 1 – 5). I de högre årskurserna (Åk 6 – 9) kvarstår pojkarnas 

övertag men i lägre grad än i äldre läroböcker. Antal bilder föreställande pojkar har 

minskat från 59,4% (utgivningsår -2010) till 56,1% (utgivningsår 2011-). 
Tabell 20 
Redovisning av antal bilder i läroböcker i svenska föreställande flicka eller flickor respektive pojke eller 
pojkar i förhållande till utgivningsår 

Skolämne samt årskurs -2010 
Flicka/flickor 

-2010 
Pojke/pojkar 

2011-
Flicka/flickor 

2011-
Pojke/pojkar 

Svenska åk 1 – 5 
Svenska åk 6 -9 

730 
357 

1084 
504 

239 
127 

238 
230 

Totalt 1087 (40,6%) 1588 (59,4%) 366 (43,9%) 468 (56,1%) 
 

7.3 Läroböckernas kvinnliga och manliga författare 

Fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare av kommunens läroböcker i 

matematik uppvisar en dominans av kvinnliga författare (Figur 15). Skillnader i 

representation av kvinnliga och manliga författare återfinns främst i de lägre årskurserna 

men bryts inte över tid. Variationer finns mellan skolorna där skola A, E och F visar 

total avsaknad av manliga författare under det att skola B, C och D innehar en relativt 

jämn fördelning (Bilaga 3). Skola G visar en större representation av kvinnliga 

författare (Bilaga 3). 
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Figur 15. Fördelning mellan kvinnliga och manliga läroboksförfattare i skolämnet matematik i samtliga 
årskurser avseende studiens kommun. 

Även fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare till läroböcker i svenska 

visar totalt en överrepresentation av kvinnliga författare (Figur 16). För årskurs ett till 

fem är det fler kvinnliga författare och för årskurs sex till nio finns det fler manliga 

författare. Även avseende läroböcker i svenska uppvisar kommunens skolor variationer 

där skola E’s läroböcker visar total avsaknad av manliga författare under det att skola A, 

B, C, D och F samtliga har tydlig kvinnlig dominans (Bilaga 3). Skola G bryter detta 

mönster och visar större representation av manliga författare (Bilaga 3).  

  
Figur 16. Fördelning mellan kvinnliga och manliga läroboksförfattare i skolämnet svenska i samtliga 
årskurser. 

7.3.1 T-test: kvinnliga och manliga läroboksförfattare 

Enkelsidigt t-test (Bilaga 2, Tabell 26) visar att det föreligger en signifikant skillnad 

(p<0.05) mellan kvinnliga och manliga läroboksförfattare för matematik. Den 

signifikanta skillnaden är till kvinnors fördel. Motsvarande t-test mellan kvinnliga och 

manliga läroboksförfattare för svenska visar ingen signifikans (Bilaga 2, Tabell 26). Vid 

ytterligare t-test för endast årskurs ett till fem finns däremot en signifikant skillnad till 

fördel för kvinnliga författare av läroböcker i svenska (Bilga 2, Tabell 27). 
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8. DISKUSSION 

Syftet med föreliggande studie har varit att granska bildmaterial i grundskolans 

läroböcker i relation till skolans styrdokument (Lgr 11) ur ett genusperspektiv. Studien 

avsåg att undersöka en kommuns aktuella (2014) läroböcker i skolämnena matematik 

och svenska, årskurs ett till nio, för att synliggöra möjliga skillnader avseende 

fördelning av bildutrymme mellan flickor och pojkar. Studien jämför även läroböcker 

utgivna innan och efter införandet av Lgr 11. Vidare har studien avsett att undersöka 

fördelningen mellan kvinnors och mäns författarskap av läroböcker i förhållande till 

utvalda skolämnen. 

Detta avsnitt inleds med ett resonemang om flickors och pojkars bildutrymme i 

läroböcker. Därefter följer en diskussion om fördelningen av bildutrymme mellan 

flickor och pojkar i läroböcker utgivna innan och efter införandet av Lgr 11. Vidare 

framförs resonemang om fördelning mellan kvinnliga respektive manliga författare till 

läroböcker i matematik och svenska. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat utifrån 

perspektivet Hirdmans genussystem.  

8.1 Flickors och pojkars bildutrymme i läroböcker 

Läroböcker bedöms vara det mest betydelsefulla redskapet i all modern utbildning 

(Svensson, 2011). Flertalet studier uppmärksammar att läroböcker fortfarande i dag 

intar en dominerande roll som läromedel både i Sverige (Ammert, 2009; Englund, 2011; 

Holmén, 2006; Korsell, 2007; Mattlar, 2008; Selander, 2003; Skolverket, 2006a; 

Svensson, 2011; Wikman, 2004) och i flertalet länder världen över (Ammert, 2011; 

Reichenberg, 2000; Selander, 2003). Läroböcker utgör därmed en betydande del av 

elevernas skolvardag (Pettersson, 2008; Reichenberg, 2000). Detta gäller även för 

kommunen där läroböcker används på alla skolor och på samtliga stadier (Bilaga 3). 

Dagens läroböcker innehåller fler bilder vid jämförelse än tidigare (Pettersson, 2008; 

Wearn, Pettersson & Svensson, 2004). Detta anses vara viktigt att beakta då bilder har 

betydelse för både påverkan och inlärning eftersom vårt minne för bilder är starkare än 

vårt minne för ord (Paivio, 1986; Wearn, Pettersson & Svensson, 2004). Det kan 

föreligga en risk att elever uppfattar läroboksbilder som helt sanningsenliga sätt att 

beskriva omvärlden (Wearn, Pettersson & Svensson, 2004). En bild blir dock inte 

automatiskt objektiv på grund av skolkontexten (Selander, 2003). Tidigare fanns tydliga 

lärarvägledningar hur bilders innehåll skulle beskrivas och tydas för elever (Eriksson, 



 

  46 

2009). I dagens skola ofta lämnas däremot elever ofta åt sitt öde att själva tolka bilder. 

Denna studies läroböcker i matematik och svenska, 153 mättillfällen med 129 unika 

böcker (Bilaga 3), innehåller en betydande del bilder (Tabell 17). Kommunens 

läroböcker i matematik visar oavsett årskurs en genomgående högre bildtäthet än 

motsvarande läroböcker i svenska. Båda skolämnena visar samma utveckling över tid 

där den totala bildtätheten är högre i de lägre årskurserna för att minska och stabiliseras 

i de högsta årskurserna (Figur 9). Dagens mönster avseende ett rikt innehåll av bilder i 

läroböcker (Pettersson, 2008; Wearn, Pettersson & Svensson, 2004) återfinns således 

även i studiens läroböcker. 

Aktuella studier visar att flickor är underrepresenterade när det gäller läroböckernas 

bilder i förhållande till bildrepresentation av pojkar både i Sverige (Berge & Widding, 

2006; Bronäs, 2000; Mattlar, 2008; Skolverket, 2006b) och internationellt (Gharbavi & 

Mousavi, 2012; Khurshid, Gillani & Hashmi, 2010; Moser & Hannover, 2013; Tietz, 

2007). I den svenska skolans värdegrund och uppdrag i Läroplan för grundskolan 

(Skolverket, 2011) framgår tydligt att jämställdhet mellan flickor och pojkar är värden 

som skolan ska gestalta och förmedla. I detta sammanhang kan läroböcker spela en 

avgörande roll för hur en elevs världsbild av kvinnliga och manliga roller i samhället 

uppfattas (Hamdan, 2010). Det är således av största vikt att synliggöra möjliga 

skillnader när det gäller förfördelning avseende könsrepresentation i syfte att följa givna 

och aktuella styrdokument.  

Studiens kommun visar resultat i linje med gängse nationella och internationella 

mönster med större bildutrymme för pojkar till skillnad från flickor i läroböcker. 

Föreliggande studie påvisar skillnader till pojkars fördel både i matematik (Figur 11) 

och svenska (Figur 12). Skillnaderna i bildutrymme mellan flickor och pojkar för 

kommunens läroböcker i sin helhet uppvisar dessutom en signifikansnivå på 0.06 i 

matematik vilket är nära statistiskt säkerställd signifikansnivå med signifikant skillnad 

p<0.05 (Bilaga 2, Tabell 23). På kommunens totala årskursnivå framkommer dessutom 

signifikanta resultat (p<0.05) för årskurs 5 till pojkars fördel (Bilaga 2, Tabell 25). 

Motsvarande signifikansnivå för kommunens läroböcker i sin helhet avseende svenska 

är 0.13 och är därmed inte statistiskt signifikant (Bilaga 2, Tabell 23). För enskilda 

skolor inom kommunen förekommer avvikande signifikanta skillnader i bildutrymme, 

till pojkars fördel, både i matematik och svenska (Tabell 18 samt Bilaga 2, Tabell 24). 
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8.2 Bildutrymme i läroböcker utgivna innan och efter införandet av Lgr 11 

Läroboken utgör en central informationskälla i undervisningen och dess kunskapsbas är 

ofta den utgångspunkt lärarna undervisar utifrån (Chiappetta & Fillman, 2007; Nelson, 

2006). Flertalet lärare framhåller dessutom läroboken som en garanti för att 

undervisningen är i linje med styrdokumenten och använder den som bas för både 

planering och genomförande av undervisning i syfte att nå styrdokumentens mål, 

innehåll och principer (Englund, 1999; Nelson, 2006; Skolverket, 2006a; Svensson, 

2011). Läroboken kan därmed till och med i praktiken fungera som en läroplan på 

många skolor (Englund, 1999; Holmén, 2006; Nelson, 2006; Wikman, 2004). 

Forskningsresultat visar att flertalet läroböcker kan vara de samma även om läroplaner 

och andra styrdokument har förändrats över tid (Tallberg Broman, Rubinstein Reich & 

Hägerström, 2002). Det faktum att skolans ekonomiska resurser har minskat ansenligt i 

Sverige sedan början av 1990-talet (Korsell, 2007) kan innebära en begränsning för 

lärare att införskaffa läromedel som kan svara upp till skolans värdegrund och uppdrag i 

Läroplan för grundskolan (Skolverket, 2011). I förlängningen kan således en ansträngd 

ekonomi påverka skolans verksamhet och därmed dess måluppfyllelse. 

Av studiens läroböcker är 57 (37,2%) utgivna under gällande läroplan (2011 -) (Figur 

8). Resterande 96 läroböcker (62,8%) har utgivningsår under verksamhetstiden för Lpo 

94 (- 2010). Vidare framkommer stora variationer mellan skolor inom kommunen 

avseende tillgång till läroböcker utgivna under gällande styrdokument. Det finns skolor 

med övervägande del aktuella läroböcker (2011 -) både i matematik och svenska (Figur 

3). Det finns även skolor med endast ett fåtal aktuella läroböcker i ett av dessa ämnen 

(Figurer 1, 2 och 5) eller i båda ämnena (Figurer 4 och 6). Avseende skolan för de äldre 

eleverna uppvisas en snedfördelning där skolans tillgång till läroböcker utgivna under 

gällande styrdokument är underrepresenterade både i matematik och svenska (Figur 7). 

I förlängningen kan detta innebära att beroende på vilken skola en elev går i kan den, 

inom samma kommun, möta helt olika förutsättningar avseende tillgång till läroböcker 

med utgivningsår under gällande läroplan. 

Studien påvisar god tillgång av läroböcker i matematik utgivna efter införandet av 

Lgr11 i kommunens årskurs 1, 3, 4 och 5 (Figur 13). Det motsatta råder för årskurs 2 

och de högre årskurserna (skola G). Noterbart är dock att bildutrymmet till pojkars 

fördel i matematik är mest tydligt i kommunens läroböcker i matematik för årskurs fyra 

och fem (Figur 11). Nya läroböcker i matematik, utgivna efter införandet av Lgr 11, 
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uppvisar större skillnad av bildutrymme till pojkars fördel än äldre läroböcker (Tabell 

19). Sammantaget har antalet bilder föreställande pojkar ökat från 53,1% (utgivningsår -

2010) till 60,9% (utgivningsår 2011-). Detta blir särskilt tydligt på kommunens totala 

årskursnivå. Signifikanta resultat (p<0.05) med fördel till pojkars bildutrymme i 

läroböcker för årskurs 5 i matematik (Bilaga 2, Tabell 25) sammanfaller med god 

tillgång av läroböcker i matematik utgivna efter införande av Lgr 11 avseende samma 

årskurs.  

Vidare framkommer att tillgången av läroböcker i svenska utgivna efter införandet av 

Lgr 11 är lägre i kommunens samtliga årskurser än tillgången till äldre böcker (Figur 

14). Nyare läroböcker (2011 -) visar en jämnare skillnad av bildutrymme mellan flickor 

och pojkar än äldre läroböcker (Tabell 20). Totalt har kommunens läroböcker i svenska 

utgivna efter införandet av Lgr 11 närmast obefintliga skillnader för de lägre 

årskurserna men kvarstår till pojkars fördel till stor del i äldre läroböcker. Sammantaget 

har antalet bilder föreställande pojkar minskat från 59,4% (utgivningsår -2010) till 

56,1% (utgivningsår 2011-).  

I skolans värdegrund och uppdrag i Läroplan för grundskolan (Skolverket, 2011) 

framhålls att jämställdhet mellan flickor och pojkar är värden som skolan ska gestalta 

och förmedla. Skolans alla läromedel bör därmed förmedla en tydlig uppfattning där 

inget kön premieras eller förutfattade meningar kring enskilda skolämnens 

könstillhörighet förstärks. Skolan har i och med det ett ansvar för vilka värderingar som 

förmedlas medvetet eller omedvetet bland annat genom bilder i de läroböcker elever 

använder. Om inköp av nyare läroböcker följer utvecklingen vilken studiens kommun 

uppvisar i matematik finns risk att kommunen ytterligare minskar sin måluppfyllelse 

utifrån skolans styrdokument avseende jämställdhetsmålen.  

Det finns, i och med Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation 

nedläggning 1991, ingen statlig förhandsgranskning av läroböcker kvar att förlita sig på 

(Ammert, 2011; Holmén, 2006; Johansson Harrie, 2009; Långström, 1997; Pettersson, 

2008; Reichenberg, 2000; Skolverket, 2006a). I förlängningen innebär detta att 

huvudmän och lärare, i studiens kommun och landet i sin helhet, har en viktig uppgift i 

att själva granska läroböcker. Föreliggande studie visar att en jämställd fördelning av 

bildutrymme inte är någon självklarhet. 
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8.3 Fördelning mellan kvinnliga och manliga läroboksförfattare  

I och med etableringen av folkskolan med allmän skolplikt vid 1800-talets slut skapades 

läroböcker för massutbildning och en omfattande läroboksutgivning påbörjades 

(Selander, 2003; Wikman, 2004) där författarna mestadels utgjordes av män (Holmén, 

2006; Långström, 1997). Vidare kan uppmärksammas att fram till andra världskriget 

författades läroböcker av intellektuella kulturpersonligheter och forskare (Pettersson, 

2008; Selander, 2003). Efter kriget utgör läroboksförfattare mestadels av lärare 

(Selander, 2003).  

Fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare till kommunens läroböcker visar 

på en överrepresentation av kvinnor (Tabell 16). Tidigare i lärobokens historia utgjordes 

författarna mestadels av män (Holmén 2006; Långström, 1997) men dagens situation är 

annorlunda, vilket blir tydligt i föreliggande studie.  

I matematik finns fler kvinnliga än manliga författare i studiens alla årskurser (Figur 

15). Matematik och matematikböcker sammankopplas ofta med en manlig kodning 

(Moser & Hannover, 2013; Staberg 1992). Vidare har matematikböcker en historia där 

till och med olika varianter gavs ut för respektive flickor och pojkar (Johansson, 2009). 

Studien visar dock en signifikant skillnad i författarskap för läroböcker i matematik till 

kvinnliga författares fördel (Bilaga 2, Tabell 26).  

Även för läroböcker i svenska återfinns skillnader till kvinnors fördel, dock i lägre grad 

och endast påvisad signifikans för årskurs ett till fem (Bilaga 2, Tabell 27). För årskurs 

sex till nio är det flest manliga författare (Figur 16).  

Vidare finns variationer mellan kommunens skolor (Tabeller 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 

16). Det finns skolor utan manliga läroboksförfattare både i matematik och svenska 

(Tabell 10 och 12), skolor utan manliga läroboksförfattare i ett ämne (Tabeller 2 och 14) 

och skolor med en relativt jämn fördelning av författarskap (Tabell 4, 6 och 8). Dock 

uppvisas en dominans av manliga läroboksförfattare i svenska när det gäller skolan för 

de äldre eleverna (Tabell 16). 

8.4 Studiens resultat ur ett genusperspektiv  

Studiens valda genusperspektiv kan erbjuda kompletterande tolkningar av dess resultat. 

Genusforskningen präglas av en teoretisk mångfald och här har valet gjorts att fokusera 

på Yvonne Hirdmans genussystem (Hirdman, 1988; 2003).  
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I Läroplan för grundskolan (Skolverket, 2011) framhålls i kapitlet om skolans 

värdegrund och uppdrag att jämställdhet mellan flickor och pojkar är värden som skolan 

ska gestalta och förmedla. Vidare har skolan ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Trots att skolans styrdokument fastställer elevernas lika rätt oavsett kön 

kan skolan utgöra en arena för maktspel där skillnader delges och vidmakthålls 

(Daniels, 2012). Avsaknad av kännedom kring flickors och pojkars olika villkor kan 

därmed vara till hinder för att till fullo nå upp till skolans uppdrag och ansvar.  

Hirdman (1988) beskriver en ordningsstruktur där kvinnor och män är inplacerade i ett 

genussystem eller genusordning vilken upprätthålls av dikotomi (isärhållandets tabu) 

och hierarki (mannen som norm och överordnad). Denna ordningsstruktur kan vara mer 

eller mindre synlig i skolan och dess läroböcker. I skolan möts möjligheter till både 

förändringar och konserveringar av åsikter och det är inte alltid fallet att det som står i 

styrdokumenten faktiskt avspeglar skolans verklighet (Daniels, 2012). Uppmärksamhet 

bör därför riktas på handlandet kring återskapande mönster avseende hierarkiska 

relationer. Genom sociala representationer reproduceras enligt Howarth (2006) 

könsidentiteter och könsrelationer. Detta kan bidra till att bevara och rättfärdiga 

könsskillnader i den sociala ordningen. I detta sammanhang kan läroböcker spela en 

avgörande roll för hur elever uppfattar kvinnliga och manliga roller i samhället 

(Hamdan, 2010).  

Huvudtendenserna av aktuella studier visar en överrepresentation av pojkars 

bildutrymme i läroböcker (Berge & Widding, 2006; Bronäs, 2000; Gharbavi & 

Mousavi, 2012; Khurshid, Gillani & Hashmi, 2010; Moser & Hannover, 2013; 

Skolverket, 2006b). Detta kan därmed innebära att läroböcker genomsyras av en manlig 

norm (Berge & Widding, 2006; Skolverket, 2006b; Tietz, 2007). Föreliggande studie 

följer gängse mönster med större bildutrymme för pojkar än flickor i läroböcker. En 

överrepresentation av pojkars bildutrymme i skolans läroböcker kan innebära att flickor 

får det svårare att känna delaktighet i de olika kunskapsområdena (Ammert, 2011). Om 

utbildningssystemet, genom till exempel läroböcker, ständigt visar flickor och pojkar i 

stereotypa eller förlegade roller förstärks dessa bilder i samhället (Tietz, 2007). 

Kommunens skolor har olika tillgång av läroböcker. Detta kan innebära att elever inom 

samma kommun kan möta helt olika förutsättningar beroende på vilken skola de går i. I 

förlängningen innebär detta att lärare i samma kommun har olika redskap för att 

medverka till god måluppfyllese avseende jämställdhetsmålen i skolans styrdokument. 
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En ytterligare komplexitet är att nyare läroböcker inte automatiskt leder till högre 

måluppfyllelse. Föreliggande studie visar till exempel att nyare läroböcker i matematik 

har ett ökat bildutrymme till pojkars fördel jämfört med äldre läroböcker. En granskning 

av bildmaterial i grundskolans läroböcker förefaller därmed viktig.  

9. SLUTSATSER 

Kommunens läroböcker i matematik och svenska har ett rikt innehåll av bilder. Studiens 

resultat är i linje med gängse nationella och internationella mönster med ett större 

bildutrymme för pojkar i läroböcker i båda ämnena. För kommunen i sin helhet är 

pojkarnas bildutrymme i läroböcker för matematik nästan signifikant till pojkars fördel. 

Då läroböcker genomsyras av en manlig norm kan detta bidra till att bevara och 

rättfärdiga könsskillnader i den sociala ordningen vilket skolan enligt gällande 

styrdokument har som ansvar för att motverka. 

Studien visar vidare en underrepresentation av läroböcker i matematik och svenska 
utgivna under aktuella styrdokument (Lgr 11). Det framkommer även variationer mellan 
skolor inom kommunen avseende tillgång till läroböcker utgivna efter införandet av Lgr 
11. I förlängningen kan detta innebära att en elev kan möta helt olika förutsättningar 
avseende tillgång till aktuella läroböcker beroende på vilken skola den går i. Vidare 
framkommer att nyare läroböcker i matematik (2011-) visar en högre skillnad i 
bildutrymme till pojkars fördel än äldre läroböcker. Nyare läroböcker i svenska (2011-) 
visar en jämnare skillnad av bildutrymme mellan flickor och pojkar än äldre läroböcker. 
Om inköp av nya läroböcker följer den utveckling som kommunen visar i matematik 
kommer måluppfyllelsen utifrån skolans styrdokument avseende jämställdhetsmålen att 
ytterligare minska. En sådan utveckling är oroväckande då flertalet lärare framhåller 
läroboken som en garanti för att undervisningen är i linje med styrdokumenten. En 
tydlig granskning av läroböcker bör därför genomföras inför framtida vidare inköp. 

Det finns en överrepresentation av kvinnliga författare i kommunens läroböcker i 
skolämnena matematik och svenska. Dessa skillnader är signifikanta till kvinnliga 
författares fördel i matematik. Även i kommunens läroböcker i svenska återfinns 
skillnader i representation mellan kvinnliga och manliga författare. Mellan årskurserna 
ett och fem är skillnaderna signifikanta till kvinnliga författares fördel. För de högre 
årskurserna i svenska, sex till nio, bryts detta mönstret till fler manliga 
läroboksförfattare än kvinnliga.  
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10. AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH FRAMTIDA 

FORSKNING  

Föreliggande studie har befäst kunskapen om ett gängse mönster nationellt och 

internationellt där läroböcker och dess bilder utgör en betydande del av skolans faktiska 

vardag och verklighet. Vidare har studien synliggjort kunskap om huruvida 

grundskolans läroböcker i matematik och svenska följer givna direktiv utifrån aktuella 

styrdokument.  

Värdet med denna studie har varit att påvisa möjliga påverkansfaktorer till flickors och 

pojkars identifikation med skolämnena matematik och svenska utifrån en kommuns 

befintliga läroböcker. Studien visar en möjlig trend mot tydligare manlig dominans när 

det gäller bildrepresentation i skolans matematikböcker utgivna efter införandet av Lgr 

11. Motsatt möjlig trend visar läroböcker i svenska vilka förefaller vara på väg mot en 

jämnare fördelning av bildutrymme mellan flickor och pojkar.  

10.1 Vidare studier 

Vidare studier avseende genusteorier i förhållande till elevers studieresultat. En 

hierarkisk struktur kan påverka både skolans flickor och pojkar att bli begränsade i sitt 

varande och agerande avseende givna handlingsutrymmen och förgivettaganden. Genus 

tillåter strävande efter det som uppfattas högre i hierarkin; det vill säga det som upplevs 

vara manligt (Hirdman, 2003). Detta kan i förlängningen tvinga flickor att ständigt inta 

en bevisande och erövrande roll för att försöka uppnå det som är högre och mer 

eftersträvansvärt. Samtidigt begränsar den hierarkiska strukturen med mannen som 

norm och överordnad även utrymmet för pojkar. I skolan kan dikotomin (isärhållandets 

tabu) medverka till att pojkar inte vill visa sig ”feminina” då det inte är lika accepterat 

för det manliga könet att sträva mot det som upplevs kvinnligt och därmed lägre i 

hierarkin. Nutida forskning (Skolverket, 2013) uppvisar även en oroande utveckling 

avseende pojkars allt lägre studieresultat. Ytterligare studier mellan förhållandet mellan 

dikotomin (isärhållandets tabu) och flickors och pojkars studieresultat kan därmed vara 

av intresse. 

Vidare studier avseende genusteorier i förhållande till läroböcker och dess författare. I 

den hierarkiska strukturen föreligger förgivettagna regler vad respektive flickor och 

pojkar bör göra och vara vilket i sin tur skapar en slags ordning i världen (Hirdman, 

2003). För att försöka passa in i givna mallar avseende sätt vi agerar och tänker är vi 
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människor själva aktiva och tar upp rådande normer och värden i vårt samhälle. Även 

på skolans arena kan det föreligga risk att roller väljs och tillskrivs med utgångspunkt 

från det biologiska könet. Om ett skolämne uppfattas som feminint kan strävan efter 

isärhållande mellan könen innebära en problematik. För skolämnena matematik och 

svenska visar föreliggande studie en överrepresentation av kvinnliga läroboksförfattare. 

Detta kan skapa en uppfatting att det inte är lika godtagbart för det manliga könet 

(pojkar) att eftersträva framgång i dessa skolämnen. Risk finns att skolan kan förmedla 

andra budskap än de värden som den, avseende jämställdhet mellan flickor och pojkar, 

ska gestalta och förmedla enligt gällande styrdokument. På skolans arena kan detta bli 

extra viktigt då läroböcker kan utgöra den enda litteratur vilken alla i ett samhälle har 

tydliga krav att tillgodogöra sig. I syfte att ytterligare synliggöra rådande normer och 

värderingar kan vidare studier utifrån dessa perspektiva erbjuda intressanta 

kunskapsvinningar att erövra. 

Vidare studier avseende bilderna i grundskolans läroböcker. Föreliggande studie har i 

sitt analysarbete av bilder i läroböcker endast fokuserat kring det kvantitativa 

förhållandet mellan representation av flickor respektive pojkar ur ett genusperspektiv så 

som det framställs av Hirdman (1988; 2003). Läroböckernas bilder kan dock innehålla 

fler intressanta aspekter vilka kan synliggöra samhällets rådande normer och 

värderingar. En fördjupad analys fokuserad på hur flickor respektive pojkar framställs 

på bilder i läroböcker samt vilka roller de tilldelas och vad de tillåts sysselsätta sig med 

kan bidra med fördjupade kunskaper. I syfte att ytterligare synliggöra rådande normer 

och värderingar kan till exempel studier med ett normkritiskt perspektiv vara av 

intresse. 

Vidare studier avseende texterna i grundskolans läroböcker. Föreliggande studie har i 

sitt analysarbete inte studerat läroböckernas texter eller kombinationen text och bild. 

Här föreligger outforskade områden vilka kan bidra med fler intressanta aspekter i 

förhållande till skolans styrdokument. Sådana studier kan eventuellt visa andra 

påverkansfaktorer och/eller komplexitet kring grundskolans läroböcker. Dessa resultat 

kan i förlängningen vara av intresse i förhållande till föreliggande studie.  

Vidare studier avseende andra perspektiv utifrån skolans styrdokument. I skolans 

styrdokument framhålls att jämställdhet mellan flickor och pojkar är värden som skolan 

ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2011). Skolan har även ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Styrdokumenten ger även direktiv avseende andra 
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grundläggande värden såsom etnisk tillhörighet, religion och sexuell läggning. 

Ytterligare studier kring frågeställningar huruvida skolans läroböcker följer 

styrdokumentens andra uppdrag kan vara av intresse till exempel ur ett intersektionellt 

perspektiv. I föreliggande studie saknas även frågeställningen om läroböcker fungerar 

som goda pedagogiska hjälpmedel utifrån respektive ämnes kunskapskrav. Även i detta 

hänseende finns intressanta kunskapsvinningar att erövra. 

10.2 Egen reflektion 

I min egen resa bland litteraturstudier och utvald kommuns aktuella läroböcker har jag 

utforskat möjliga undersökningsvariabler avseende skillnader i bildutrymme mellan 

flickor och pojkar. Jag har sökt närma mig å ena sidan tydliga riktlinjer utifrån aktuella 

styrdokument avseende jämställdhet och å andra sidan aktuella forskningsresultat vilka 

visar skillnader där kön fortfarande tycks utgöra en avgörande variabel. Min egen 

reflektion i detta sammanhang är vikten av att komma ihåg att skolan återspeglar dess 

samhälle. Läroböcker speglar en samhällssyn och kan med sin kontext, skolan med 

utbildningsuppdrag, bidra till reproduktion av andra ordningar än de som framhålls av 

aktuella styrdokument. Utifrån det perspektivet framstår vägen för att skapa säkrare 

lärmiljöer och svara upp mot givna styrdokument gå hand i hand med ökad medvetenhet 

om ordningar och normer. Föreliggande studie är ett steg i den riktningen.  
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BILAGA 1:  GRUNDLÄGGANDE STATISTIK 

Nedan redovisas grundläggande statistik avseende skillnader mellan flickors och 

pojkars bildutrymme, räknade i antal bilder, för studiens kommuns läroböcker i 

skolämnena matematik och svenska. 
Tabell 21 
Genomsnittsresultat för antal bilder i läroböcker i skolämnena matematik och svenska för flickor 
respektive pojkar avseende studiens kommun 

Group Statistics 
 Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
BilderMa Kommun Flickor 34 30,09 20,49 3,51 

Pojkar 34 41,47 27,92 4,79 
BilderSv Kommun Flickor 34 42,74 37,34 6,40 

Pojkar 34 60,47 56,63 9,71 

 
Tabell 22  
Genomsnittsresultat för antal bilder i läroböcker i skolämnena matematik och svenska för flickor 
respektive pojkar avseende studiens samtliga skolor 

Group Statistics 
 Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
BilderMaA Flickor 5 37,60 6,02 2,69 

Pojkar 5 59,40 13,52 6,05 
BilderMaB Flickor 5 25,20 14,74 6,59 

Pojkar 5 31,20 12,38 5,53 
BilderMaC Flickor 5 15,80 6,38 2,85 

Pojkar 5 22,80 10,01 4,48 
BilderMaD Flickor 5 15,80 6,76 3,02 

Pojkar 5 21,60 11,22 5,02 
BilderMaE Flickor 5 37,60 6,02 2,69 

Pojkar 5 59,40 13,52 6,05 
BilderMaF Flickor 5 16,60 6,43 2,87 

Pojkar 5 17,00 6,36 2,85 
BilderMaG Flickor 4 70,00 26,97 13,48 

Pojkar 4 88,25 33,55 16,77 
BilderSvA Flickor 5 44,00 32,16 14,38 

Pojkar 5 68,40 53,51 23,93 
BilderSvB Flickor 5 34,00 32,02 14,32 

Pojkar 5 50,00 45,14 20,19 
BilderSvC Flickor 5 24,60 8,88 3,97 

Pojkar 5 26,80 12,68 5,67 
BilderSvD Flickor 5 26,80 8,81 3,94 

Pojkar 5 46,80 10,52 4,70 
BilderSvE Flickor 5 26,00 26,25 11,74 

Pojkar 5 28,80 16,99 7,60 
BilderSvF Flickor 5 38,40 28,39 12,69 

Pojkar 5 43,60 25,25 11,29 
 BilderSvG Flickor 4 121,00 24,91 12,46 
 Pojkar 4 183,50 48,22 24,11 
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BILAGA 2:  T-TESTER 

Nedan redovisas t-tester av oberoende mätningar avseende skillnader mellan flickors 

och pojkars bildutrymme, räknade i antal bilder, i studiens kommuns läroböcker i 

skolämnena matematik och svenska. Vidare framförs resultat för respektive skola. 

Dessutom redovisas specifika t-tester för skillnaden mellan flickors och pojkars 

bildutrymme i skolämnet matematik, årskurs 5, och skillnaden mellan antalet kvinnliga 

och manliga författare för kommunens läroböcker i skolämnet matematik. 
Tabell 23  
Redovisning av t-test med oberoende mätningar för skillnader mellan flickors och pojkars bildutrymme, 
räknade i antal bilder, i läroböcker för skolämnena matematik och svenska avseende studiens kommun 

Independent Samples Test  

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

BilderMa 
Kommun 

Equal variances 
assumed 

4,15 ,05 -1,92 66 ,06 -11,38 5,94 -23,24 ,48 

Equal variances 
not assumed 

  -1,92 60,56 ,06 -11,38 5,94 -23,26 ,50 

BilderSv 
Kommun 

Equal variances 
assumed 

3,04 ,09 -1,52 66 ,13 -17,74 11,63 -40,96 5,49 

Equal variances 
not assumed 

  -1,52 57,13 ,13 -17,74 11,63 -41,03 5,56 
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Tabell 24  
Redovisning av t-test med oberoende mätningar för skillnader mellan flickors och pojkars bildutrymme, 
räknade i antal bilder, i läroböcker för skolämnena matematik och svenska avseende studiens samtliga 
skolor 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

BilderMaA Equal variances 
assumed 2,46 ,16 -3,29 8 ,01 -21,80 6,62 -37,06 -6,54 

Equal variances 
not assumed   -3,29 5,53 ,02 -21,80 6,62 -38,34 -5,26 

BilderMaB Equal variances 
assumed ,12 ,74 -,70 8 ,50 -6,00 8,61 -25,85 13,85 

Equal variances 
not assumed   -,70 7,77 ,51 -6,00 8,61 -25,95 13,95 

BilderMaC Equal variances 
assumed 1,13 ,32 -1,32 8 ,22 -7,00 5,31 -19,24 5,24 

Equal variances 
not assumed   -1,32 6,78 ,23 -7,00 5,31 -19,63 5,63 

BilderMaD Equal variances 
assumed 1,37 ,28 -,99 8 ,35 -5,80 5,86 -19,30 7,70 

Equal variances 
not assumed   -,99 6,57 ,36 -5,80 5,86 -19,84 8,24 

BilderMaE Equal variances 
assumed 2,46 ,16 -3,30 8 ,01 -21,80 6,62 -37,06 -6,53 

Equal variances 
not assumed   -3,30 5,53 ,02 -21,80 6,62 -38,34 -5,26 

BilderMaF Equal variances 
assumed ,32 ,59 -,10 8 ,92 -,40 4,04 -9,73 8,92 

Equal variances 
not assumed   -,10 8 ,92 -,40 4,04 -9,73 8,93 

BilderMaG Equal variances 
assumed ,24 ,64 -,85 6 ,43 -18,25 21,52 -70,91 34,41 

Equal variances 
not assumed   -,85 5,74 ,43 -18,25 21,52 -71,51 35,01 

BilderSvA Equal variances 
assumed 2,85 ,13 -,88 8 ,41 -24,40 27,92 -88,79 39,99 

Equal variances 
not assumed   -,88 6,56 ,41 -24,40 27,92 -91,34 42,54 

BilderSvB Equal variances 
assumed 1,06 ,33 -,65 8 ,54 -16,00 24,75 -73,07 41,07 

Equal variances 
not assumed   -,65 7,21 ,54 -16,00 24,75 -74,18 42,18 

BilderSvC Equal variances 
assumed ,64 ,45 -,32 8 ,76 -2,20 6,92 -18,16 13,76 

Equal variances 
not assumed   -,32 7,16 ,76 -2,20 6,92 -18,49 14,09 

BilderSvD Equal variances 
assumed ,10 ,77 -3,26 8 ,01 -20,00 6,14 -34,16 -5,84 

Equal variances 
not assumed   -3,26 7,76 ,01 -20,00 6,14 -34,23 -5,77 

BilderSvE Equal variances 
assumed ,69 ,43 -,20 8 ,85 -2,80 13,98 -35,05 29,45 

Equal variances 
not assumed   -,20 6,85 ,85 -2,80 13,98 -36,01 30,41 

BilderSvF Equal variances 
assumed ,62 ,46 -,31 8 ,77 -5,20 16,99 -44,38 33,98 

Equal variances 
not assumed   -,31 7,89 ,77 -5,20 16,99 -44,47 34,07 

  BilderSvG Equal variances 
assumed 1,01 ,35 -2,30 6 ,06 -62,50 27,14 -128,91 3,91 

 Equal variances 
not assumed   -2,30 4,49 ,08 -62,50 27,14 -134,69 9,69 

 
 



 

  62 

 Tabell 25 
Redovisning av t-test med oberoende mätningar för skillnaden mellan flickors och pojkars bildutrymme, 
räknade i antal bilder, i läroböcker för skolämnet matematik, årskurs 5 avseende studiens samtliga skolor 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

BilderMa 
Åk5 

 

Equal variances 
assumed 1,41 ,26 -2,70 10 ,02 -21,00 7,77 -38,31 -3,69 

Equal variances 
not assumed   -2,70 8,87 ,02 -21,00 7,77 -38,62 -3,38 

 
Tabell 26 
Redovisning av t-test med oberoende mätningar för skillnaden mellan antal kvinnliga och manliga 
författare för läroböcker i skolämnet matematik avseende studiens samtliga skolor 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Författare 
Ma 

Equal variances 
assumed 10,02 ,01 5,01 16 ,00 9,89 1,98 5,70 14,07 

Equal variances 
not assumed   5,01 10,80 ,00 9,89 1,98 5,54 14,24 

Författare 
Sv  

Equal variances 
assumed ,63 ,44 1,70 16 ,11 5,89 3,46 -1,44 13,22 

Equal variances 
not assumed   1,70 13,60 ,11 5,89 3,46 -1,55 13,32 

 
Tabell 27 
Redovisning av t-test med oberoende mätningar för skillnaden mellan antal kvinnliga och manliga 
författare för läroböcker i skolämnet matematik avseende studiens skolor årskurs ett till fem 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Författare 
Sv 
Åk 1 till 5 

Equal 
variances 
assumed 

4,05 ,08 3,66 8 ,01 14,40 3,94 5,32 23,48 

Equal 
variances not 
assumed 

  3,66 4,47 ,02 14,40 3,94 3,91 24,89 
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BILAGA 3:  STUDIENS UNDERSÖKTA LÄROBÖCKER 

Matematik 

Årskurs 1 

Brorsson, Åsa (2013). Prima matematik 1A. Malmö: Gleerups utbildning. (131 sidor. Används i skola C och D). 

Falck, Pernilla, Picetti, Margareta & Elfsdotter Meijer, Siw (2011). Matte Direkt Safari 1A. Stockholm: Sanoma utbildning. 143 
sidor. (143 sidor. Används i skola A och E). 

Falck, Pernilla, Picetti, Margareta & Elfsdotter Meijer, Siw (2011). Matte Direkt Safari 1B. Stockholm: Sanoma utbildning. (143 
sidor. Används i skola A och E). 

Kavén, Anna & Persson, Hans (2011). Matte-detektiverna 1B. Stockholm: Liber. (120 sidor. Används i skola B). 

Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margaretha (2008). Matte Eldorado 1B. Stockholm: Natur & Kultur. (128 sidor. Används i skola F). 

Årskurs 2 

Brorsson, Åsa (2009). Prima matematik 2B. Malmö: Gleerups utbildning. (127 sidor. Används i skola B och D). 

Brorsson, Åsa (2013). Prima matematik 2A. Malmö: Gleerups utbildning. (135 sidor. Används i skola B och C). 

Falck, Pernilla, Picetti, Margareta & Elfsdotter Meijer, Siw (2009). Matte Direkt Safari 2A. Stockholm: Bonniers. (143 sidor. 
Används i skola A och E). 

Falck, Pernilla, Picetti, Margareta & Elfsdotter Meijer, Siw (2009). Matte Direkt Safari 2B. Stockholm: Sanoma utbildning. (143 
sidor. Används i skola A och E). 

Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margaretha (2009). Matte Eldorado 2A. Stockholm: Natur & Kultur. (128 sidor. Används i skola F). 

Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margaretha (2009). Matte Eldorado 2B. Stockholm: Natur & Kultur. (128 sidor. Används i skola F). 

Årskurs 3 

Brorsson, Åsa (2010). Prima matematik 3A. Malmö: Gleerups utbildning. (143 sidor. Används i skola C och D). 

Falck, Pernilla, Picetti, Margareta & Elfsdotter Meijer, Siw (2011). Matte Direkt Safari 3A. Stockholm: Sanoma utbildning. (143 
sidor. Används i skola A och E). 

Falck, Pernilla, Picetti, Margareta & Elfsdotter Meijer, Siw (2011). Matte Direkt Safari 3B. Stockholm: Sanoma utbildning. (143 
sidor. Används i skola A och E). 

Karppinen, Jaana, Kiviluoma, Päivi & Urpiola, Timo (2013). Favoritmatematik 3A. Lund: Studentlitteratur. (213 sidor. Används i 
skola B). 

Karppinen, Jaana, Kiviluoma, Päivi & Urpiola, Timo (2013). Favoritmatematik 3B. Lund: Studentlitteratur. (225 sidor. Används i 
skola B). 

Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margaretha (2010). Matte Eldorado 3A. Stockholm: Natur & Kultur. (128 sidor. Används i skola F). 

Årskurs 4 

Falck, Pernilla, Picetti, Margareta & Sundin, Kerstin (2011). Matte Direkt Borgen 4A. Stockholm: Sanoma utbildning. (160 sidor. 
Används i skola A och E). 

Falck, Pernilla & Picetti, Margareta (2012). Matte Direkt Borgen 4B. Stockholm: Sanoma utbildning. (160 sidor. Används i skola A 
och E). 

Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margaretha (2011). Matte Eldorado 4A. Stockholm: Natur & Kultur. (160 sidor. Används i skola F). 

Sjöström, Bo, Sjöström, Jacob & Johansson, Ann (2011). Prima Formula Matematik 4. Malmö: Gleerups utbildning. (256 sidor. 
Används i skola B, C och D). 

Årskurs 5 

Falck, Pernilla & Picetti, Margareta (2012). Matte Direkt Borgen 5A. Stockholm: Sanoma utbildning. (160 sidor. Används i skola A 
och E). 

Falck, Pernilla & Picetti, Margareta (2013). Matte Direkt Borgen 5B. Stockholm: Sanoma utbildning. (160 sidor. Används i skola A 
och E). 

Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margaretha (2011). Matte Eldorado 5A. Stockholm: Natur & Kultur. (160 sidor. Används i skola F). 

Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margaretha (2012). Matte Eldorado 5B. Stockholm: Natur & Kultur. (160 sidor. Används i skola F). 

Sjöström, Bo & Sjöström Jacob (2012). Prima Formula Matematik 5. Malmö: Gleerups utbildning. (272 sidor. Används i skola B, 
C och D). 

Årskurs 6 

Carlsson, Synnöve, Liljegren, Gunilla & Picetti, Margareta (2004). Matte Direkt. Borgen. 6A. Stockholm: Bonnier Utbildning. (160 
sidor. Används i skola G). 

Carlsson, Synnöve, Liljegren, Gunilla & Picetti, Margareta (2004). Matte Direkt. Borgen. 6B. Stockholm: Bonnier Utbildning. (160 
sidor. Används i skola G). 
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Carlsson, Synnöve, Falk, Pernilla, Liljegren, Gunilla & Picetti, Margareta (2011). Matte Direkt. Borgen. Kompletteringsmaterial. 4-
6. Stockholm: Sanoma Utbildning. (27 sidor. Används i skola G). 

Årskurs 7 

Carlsson, Synnöve, Hake, Karl-Bertil & Öberg, Birgitta (2001). Matte Direkt. År 7. Stockholm: Bonnier Utbildning. (304 sidor. 
Används i skola G). 

Carlsson, Synnöve, Hake, Karl-Bertil & Öberg, Birgitta (2003). Matte Direkt. 7. Stockholm: Bonnier Utbildning. (320 sidor. 
Används i skola G). 

Carlsson, Synnöve, Hake, Karl-Bertil & Öberg, Birgitta (2009). Matte Direkt. Fördjupning. År 7. Stockholm: Bonnier Utbildning. 
(96 sidor. Används i skola G). 

Carlsson, Synnöve, Hake, Karl-Bertil, Öberg, Birgitta & Teledahl, Anna (2009). Matte Direkt. Träningshäfte. 7:1. Stockholm: 
Sanoma Utbildning. (48 sidor. Används i skola G). 

Årskurs 8 

Carlsson, Synnöve, Hake, Karl-Bertil & Öberg, Birgitta (2002). Matte Direkt. År 8. Stockholm: Bonnier Utbildning. (304 sidor. 
Används i skola G). 

Carlsson, Synnöve, Hake, Karl-Bertil & Öberg, Birgitta (2004). Matte Direkt. Fördjupning. År 8. Stockholm: Bonnier Utbildning. 
(96 sidor. Används i skola G). 

Carlsson, Synnöve, Hake, Karl-Bertil & Öberg, Birgitta (2010). Matte Direkt. 8. Stockholm: Sanoma Utbildning. (304 sidor. 
Används i skola G). 

Årskurs 9 

Carlsson, Synnöve & Hake, Karl-Bertil (2008). Matte Direkt. Bryggan. Grundläggande matematik. Stockholm: Sanoma Utbildning. 
(176 sidor. 
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Hultén, Richard (2009). Forma språket. Tvåan basbok. Malmö: Gleerups Utbildning. (96 sidor. Används i skola C och F). 

Hydén, Görel & Schubert, Magdalena (1998). Språklära 2-3. Kina: Adastra läromedel. (48 sidor. Används på skola E). 



 

  65 

Hörlin, Camilla & Glave, Lotta (2003). Språkgodis. Gröna Grodan. Malmö: Gleerups utbildning. (63 sidor. Används i skola A). 

Morrison, Cindy (2004). Bumerang. Bokstavs- och skrivskola. Malmö: Gleerups utbildning. (62 sidor. Används i skola B). 

Mårtensson, Annika & Billström, Marianne (2010). Språkskrinet. Vi lär oss ordkunskap, språklära, skrivning. Nacka: Majema. (64 
sidor. Används i skola A). 

Solem, Hanne (2009). Läsförståelse blå. Oslo: Adastra läromedel. (47 sidor. Används i skola B). 

Solem, Hanne & Hydén, Görel (2011). Läsförståelse grön. Oslo: Adastra läromedel. (47 sidor. Används på skola E). 

Sundh, Kerstin & Malmborg, Ewa (2005). Läs med oss. Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra. Stockholm: Natur & Kultur. (175 
sidor. Används i skola D). 

Wänblad, Mats (2011). Diamantjakten. Stockholm: Natur & Kultur. (143 sidor. Används på skola F). 

Årskurs 3 

Billström, Marianne & Widmark, Ulla (1995). Veckans ord 3. Kina: Adastra läromedel. (64 sidor. Används på skola B och E). 

Falkenland, Rolf & Falkenland, Lilian (2003). Glad Svenska 3. Språklära. Stockholm: Natur & Kultur. (143 sidor. Används på 
skola D). 

Hjort, Caroline (2002). Tio ord i veckan B. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (72 sidor. Används på skola A). 

Hultén, Richard (2009). Forma språket. Basbok A. Malmö: Gleerups Utbildning. (96 sidor. Används i skola F). 

Hultén, Richard (2010). Forma språket. Basbok 2. Malmö: Gleerups Utbildning. (96 sidor. Används på skola C). 

Hydén, Görel & Redin, Britta (2000). Stava 3. Kina: Adastra läromedel. (47 sidor. Används i skola F). 

Hydén, Görel & Schubert, Magdalena (2000). Språklära 3. Latvia: Adastra läromedel. (40 sidor. Används i skola B och F). 

Hörlin, Camilla & Glave, Lotta (2004). Språkgodis. Salta fisken. Malmö: Gleerups utbildning. (63 sidor. Används på skola A). 

Solem, Hanne (2009). Läsförståelse blå. Oslo: Adastra läromedel. (47 sidor. Används i skola E). 

Årskurs 4 

Adolfsson, Birgitta (2013). Svenska på kul. Skällinge: Beta pedagog. (32 sidor. Används i skola E). 

af Petersens, Bodil (2005). Zoom. Svenska. Stavning år 4. Stockholm: Bonnier utbildning. (32 sidor. Används i skola A). 

Alvåker, Lena & Boglind, Ann (2000). Maskot aktiviteter 1. Malmö: Gleerups Utbildning. (112 sidor. Används i skola F). 

Andersson, Jill (2005). Zoom. Svenska. Ordkunskap år 4. Stockholm: Bonnier utbildning. (144 sidor. Används i skola A). 

Andersson, Jill, Falk, Birgitta & af Petersens, Bodil (2004). Zoom. Svenska grundbok år 4. Stockholm: Bonnier utbildning. (144 
sidor. Används i skola A). 

Andersson, Jill, Falk, Birgitta & af Petersens, Bodil (2004). Zoom. Svenska övningsbok år 4. Stockholm: Bonnier utbildning. (112 
sidor. Används i skola A). 

Aneer, Lillemor & Dahlqvist, Folke (1996). Kaskad. Grundbok i svenska 1. Örebro: Almqvist & Wiksell Förlag. (120 sidor. 
Används i skola D). 

Eriksson, Hippas, Strömsten, Inger & Wänblad Mats (2013). Svenska år 4. Bums. Stockholm: Liber. (129 sidor. Används i skola C). 

Eriksson, Hippas, Strömsten, Inger & Wänblad Mats (2014). Svenska år 4. Bums. Övningsbok. Stockholm: Liber. (86 sidor. 
Används i skola C). 

Falk, Birgitta (2005). Zoom. Svenska. Grammatik år 4. Stockholm: Bonnier utbildning. (32 sidor. Används i skola A). 

Frennberg, Sten (2011). Öva lite mera 1. Stavning, ordkunskap och språklära. Stockholm: Natur & Kultur. (64 sidor. Används i 
skola B). 

Hjort, Caroline (2002). Tio ord i veckan C. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (72 sidor. Används i skola A). 

Hydén, Görel, Schubert, Magdalena & Svidén, Cecilia (2002). Läsförståelse A. Kina: Adastra läromedel. (48 sidor. Används i skola 
B, E och F). 

Redin, Britta & Hydén, Görel (2005). Läsförståelse A. Kina: Adastra läromedel. (48 sidor. Används i skola F). 

Redin, Britta & Hydén, Görel (2005). Skrivstil- fila på stilen… med höger hand. Kina: Adastra läromedel. (48 sidor. Används i 
skola F). 

Solem, Hanne (2009). Läsförståelse gul. Oslo: Adastra läromedel. (47 sidor. Används i skola B). 

Årskurs 5 

Albinsson, Gunnar (2012). Ordbyrån. Ordklasser och satsdelar. Hedemora: Skolcopy. (49 sidor. Används i skola A). 

Albinsson, Gunnar (2012). Röda tråden B. Blandade övningar i svenska. Hedemora: Skolcopy. (53 sidor. Används i skola A). 

Albinsson, Gunnar (2012). Röda tråden C. Blandade övningar i svenska. Hedemora: Skolcopy. (53 sidor. Används i skola A). 

Alvåker, Lena & Boglind, Ann (2001). Maskot aktiviteter 2. Malmö: Gleerups Utbildning. (116 sidor. Används i skola F). 

Andersson, Jill, Falk, Birgitta & af Petersens, Bodil (2005). Zoom. Svenska. Grundbok år 5. Stockholm: Bonnier utbildning. (143 
sidor. Används i skola A). 



 

  66 

Andersson, Jill, Falk, Birgitta & af Petersens, Bodil (2005). Zoom. Svenska. Övningsbok år 5. Stockholm: Bonnier utbildning. (111 
sidor. Används i skola A). 

Aneer, Lillemor & Dahlqvist, Folke (1997). Kaskad. Grundbok i svenska 2. Ljung: Almqvist & Wiksell Förlag. (120 sidor. Används 
i skola D). 

Eriksson, Hippas, Strömsten, Inger & Wänblad Mats (2013). Svenska år 5. Bums. Stockholm: Liber. (131 sidor. Används i skola C). 

Eriksson, Hippas, Strömsten, Inger & Wänblad Mats (2013). Svenska år 5. Bums. Övningsbok. Stockholm: Liber. (86 sidor. 
Används i skola C). 

Falk, Birgitta (2005). Zoom. Svenska. Stavning år 5. Stockholm: Bonnier utbildning. (32 sidor. Används i skola A). 

Falk, Birgitta (2005). Zoom. Svenska. Grammatik år 5. Stockholm: Bonnier utbildning. (32 sidor. Används i skola A). 

Falk, Birgitta (2006). Zoom. Svenska. Ordkunskap år 5. Stockholm: Bonnier utbildning. (32 sidor. Används i skola A). 

Frennberg, Sten (2011). Öva lite mera 2. Stavning, ordkunskap och språklära. Stockholm: Natur & Kultur. (64 sidor. Används i 
skola B). 

Hjort, Caroline & Wedsberg, Malin (2005). Tio ord i veckan D. Nacka: Almqvist & Wiksell. (72 sidor. Används i skola A). 

Hörlin, Camilla (2007). Språkgodis. Röda ormen. Malmö: Gleerups utbildning. (63 sidor. Används i skola E). 

Redin, Birgitta & Hydén, Görel (2005). Läsförståelse. Läs – och tänk B. Kina: Adastra läromedel. (40 sidor. Används i skola E). 

Widmark, Martin (2011). Mannen i isen och andra spår från förr. Stockholm: Liber. (32 sidor. Används i skola F). 

Årskurs 6 

Güetter, Kalle (1999). Språnget! Svenska Övningsbok. Språket lever! 6. Stockholm: Bonnier Utbildning. (96 sidor. Används i skola 
G). 

Güetter, Kalle & Stenlund, Kristina (1998). Språnget! Svenska Grundbok. Språket lever! 6. Stockholm: Bonnier Utbildning. (192 
sidor. Används i skola G). 

Ollars, Jan & Lindskog, Runo (2004). ESS i svenska. Lärobok 6. Stockholm: Natur & Kultur. (192 sidor. Används i skola G). 

Ollars, Jan & Lindskog, Runo (2004). ESS i svenska. Studiebok 6. Stockholm: Natur & Kultur. (128 sidor. Används i skola G). 

Årskurs 7 

Carlstrand-Skoog, EwaLisa, Lindskog, Runo, Lyberg Mogensen, Annika, Husén, Lennart, Rydén, Hugo, Widing, Dick, Stenhag, 
Gunnar, Eriksson, Dixie & Holmstrand, Sven (2000). ESS i svenska. Studiebok 7. Stockholm: Natur & Kultur. (128 sidor. 
Används i skola G). 

Carlstrand-Skoog, EwaLisa, Lindskog, Runo, Lyberg Mogensen, Annika, Husén, Lennart, Rydén, Hugo, Widing, Dick, Stenhag, 
Gunnar, Eriksson, Dixie & Holmstrand, Sven (2007). ESS i svenska. Lärobok 7. Stockholm: Natur & Kultur. (192 sidor. 
Används i skola G). 

Erlandsson-Svevar, Kerstin & Thorbjörnsson, Hans (1996). Svenska Plus. Svenska för grundskolans senare del. Grundbok 1. 
Stockholm: Bonnier Utbildning. (224 sidor. Används i skola G). 

Erlandsson-Svevar, Kerstin & Thorbjörnsson, Hans (1996). Svenska Plus. Svenska för grundskolans senare del. Studiebok 1. 
Stockholm: Bonnier Utbildning. (128 sidor. Används i skola G). 

Söderberg, Cecilia & Eriksson, Lisa (2009). Svenska Direkt. Grundbok. 7. Stockholm: Bonnier Utbildning. (319 sidor. Används i 
skola G). 

Söderberg, Cecilia & Eriksson, Lisa (2010). Svenska Direkt. Studiebok. 7. Stockholm: Bonnier Utbildning. (154 sidor. Används i 
skola G). 

Årskurs 8 

Erlandsson-Svevar, Kerstin & Thorbjörnsson, Hans (1997). Svenska Plus. Svenska för grundskolans senare del. Grundbok 2. 
Stockholm: Bonnier Utbildning. (223 sidor. Används i skola G). 

Erlandsson-Svevar, Kerstin & Thorbjörnsson, Hans (2004). Plus. Svenska för grundskolans senare del. Studiebok 2. Stockholm: 
Bonnier Utbildning. (126 sidor. Används i skola G). 

Lyberg Mogensen, Annika, Lindskog, Runo, Carlstrand-Skoog, EwaLisa, Eriksson, Dixie, Husén, Lennart, Rydén, Hugo, Stenhag, 
Gunnar, Thorbjörnsson, Hans & Widing, Dick (2008). ESS i svenska. Lärobok 8. Stockholm: Natur & Kultur. (191 sidor. 
Används i skola G). 

Lyberg Mogensen, Annika, Lindskog, Runo, Carlstrand-Skoog, EwaLisa, Eriksson, Dixie, Husén, Lennart, Rydén, Hugo, Stenhag, 
Gunnar, Thorbjörnsson, Hans & Widing, Dick (2008). ESS i svenska. Studiebok 8. Stockholm: Natur & Kultur. (135 sidor. 
Används i skola G). 

Pena, Cecilia & Eriksson, Lisa (2011). Svenska Direkt. Grundbok. 8. Stockholm: Sanoma Utbildning. (451 sidor. Används i skola 
G). 

Pena, Cecilia, Eriksson, Lisa & Guvå, Laila (2011). Svenska Direkt. Studiebok.8. Stockholm: Bonnier Utbildning. (153 sidor. 
Används i skola G). 

  



 

  67 

Årskurs 9 

Carlstrand-Skoog, EwaLisa, Lindskog, Runo, Lyberg Mogensen, Annika, Eriksson, Dixie, Husén, Lennart, Rydén, Hugo, 
Thorbjörnsson, Hans & Widing, Dick (2003). ESS i svenska. Lärobok 9. Stockholm: Natur & Kultur. (192 sidor. Används i 
skola G). 

Erlandsson-Svevar, Kerstin & Thorbjörnsson, Hans (2005). Plus. Svenska för grundskolans senare del. Grundbok 3. Stockholm: 
Bonnier Utbildning. (228 sidor. Används i skola G). 

Erlandsson-Svevar, Kerstin & Thorbjörnsson, Hans (2005). Plus. Svenska för grundskolans senare del. Studiebok 3. Stockholm: 
Bonnier Utbildning. (128 sidor. Används i skola G). 

Lindskog, Runo, Lyberg Mogensen, Annika, Eriksson, Dixie, Husén, Lennart, Rydén, Hugo, Thorbjörnsson, Hans & Widing, Dick 
(2002). ESS i svenska. Studiebok 9. Stockholm: Natur & Kultur. (128 sidor. Används i skola G). 

Pena, Cecilia, Eriksson, Lisa & Guvå, Laila (2012). Svenska Direkt. Grundbok. 9. Stockholm: Bonnier Utbildning. (429 sidor. 
Används i skola G). 

Pena, Cecilia, Eriksson, Lisa & Guvå, Laila (2012). Svenska Direkt. Studiebok. 9. Stockholm: Bonnier Utbildning. (133 sidor. 
Används i skola G). 

 

  



 

  68 

BILAGA 4:  FREKVENSSCHEMA 

Frekvensschema         

          

Titel……………………………………………………………………………………. 

Förlag…………………………………………………………………………………... 

Författare……………………………………………………………………………….. 

Antal sidor……………………………………………………………………………… 

Utgivningsår……………………………………………………………………………. 

 

 Matematik   Svenska 

 

Flicka/flickor/kvinna/kvinnor Pojke/pojkar/man/män 

 Σ Σ  

Både flicka/flickor/kvinna/kvinnor och 

pojke/pojkar/man/män 

Människa/människor, ej avkodad 

 Σ Σ  

Annat 

Σ  

 


