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Sammanfattning 
 
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska 

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Eftersom 

läroböcker är en stor del av elevers vardag borde de vara en viktig del i skolans genusarbete Mitt syfte 

med den här studien är att belysa om de de utvalda läromedlen lyckas uppnå de krav på jämställdhet 

som ställs i Lgy11? Det visade sig att bägge böckerna är under all kritik när det gäller Lgy11:s mål om 

jämlikhet och det tyder på att något måste göras för att sluta exkludera kvinnor och flickor i 

naturvetenskapens värld. Det kan vara intressant att belysa ämnet eftersom kvinnorna verkar välja 

bort den naturvetenskapliga forskningen. Det finns säkert flera orsaker som kan kopplas till detta, 

men det skulle kunna vara så att läromedlen i kemi bidrar till att få flickor att känna sig exkluderade 

redan på gymnasiet, vilket skulle kunna påverka dem till att göra andra yrkesval så länge som ämnet 

inte handlar om dem.  

Nyckelord: Genus, Kemi, jämställdhet, läromedel



 

1 

Innehållsförteckning 
 

Inledning .....................................................................................................................................1	
Vad menas med ett jämställt läromedel? ..........................................................................2	

Syfte och frågeställningar ...........................................................................................................2	
Bakgrund/Teori ...........................................................................................................................3	

Teori ........................................................................................................................................3	
Naturvetenskapen ur ett historiskt perspektiv .................................................................4	
Tidigare granskningar som gjorts ......................................................................................6	

Metod ..........................................................................................................................................7	
Ett kvantitativt metodval .....................................................................................................7	
Innehållsanalys .....................................................................................................................8	
Forskningsetiska principer ..................................................................................................9	
Urval .......................................................................................................................................9	

Resultat .....................................................................................................................................10	
Med vilken frekvens förekommer kvinnor respektive män i de utvalda läromedlen?
 ...............................................................................................................................................10	
Resultat från gymnasiekemi 2 ...........................................................................................11	
Resultat från Kemiboken 2 ................................................................................................13	
I vilka sammanhang och yrken figurerar män respektive kvinnor i? ..........................13	
Är det någon skillnad i hur de utvalda läromedlen framställer könen? .....................15	
Vilka var kvinnorna i de två undersökta böckerna? ......................................................17	

Diskussion .................................................................................................................................19	
Vilka var kvinnorna i böckerna? .......................................................................................19	
Naturvetenskap historiskt sett är ett problem ................................................................21	
Metoddiskussion .................................................................................................................22	
Validitet i studien ................................................................................................................22	
Reliabilitet i studien ...........................................................................................................23	
Slutsats .................................................................................................................................24	

Referenser .................................................................................................................................24	



 

1 

Inledning 

2007 rankades Sverige som världens mest jämställda land. Året efter halkade vi ned till en tredjeplats 

och nu har Sverige åkt ner till en femte plats inom jämställdhet enligt The Global Gender Gap 2016 

(World Economic Forum, 2016). Så även om vi fortfarande ligger som tio i topp i jämställdhet så är det 

en lång bit kvar innan vi är helt jämställda. Skolan och samhället har olika förväntningar på pojkar och 

flickor och vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar på liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt 

(Hedlin, M. 2010). Detta särskiljande börjar tidigt i livet vilket bidrar till barnets identitetsutveckling 

(Wahlström 2003). Kajsa Wahlströms studie (2003) tyder på att litteratur genom språk och bilder kan 

bidra till ett barns uppfattningar kring genus, alltså om vad som uppfattas som kvinnlig respektive 

manlig norm i samhället. 

Enligt svenska skollagen har man i alla fall slagit fast att: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” Gymnasieskolans läroplan uttrycker tydligt också att 

varje lärare ska ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv” (skolverket 2006).  I Lgy11 står att: ”Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön” och man betonar alla människors lika värde, där jämställdhet mellan 

kvinnor och män ingår bland de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. De läroböcker 

som används i skolan får alltså inte strida mot skolans värdegrund (Hedlin. M 2006).  

Läromedel ingår bland de verktyg som de flesta lärare använder sig av och många lärare utgår även 

från läroboken i sin planering och undervisning. Det har också visat sig att lärare i de 

naturvetenskapliga ämnena är de som följer läroboken allra mest (Nelson J 2006). Så om forskningen 

stämmer så används läromedel till stor del för att bygga upp och planera undervisningen i 

naturvetenskapliga ämnen. Vilket vill säga att läroböcker är en stor del av elever på naturprogrammets 

vardag och borde därför också vara en viktig del i skolans genusarbete. 

Men är de det? De borde vara det med tanke på vad läroplanen säger, men det finns idag ingen 

kvalitetsgranskning från staten när det gäller läromedel. Det är alltså upp till läromedelsförfattarna 

själva att bestämma hur läromedlet utformas och sedan ligger det på lärarna att titta på om böckerna 

överensstämmer med läroplanen (Hedlin.M 2006). Både i Lgr 11 och Lgy 11 behandlas alltså 

jämställdhet och andra frågor som berör genus samtidigt som läromedel inte kvalitetsgranskas av 

staten. Det innebär att det helt plötsligt ställs stora krav på att lärare har en djupare kunskap än 

vardagsförståelse rörande dessa frågor. Lärarutbildningen har också fått hård kritik för att 

lärarstudenter inte får tillräckligt mycket förberedning inför skolans jämställdhetsmål (Hedlin, M & 

Åberg, M 2011). Om det skulle vara så att läromedlen inte uppfyller kraven som Lgy 11 ställer så blir ju 

detta ett problem. Enligt Nelsons studie visade det sig nämligen att en majoritet av lärarna han hade 

intervjuat förlitade sig på läroboken just eftersom man förutsatte att läroboksförfattarna följt 

kursplanen. Detta visar också en undersökning från skolverket (2006) där många lärare upplever att 

så länge de följer en lärobok så känner de sig säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, 
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innehåll och principer. Det hela blir lite av en motsägelse, att staten förutsätter att lärare tar ansvar för 

läromedlen medan lärarna själva använder sig av läromedlen för att konkretisera styrdokumenten.  

Det finns fördelar med att läraren använder sig av ett läromedel. För eleverna kan det vara praktiskt 

att ha en bok att hålla sig till och kunna ta med hem och läsa i, istället för en mängd olika artiklar, 

arbetsblad och faktaböcker (Bergvall, S & Näslund, I 2009). Men att detta skulle vara en fördel 

förutsätter ju då att läromedlet täcker kursplanens innehåll. Läroplanens texter om jämställdhet 

uppfattar jag som tämligen tydliga i det att man eftersträvar en ändring av de fasta rollmönster som 

finns gällande kön.  och då bör också läromedlen vara utformade på ett sådant sätt att de ger eleverna 

positiva självbilder och samtidigt förmedlar såväl kvinnliga som manliga förebilder. De flesta som 

läser vidare mot naturvetenskapliga ämnen på universitetet kommer från naturprogrammet på 

gymnasiet. Till skillnad från många andra linjer så är könsfördelningen på 

naturvetenskapsprogrammet nästan jämnt fördelad, med en viss övervikt av kvinnor (Uppföljning av 

gymnasieskolan Regeringsuppdrag 2016). Det är väldigt positivt, men bland studenterna på högskolor 

är det en större andel av männen än av kvinnorna går vidare till en naturvetenskaplig 

forskarutbildning (Universitet och högskolor. Årsrapport. 2016). Detta gör att det är extra viktigt för 

en ung tjej som läser naturvetenskap att få se framgångsrika och uppskattade kvinnliga forskare 

porträtteras som förebilder i läromedlen. Eftersom det borde kunna uppmuntra och stärka 

självförtroendet för dessa unga tjejer till att gå vidare inom en karriär som vetenskapskvinna. De 

studieval och yrkesval vi gör i livet är en del av vårt identitetsskapande och vårat identitetsskapande 

påverkas i sin tur av de bilder vi får av samhället. Vi söker oss till något vi kan och vill identifiera oss 

med (Ohlsson, M. 2015). Har man då ett läromedel som inte är jämställt och som inte inkluderar 

kvinnor så finns risken att flickor struntar naturvetenskap som yrkesval eftersom det inte handlar om 

dem.  

Vad menas med ett jämställt läromedel? 
 
För att ett läromedel skall betraktas som jämställt skall det vara kvantitativ jämvikt mellan könen. 

Bilderna i läroböckerna bör visa på män och kvinnor i olika situationer oavsett kön, de ska vara lika 

aktiva samt inte framställas stereotypt (Berg B. 2004).  

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att belysa hur kvinnor och män framställs i text och bild i två utvalda 

kemiläromedel för att se om de utvalda läromedlen uppnår de krav på jämställdhet som ställs i Lgy11.  

Syftet besvaras med hjälp av frågeställningarna nedan. 

§ Med vilken frekvens förekommer kvinnor respektive män i de utvalda läromedlen?  
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Här tittar jag på vilket kvantitativt utrymme som ges till kvinnan jämfört med mannen, för att kunna 

utröna om det finns en jämvikt. 

§ I vilka sammanhang och yrken figurerar män respektive kvinnor?  

Genom frågeställningen vill jag försöka belysa hur män och kvinnor framställs i kemiläromedel på 

gymnasiet sett ur ett genusperspektiv. 

 
Förutom dessa två frågeställningar vill jag dessutom undersöka vilka kvinnor som finns med i 

läromedlen, samt hur dessa kvinnor framställs. På så sätt kan läromedlen jämföras då jag vill se om 

det är samma kvinnor som tas upp i de bägge böckerna, och om de då behandlas och omnämns på 

samma sätt. 

 
 
 
Bakgrund/Teori 

Teori    

I den här studien har jag använt mig av Yvonne Hirdmans genusteori (2001). Yvonne Hirdman som 

föddes 1943 ger ett exempel på hur olika skolgången kunde te sig för män och kvinnor även på 60 och 

70-talet. Yvonne Hirdman tillhörde den privilegierade minoritet av flickor som tog studenten på 60-

talet och som även doktorerade 1974. Men den tiden minns hon som en plåga eftersom kvinnor som 

talade under doktorandseminarier på den tiden blev både hånade och förlöjligade. Rätten att tala var 

förbehållet männen och dessa erfarenheter gjorde att hon ”tvingades” till tystnad, eftersom en kvinnas 

idéer inte var välkomna i den här typen av sammanhang (Bolin E. 2004). Hirdman har sedan arbetat 

med genusforskning och skapat en teori om genuskontraktet som betecknar och beskriver samhällets 

oskrivna regler om vad som är manligt och vad som räknas som kvinnligt, och hur vi människor, vare 

sig vi är lärare eller elever, män eller kvinnor, bemöts och bedöms utifrån vilket kön vi har (Svensson, 

M 2014). Mycket i samhället idag är nämligen fortfarande kodat som kvinnligt eller manligt. När man 

är barn kopplar man tidigt ihop attribut som hör till manligt respektive kvinnligt och försöker leva upp 

till sitt eget köns attribut. Man har en förväntning eller en förutfattad mening om att män och kvinnor 

ska finnas inom olika yrkesområden samt att de förväntas ha olika intressen att man knyter de olika 

könen till platser, egenskaper, kroppsrörelser och färger och det är precis detta som genus handlar om, 

nämligen de föreställningar som knyts till vad som är just kvinnligt och vad som är manligt. Det här är 

också grunden i Hirdmans teori som bygger på att kvinnor och män hålls isär, de blandas inte. Denna 

isärhålllning märks framförallt genom att arbetsmarkanden är delad mellan kvinnliga och manliga 

yrken (Hirdman, 1988). Men dessa föreställningar i genuskontraktet enligt Hirdmans teori är ändå 

något som kan förändras, alltså en pågående process eftersom flera av dessa normer och värden är 

sådant som många oftast inte är medvetna och dessutom är de socialt, kulturellt och historiskt 

situerade. Detta gör att de kan förändras och ett exempel på det är att det som ansågs ”onaturligt” för 

100 år sedan kan ses som mycket mer ”naturligt” idag (Hirdman, Y. 1993).  
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Genus handlar också om hur man värderar dessa kvinnliga och manliga attribut eftersom det att 

könen inte har samma status också kan knytas till genus (Hedlin, Maria. 2010). Många gånger innebär 

detta att mäns värderingar, behov, intressen, önskemål och åsikter värderas högre än kvinnors. De 

sociala strukturerna gör då att män fungerar som normen för det mänskliga, medan kvinnan avviker 

från normen och att samhället fungerar utifrån normen (Hirdman, 1988). Detta leder till att 

välmeriterade kvinnor många gånger har svårare att uppnå en position som motsvarar deras 

kompetens jämfört med män (Hedlin, Maria. 2010).  

Som en koppling till den här studien så finns det också en allmän uppfattning som kan kopplas till 

genus om att kvinnor styrs av känslor medan män anses objektiva, logiska och rationella. Detta leder 

till att det inom naturvetenskapen finns en manlig norm eftersom dessa ord även kan kopplas ihop 

med hur naturvetenskapligt arbete anses vara (Ståhl M 2016).  

Naturvetenskapen ur ett historiskt perspektiv 

De flesta naturvetare har historiskt sett varit män. I antiken var kvinnan helt oviktig som kulturell 

varelse. Här utgick man från mannen och kvinnan exkluderades från mänskligheten eftersom hon 

indirekt inte fanns, eller i vilket fall, inte räknades (Hirdman 2001). På 1600-talet fick den 

vetenskapliga revolutionen stor inverkan på samhället, men det vetenskapliga arbetet var ingenting 

som kvinnor var lämpade för eftersom kvinnor inte ansågs ha lika välutvecklade hjärnor som männen. 

Mannen sågs här som rationell och kvinnan som irrationell. Under 1800-talet legitimerades tanken 

om att den tänkande och aktiva människan är en man och att kvinnan är underlägsen och passiv 

genom Darwins evolutionsteori eftersom man kunde koppla den till att den aktiva mannens mentala 

och fysiska kvalitéer ständigt förbättrades dels genom jakten och dels genom att man tävlade om vad 

man ansåg den passiva kvinnan. Man menade att mannen blev bättre och bättre genom det naturliga 

urvalet, medan detta inte gällde på samma sätt för kvinnan som var passiv (Benckert och Staberg 

1984). Benckert och Staberg skriver vidare att det var genom Darwins utvecklingslära som doktrinen 

om kvinnans underlägsenhet blev upphöjd till naturlag och därmed blev det möjligt att utesluta 

kvinnor från naturvetenskapen som en följd av bevisade fakta. 

Historiskt sett så har det alltså inte varit lätt att vara kvinna och intresserad av vetenskap.  

Det var helt självklart att män värderades högre än kvinnor och inte förrän i slutet av 1920-talet fick 

kvinnor möjlighet att gå i gymnasieskolan (Nordström M. 1984). Men de pojkar och flickor som gick på 

gymnasiet behandlades fortfarande olika. Att man behandlades olika var heller inte alls konstigt och 

många flickor blev både hånade och trakasserade. Detta illustreras tydligt när Ruth Watts skriver i 

Whose Knowledge? Gender, Education, Science and History (2007) om Alice Stewarts första fysiologi 

lektion när hon påbörjade sin läkarutbildning år 1925. Hon skriver:  

”As I took my first step into that room, bang! came the sound of two hundred men stomping their feet 

in unison ... every row was blocked by the men.... I was forced down to the front row, where I found 

three other girls and a Nigerian ... here was my first lesson in racism and sexism”. 
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Kvinnor var alltså fortfarande långt ifrån accepterade inom vetenskapen och 1962 när grundskolan 

infördes och lgr 62 kom ut, så ansågs flickor inte i lika hög grad som pojkar att vara lämpade för 

teoretiska studier. Kvinnor antogs istället välja linjer inriktade främst mot hemmet så som 

hushållslinjen eller kontorslinjen.  När det gällde synen på naturvetenskapliga ämnen så som kemi, 

fysik och matematik så ansåg man att pojkar hade större kapacitet och dessa ämnen ansågs vara 

förbehållna den manliga eliten och var starkt manligt kodade. (Ståhl M. 2016).  

Många kvinnor blev alltså förhindrade från att studera av sin omgivning och har heller inte fått sina 

namn förevigade på samma sätt som sina manliga kollegor. I många fall har kvinnors framsteg inom 

naturvetenskapen blivit förminskade, och deras bidrag till forskningen blev ofta förbisedda eller så fick 

istället någon manlig kollega ta åt sig äran för deras arbete (Mulcahy, K. 2015). 

Sam Maggs, författare till “Wonder Women: 25 Innovators, Inventors, and Trailblazers Who Changed 

History Hardcover” uttalar i en intervju med Alessandra Potenza (2017) att man i princip alltid bara 

hör talas om ett fåtal kvinnor när det gäller naturvetenskap, däribland Marie Curie. Hon menar att det 

är vanligt att man som författare verkar tycka att har man med henne så är det bra, att det räcker, men 

hon menar att det finns så många fler kvinnor som är värda att nämna och att det finns många kvinnor 

historiskt sett som inte fick den uppskattning och erkännande de borde fått för sitt arbete och bidrag 

till naturvetenskapen eftersom allmänheten inte trodde att kvinnor var kapabla av sådana tankar 

uppfinningar eller kunskap, eller så gick erkännandet istället till deras manliga kollegor.   

Man har idag börjat nysta kring kvinnors bidrag till naturvetenskapen däribland Rosalind Franklins 

bidrag till att lösa DNA-molekylens uppbyggnad (Mulcahy, K. 2015). Hennes historia är nämligen ett 

utmärkt exempel på hur kvinnor blev åsidosatta inom forskningen och har bl.a gestaltats av Nicole 

Kidman i en teaterpjäs (Photograph 51. 2015). Photograph 51 var Rosalind Franklins röntgen-kristall-

fotografi som hon tog 1951 av DNA som sedan användes av Watson, Crick och Wilkins utan hennes 

vetskap för att ta fram en modell av DNA-strukturen 1953. Watson, Crick och Wilkins fick senare år 

1962 ta emot nobelpriset för deras arbete med DNA-strukturen medan Rosalind Franklin inte 

omnämndes alls (Mulcahy, K. 2015). Sam Maggs (Potenza, A. 2017) menar att detta inte är ett unikt 

fall och att det finns många fler förbisedda vetenskapskvinnor i historien. 

Även om mycket har hänt gällande naturvetenskap och genus så är det värt att nämna att så sent som 

år 2005 påstod Harvarduniversitets president, Lawrence Summers, att orsaken till att män hade större 

framgångar än kvinnor i exempelvis matematik berodde på biologiska skillnader, inte diskriminering 

(Scantlebury K 2012). Ännu ett exempel på ett uttalande gällande kvinnor och naturvetenskap är 

nobelpristagaren Tim Hunt som gjorde en kommentar på the World Conference of Science Journalists 

i Seoul, Syd Korea, 2015  där han sa: “Let me tell you about my trouble with girls … three things 

happen when they are in the lab … You fall in love with them, they fall in love with you and when you 

criticise them, they cry.” Hunt bad senare om ursäkt I BBC radio 4, där han sa att det var menat som 

ett skämt. Men denna typ av jargong menar Rebecca Ratcliffe (2015) är en anledning till varför 

feminism är så viktigt och behövs i naturvetenskapen. Kathryn Clancys (2014) undersökning som 

bygger på 666 forskares historier tyder nämligen på att trakasserier av kvinnor fortfarande är vanligt 

inom de naturvetenskapliga områderna.  
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Kvinnor och naturvetenskap idag 

Andelen flickor på naturvetenskaplig linje i Sverige läsåret 73/74 var 37,2% och 10 år senare läsåret 

83/84 hade denna siffra ökat betraktligt till 45,1 %. På biolog- och kemistlinjerna samma läsår var 

andelen kvinnliga nybörjare visserligen cirka 50%, men på forskarutbildningsnivå hittades bara 20% 

kvinnor (Benckert och Staberg 1984). År 2014 hade dessa siffror ytterligare förbättrats. Under läsåret 

fanns det drygt 343 000 studenter som läste på grundnivå eller avancerad nivå. Av dessa elever var 

kvinnor i majoritet. Läsåret 2014/2015 var 57 procent av högskolenybörjarna kvinnor, medan 43 

procent var män. Men trots att flertalet av de som började studera på högskola var kvinnor så var 

könsfördelningen bland doktoranderna jämn. Bland studenterna var det fortfarande alltså en större 

andel av männen än av kvinnorna som gick vidare till en forskarutbildning. Ytterligare ett exempel på 

detta fenomen hittades på läkarutbildningen, för på läkarprogrammet var också fördelningen av 

kvinnor och män jämn, men av dessa eleverna var det sedan ett överskott av män som valde att gå 

vidare mot en karriär inom forskning.  

Av de elever som läst på Naturvetenskapsprogrammet var det en jämn fördelning av män och kvinnor 

som påbörjat högskolestudier inom tre år (82% kvinnor och 82% män), men av någon anledning 

verkar kvinnorna välja bort forskningen (Årsrapport 2016). Det verkar som att flickors och pojkars 

preferenser inom naturvetenskap inte överensstämmer då pojkar i högre grad föredrar kemi och fysik 

medan flickor tycker bättre om biologi. Ståhl (2016) skriver att många elevers och då framförallt 

flickors ointresse och dåliga självförtroende när det gäller naturvetenskapen handlar om att den till 

stor del är manligt kodad. Att normer och värden baseras på män kan bidra till att utestänga kvinnliga 

elever vilket i sin tur kan leda till att flickor i större grad än pojkar kan känna likgiltighet eller dåligt 

självförtroende inför naturvetenskap (Ståhl M 2016). Det finns säkert flera orsaker som kan kopplas 

till flickors och kvinnors karriärval när det gäller just naturvetenskap, men den här studien ämnar 

undersöka om läromedlen i kemi bidrar till att få flickor att känna sig exkluderade från ämnet redan 

på gymnasiet vilket isåfall skulle strida mot skolans värdegrund. Det är nämligen viktigt för tjejer att 

ha kvinnliga förebilder när det gäller naturvetenskap. Alessandra Potenza skriver att eftersom 

kvinnors bidrag till historien så ofta blir förbisett i böcker kan man nästan tro att hela världen byggdes 

av män, och att hon därför hade önskat att hon fått läsa Sam Maggs bok (“Wonder Women: 25 

Innovators, Inventors, and Trailblazers Who Changed History Hardcover”, som handlar om kvinnor 

som bidragit till den naturvetenskapliga historien) när hon var yngre vilket hon menar skulle 

underlättat hennes tro på vad hon skulle kunnat åstadkomma i framtiden när hon växte upp. Kate 

Mulcahy (2015) menar att kvinnliga förebilder inom naturvetenskapen fortfarande behövs, eftersom 

annars är det lätt för unga kvinnor att tro att en karriär inom naturvetenskapen inte är något alternativ 

för dem. 

Tidigare granskningar som gjorts 
 
I en norsk granskning som gjordes 1983 undersökte man just läroböcker i naturvetenskap där 

resultatet visade att det presenterades mer män både i bild och i text samt att inte en enda kvinnlig 

historisk person nämndes i de undersökta böckerna. Samma resultat verkar ha hittats både i England 



                                               7 

och Sverige under den här tidsperioden (Benckert och Staberg 1984). Maria Hedlin skriver i lilla 

genushäftet 2.0 (2010) om ett flertal nutida granskningar som gjorts av läromedel i ett 

genusperspektiv där man sett att mannen fortfarande är normen. Det innebär att att mannen 

framställs som den allmänna personen medan kvinnan beskrivs som den specifika och avvikande. 

Detta överensstämmer väl med Yvonne Hirdmans genusteori och detta synliggjordes också i en 

rapport som gjordes på uppdrag av Skolverket 2006 då bland annat en lärobok i ämnet biologi 

granskades för gymnasiet utifrån läroplanens värdegrund i förhållande till kön. I rapporten framkom 

det att mannen även i biologiboken fungerar som norm med en kvantitativ övervikt av män jämfört 

med kvinnor både på bild och i text. Dessutom så förekom män mer frekvent i sammanhang kopplade 

till teknik och naturvetenskap än vad kvinnor gjorde (Berge och Widding 2006). Hedlin (2010) skriver 

att det här är något som läroboksförfattare har blivit uppmärksammade på men att det fortfarande är 

en skev verklighet som presenteras för eleverna. Även Ruth Watts (2007) skriver att i de flesta 

naturvetenskapliga historieskildringar i England är kvinnor helt frånvarande, förutom såklart Marie 

Curie och möjligen någon gång emellanåt någon fler. Att det förekommer fler män samt att de i större 

utsträckning är kopplade till naturvetenskap och nobelpris kan höra samman med att under de 111 år 

som Nobelpriset funnits har sammanlagt 15 kvinnor fått priset i fysik, kemi och medicin, mot 539 män 

(Knutson 2013). Ann-Sofie Ohlander (SOU 2010:33) påpekar att det dessutom ofta saknas namn på 

kvinnor även när det finns framstående kvinnor att använda sig av i läromedlet, utan istället använder 

man en motsvarande man. 

Det skulle kanske kunna vara så att det att kvinnor och kvinnors verksamhet fortfarande ges mindre 

utrymme i naturvetenskapliga läroböcker förmodligen inte uppmuntrar unga flickor att gå vidare inom 

en karriär som forskare och man skulle önska att läromedelsförfattarna tog mer hänsyn till faktorer 

som bidrar till skapandet av identiteter. Därför är det viktigt att undersöka och synliggöra de normer 

och värden som finns inom läromedel idag eftersom dessa normer kan få elever att känna sig 

exkluderade från den naturvetenskapliga undervisningen (Ståhl M 2016).  

Metod 

Ett kvantitativt metodval 
 
Det finns två centrala forskningsstrategier forskaren kan använda i undersökningsprocess och de är 

kvalitativa och kvantitativa strategier. Den kvalitativa forskningsprocessen är oftast induktiv, man 

försöker på basis av sina iakttagelser eller sina data komma fram till en förklaring eller en modell av 

något. Medan kvantitativ forskning ofta är deduktiv dvs. man utgår från en teori som man försöker 

härleda hypoteser från som man sedan kan testa (Okasha 2002). Valet av forskningsmetod beror alltid 

på vad man vill ha svar på i sin forskning. Det som kännetecknar kvalitativ forskning är viljan att 

förklara och betrakta något fenomen och dess data är djupgående och syftar till att exempelvis svara 

på hur konsumenten tänker medan kvantitativa data ger en bild av hur en hel population ser ut (Hedin 

1996).  
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För att göra den här undersökningen så har jag valt att göra en kvantitativ innehållsanalys med mer 

eller mindre kvalitativa drag. Att metoden är kvantitativ innebär att man anger i vilken utsträckning de 

olika kategorierna jag valt att titta på finns representerade i materialet som analyseras (Rosengren och 

Arvidsson, 2001, s. 215).  

 

Kan man då säga att jag använder innehållsanalysen som en kvantitativ metod?  

 

Kan egentligen en metod vara kvantitativ? Det hävdar Ercikan m.fl att den inte kan (Ercikan & Roth, 

2006). Åsberg skriver också i sin artikel, ”Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa 

heller för den delen”, om att kunskapen vid empiriska undersökningar skapas genom att använda olika 

metoder, (datainsamlande förfaringssätt), där man upprättar data som speglar olika egenskaper hos de 

fenomen man är intresserad av. Han menar att det är fenomenens egenskaper som är av kvantitativ 

eller kvalitativ art, det är alltså datan i sig som kan vara antingen numeriska (kvantitativa) eller icke-

numeriska (kvalitativa). Medan sättet man samlar in data på, kan inte vara kvalitativt eller kvantitativt 

(Åsberg R 2001). Hur som helst så även om man anser att innehållsanalys som metod är kvantitativ 

eller inte så är i alla fall datan som samlas in i det här fallet av kvantitativ art. Men med stort m, den är 

också till viss del subjektiv eftersom kategoriseringen i sig alltid kommer att anknyta till den som gör 

undersökningens (i det här fallet mina) intressen, även om vad som skall ingå i en innehållsanalys 

framför allt påverkas av vilken frågeställning som man valt att ha som utgångspunkt för den aktuella 

studien. På så sätt kan man hävda att ingen metod är helt kvantitativ utan att alla metoder är subjektiva 

i något led, även de kvantitativa (Ercikan & Roth, 2006).  
  
Det är självfallet så att denna analysmetod inte passar till alla typer av studier eftersom allt inte är 

meningsfullt att kvantifiera och det är många forskningsfrågor som inte kan besvaras med: hur många. 

I den här studien undersöktes frekvensen män och kvinnor som förekom i två kemiläroböcker, samt  

i vilka sammanhang och yrken som dessa män och kvinnor figurerade i.  Eftersom dessa 

frågeställningar kan besvaras kvantitativt så borde en kvantitativ innehållsanalys som metod både vara 

förenlig och relevant för att besvara frågeställningarna och på så sätt också syftet i den här studien. 

 

I den tredje delen av frågeställningarna ämnade jag undersöka vilka kvinnor som finns med i 

läromedlen, samt hur dessa kvinnor framställs. Denna del av studien kan sägas innehålla mer 

subjektiva led och är inte lika ämnad för en kvantitativ innehållsanalys och därav mer åt det 

kvantitativa hållet. Genom denna del kan ändå läromedlen jämföras då jag vill se om det är samma 

kvinnor som tas upp i de bägge böckerna, och om de då behandlas och omnämns på samma sätt. 

Innehållsanalys 
 
Att göra en innehållsanalys kännetecknas oftast av att analysen görs i form av att räkna förekomsten 

av vissa fakta i en text, alltså att kvantifiera något (Bergström och Boréus, 2012). I den här 

innehållsanalysen har texterna analyserats manuellt eftersom mer komplicerade bedömningar och 
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tolkningar då kan göras, men också för att texternas storlek inte varit så omfattande att en datoranalys 

behövts. I många fall när man gör en innehållsanalys och så också i detta fall utarbetar man ett 

kodschema där man lägger in vad som ska räknas. Kodningsenheterna kan vara vissa ord, metaforer 

argument mm. Man kan då också lägga in variabler, där kodningsenheternas egenskaper kan variera 

(Bergström och Boréus, 2012). Med hjälp av syftet och frågeställningarna i den här studien 

utarbetades ett kodschema och eftersom min första frågeställning var i vilken frekvens män och 

kvinnor förekom i de utvalda kemiböckerna så använde jag mig av kodningsenheterna: manligt namn, 

kvinnligt namn, man på bild, kvinna på bild, för att kunna besvara frågeställningen och även syftet om 

jämlikhet. Ett läromedel anses bara jämställt om det finns en kvantitativ jämvikt mellan könen (Berg 

B. 2004). 

Min andra frågeställning handlade om i vilka sammanhang och yrken som män respektive kvinnor 

figurerar? För att kunna besvara den så användes kodningsenheterna: yrke/sammanhang manligt 

namn, yrke/sammanhang kvinnligt namn, yrke/sammanhang man på bild, yrke sammanhang/kvinna 

på bild. Slutligen så lade jag också in dessa sammanhangen i kategorier, nämligen i variablerna:  

nobelpristagare, forskare och annat, för att se hur män och kvinnor framställdes i förhållande till 

själva kemiämnet. Genom att undersöka män och kvinnors framställning inom de olika variablerna 

skulle man också här kunna knyta an till Hirdmans gensuteori (2001) för att se om män fungerar som 

normen inom kemins värld i de utvalda läromedlen, och på så sätt blir kvinnan till det som utesluts, 

det icke normala. På så vis skulle också syftet om de utvalda böckerna uppnår kraven om jämställdhet i 

Lgy11 kunna besvaras.  

Forskningsetiska principer  
 
Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar 

eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva. Denna studie som till 

största del är byggd på kvantitativa data där informationen är hämtad ifrån innehåll i läromedel 

behöver inte prövas av etikprövningsnämnden eftersom den inte innehåller vetenskapsrådets krav för 

detta (Vetenskapsrådet 2011). 

Urval 
 
Det finns ett flertal kemiläroböcker för gymnasieskolan som produceras hos alla de större förlagen, 

men alla är ej omarbetade och omskrivna för lgy 11 (Jönsson B 2011). Den här studien har begränsats 

till två utvalda läromedel i kemi för gymnasiet.  De två kemiböcker som valdes var, Kemiboken 2 och 

gymnasiekemi 2, som är två reviderade böcker som är utgivna av förlaget Liber, och som säger sig utgå 

från den nya läroplanen. Den ena av böckerna, kemiboken 2, var den som användes inom 

Naturvetenskapliga programmet bland de elever som läste kemi 2 på den gymnasieskola där jag gjorde 

min VFU. 
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Resultat 

Med vilken frekvens förekommer kvinnor respektive män i de utvalda 
läromedlen? 
 
Här i resultatet kommer mina frågeställningar att besvaras. Där den första var: Med vilken frekvens 

förekommer kvinnor respektive män i de utvalda läromedlen? 

För att besvara detta granskades läroböckerna för att hitta antalet kvinnor och män som förekom i den 

löpande texten. Efter att ha fyllt i mina kodningsscheman för de två analyserade läromedlen så 

återstod att räkna frekvensen av de olika kodningsenheterna samt att sammanställa och tolka 

resultaten.  

Till att börja med så kan det vara värt att nämna bägge böckerna hade ett stort ämnesfokus där 

människor allmänt inte hade en väldigt stor del. Men i boken gymnasiekemi 2 hittades i alla fall 54 

stycken män i texten som var nämnda vid namn. Detta kan jämföras med att det bara fanns 5 stycken 

kvinnor med i samma text, se tabell I. I kemiboken 2 var ämnesfokus ännu större än i gymnasiekemi 2 

och här nämndes bara 17 människor som helhet. Men även om ämnesfokus var högt och texten bara 

innehöll 15 män så förekom det ännu färre kvinnor, bara 2 stycken, se tabell I.  

 

 

 

 

 

 

När det gällde bilder så var de flesta bilderna i böckerna ämnesrelaterade och innehöll till största del 

annat än människor. I gymnasiekemi 2 hittades sammanlagt 33 personer på bild, se tabell II, medan 

det i kemiboken 2 fanns 32 bilder med människor, se tabell II.  
 

Läroböcker  Hur många män 
förekommer i texten? 

Hur många kvinnor 
förekommer i texten?  

Andel 
kvinnor % 

Gymnasiekemi 2   54 5     
       8 

Kemiboken 2                 15 2       12 

Läroböcker  Hur många män 
förekommer på bild? 

Hur många kvinnor 
förekommer på bild?  

Andel 
kvinnor % 

Gymnasiekemi 2  22 11       
       33 

Kemiboken 2  19 13        41 

Tabell I. Här presenteras resultat av jämförelsen mellan de två undersökta läromedlen angående frekvensen 
av män och kvinnor i text.  

Tabell II. Här presenteras resultatet av jämförelsen mellan de två undersökta läromedlen angående 
frekvensen av män och kvinnor på bild 
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Resultat från gymnasiekemi 2 

I vilka sammanhang och yrken figurerar män respektive kvinnor i? 

I nästa frågeställning som handlade om i vilka sammanhang och yrken män respektive kvinnor 

figurerar i, använde jag mig av män och kvinnor som kodningsenheter med variablerna: 

nobelpristagare, forskare och annat, där annat kunde representeras av allt utöver just forskare och 

nobelpristagare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av de tre olika sammanhangen som man kunde figurera i sammanlagt för kvinnor och män så var det 

bara tillsammans 7% av namnen som representerades av annat. Det vill säga att 93 % av alla individer 

som omnämndes i texten i gymnasiekemi 2 representerades av forskare och nobelpristagare. Av de 54 

männen som fanns med i texten i gymnasiekemi 2 var 21 stycken presenterade som nobelpristagare, 

medan det fanns 2 kvinnliga nobelpristagare att hitta i texten, se bild 1. På bild 2 kan man se att av alla 

nobelpristagare som presenterades i boken så var det en kraftig övervikt av män. 

När det gällde forskare så var det även här en väldig överrepresentation av män, se bild 1 och 2, och 

den sista variabeln var den som skulle representera annat, denna kategori som även var den minsta 

sett till antalet individer innehöll även den fler män än kvinnor, men var ändå den procentuellt 

jämnaste, se bild 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1.  Här visas i vilka sammanhang män och kvinnor förekom i texten i gymnasiekemi 2. 
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Det fanns sammanlagt 33 personer på bild i boken gymnasiekemi 2. Bild 3 visar i vilka sammanhang 

som de 33 personerna visades, samt fördelningen av de olika sammanhangen mellan män och kvinnor. 

Män var i stor övervikt när det gällde andelen presenterade nobelpristagare i boken, jämfört med 

kvinnor, medan de andra två sammanhangen hade en lite jämnare fördelning. På bild 4 ser man den 

procentuella fördelningen av män och kvinnor i de olika sammanhang som de figurerade på bild. 

 

 

 

 

Bild 3. Här visas i vilka sammanhang män och kvinnor förekom på bilderna i gymnasiekemi 2. 
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Bild 2. Andel män och kvinnor för de olika variablerna i texten i % i gymnasiekemi 2 
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Resultat från Kemiboken 2  
 

I vilka sammanhang och yrken figurerar män respektive kvinnor i? 
 
 

 
 
Bild.5 Här visas i vilka sammanhang män och kvinnor förekom i texten i kemiboken 2. 
 

Av de tre olika sammanhangen som man kunde figurera i sammanlagt för kvinnor och män så var det 

bara tillsammans 12 % av namnen som representerades av annat. Det vill säga att 88 % av alla 

individer som omnämndes i texten i kemiboken 2 representerades av forskare och nobelpristagare.  
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Bild 6. Andel män och kvinnor för de olika variablerna i texten i % i kemiboken 2. 
 
 
I kemiboken 2 var det liksom gymnasiekemi2 en väldig överrepresentation av män. När det gällde 

kategorin nobelpristagare så var 9 av de 15 männen som fanns med i texten i kemiboken 2 

presenterades som nobelpristagare, medan det inte fanns ett enda exempel på en kvinnlig sådan att 

hitta i texten, se bild 5 och 6. 

 

 
 
 
 

 

Variabeln som skulle representera annat var den största när det gällde bilderna och även den mest 

jämnt fördelade mellan könen, se bild 7 och 8. 
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Bild 7. Här visas i vilka sammanhang män och kvinnor förekom på bilderna i kemiboken 2 
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Är det någon skillnad i hur de utvalda läromedlen framställer könen? 
 
 
 
 

 

Genom att jämföra de två undersökta läroböckerna kopplar jag ihop de två ovannämnda 

frågeställningarna. Här vill jag försöka jämföra de två läromedlen kvantitativt vad det gäller frekvens 

av kvinnor och män, men även se om det finns skillnader i hur de framställt vad det gäller genus. 

Alltså det stereotypa av vad som anses som kvinnliga respektive manliga yrken.  

Läroböcker  Hur många män 
förekommer i texten? 

Hur många kvinnor 
förekommer i texten?  

Andel 
kvinnor % 

Gymnasiekemi 2   54 5     
       8 

Kemiboken 2                 15 2       12 

Läroböcker  Hur många män 
förekommer på bild? 

Hur många kvinnor 
förekommer på bild?  

Andel 
kvinnor % 

Gymnasiekemi 2  22 11     33 
 

Kemiboken 2  19 13        41 

Tabell III. Här presenteras resultatet av jämförelsen mellan de två undersökta läromedlen angående 
frekvensen av män och kvinnor i text samt i bild. 
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Bild 8. Andel män och kvinnor för de olika variablerna på bild i % i kemiboken 2. 
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Lärobok Nobelpris 
kvinnor 

Nobelpris 
Män 

Andel 
kvinnor 
% 

Forskare 
kvinnor 

Forskare 
Män 

Andel 
kvinnor 
% 

Annat 
kvinnor 

Annat 
män 

Andel 
kvinnor 
% 

Gymnasie 
kemi 2 

2 9 18% 3 4 43% 6 9 40% 

Kemiboken 2 0 5 0% 3 4 43% 10 10 50% 

 

 

 

 

 

Lärobok Nobelpris 
kvinnor 

Nobelpris 
Män 

Andel 
kvinnor 
% 

Forskare 
kvinnor 

Forskare 
Män 

Andel 
kvinnor 
% 

Annat 
kvinnor 

Annat 
män 

Andel 
kvinnor 
% 

Gymnasie 
kemi 2 

2 21 9% 2 30 6% 1 3 25% 

Kemiboken 2 0 9 0% 1 5 17% 1 1 50% 

Tabell IV. Kvinnor och män i text, en jämförelse mellan de två läroböckerna 

Tabell V. Kvinnor och män på bild, en jämförelse mellan de två läroböckerna 
 

Bild 9. En jämförelse mellan sammanlagt antal namn som förekom i de bägge 
läromedlens text 
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När det hänvisas till mänskliga aktiviteter i böckerna så används för det mesta könsneutrala ord som 

t.ex. människor. I det här avseendet skiljde sig ändå en del mellan de två läroböckerna. Gymnasiekemi 

2 hade ett större fokus på enskilda personer och vad de åstadkommit inom kemins värld än vad 

kemiboken 2 hade. Gymnasiekemi 2 presenterade i text sammanlagt 59 namn medan motsvarande 

siffra i kemiboken 2 var 17 namn. Så av alla namn som presenterades sammanlagt i de båda böckerna 

tillsammans så stod gymnasiekemi 2 för 78% av dessa. Om man sedan tittar på hur fördelningen i 

frekvens ligger mellan män och kvinnor som visas på bild är siffrorna fortfarande riktade mot en 

övervikt av män. Men här är ändå siffrorna jämnare, med 67% män på bild i gymnasiekemi 2 samt 

59% män i kemiboken 2 se tabell III. När det gällde bilder så hade de båda böckerna nästan lika många 

bilder innehållande människor, med gymnasiekemi som hade 33 st. och kemiboken 2 som hade 32 st. 

När man ser siffrorna gällande bilderna kanske man vid första anblick möjligen tänker att det var 

dåligt, men inte helt förfärligt. Det man då ska ha i åtanke är hur män och kvinnor faktiskt presenteras 

på dessa bilder och hur de kan kopplas till ämnet kemi. För tittar man närmare på detta visar det sig 

att även här blir fördelningen mellan könen riktigt ojämn. I gymnasiekemi 2 var 78% av de 

kemistrelaterade bilderna föreställande män och i kemiboken 2 var siffran 75% män. Det vill säga att 

bildmässigt hade de böckerna ett liknande antal bilder och liknande fördelning av hur män och 

kvinnor presenterades på dessa i förhållande till ämnet kemi.  

 

Vilka var kvinnorna i de två undersökta böckerna? 

Den här frågeställningen kan kanske inte knytas direkt till syftet, men känns ändå relevant som 

jämförelse mellan läromedlen då jag vill se om det är samma kvinnor som tas upp i de bägge böckerna, 

och om de då behandlas och omnämns på samma sätt. 

Bild 10. Här visas hur fördelningen av kön var på bilderna som var relaterade till kemi och 
då naturvetenskap. 
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Hur framställdes kvinnorna i böckerna? 

Gymnasiekemi 2:  

I en utblick med rubriken ”Vanlig grönalg i batteri som gett rubriker världen över” (gymnasiekemi 2 

s.106) hittas en bild där man kan skymta en kvinna i bakgrunden med fokus på batteriet hon håller i.                                     

I texten under bilden står: 

”Uppfinnaren Maria Strömme professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet, med ett miljövänligt 

batteri baserat på cellulosa från algen Grönslick”. I brödtexten på sidan med bilden om batteriet har 

man skrivit: ”År 2009 beskrev en forskargrupp vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, ett nytt 

batteri med sensationella egenskaper.  

Nästa kvinna, Louise Bourgeois namn finns med bara i förbigående under kategorin annat som 

konstnär till en bronskulptur.  

Om Gerty Cori skrivs det att hon var en av de viktigaste forskarna i början av 1900-talet när det gällde 

glukosens nedbrytning och att hon fick nobelpriset 1947 (gymnasiekemi 2 s. 282.). 

Ytterligare en kvinna, Dorothy Hodgkin presenteras under en av gymnasiekemi 2:s, 32 utblickar 

(s.316). Hon beskrivs under en bild som en engelsk forskare och pionjär inom röntgenkristallografin, 

och att hon bestämt strukturen på flera stora molekyler, bl.a pencillin och vitamin B12, samt att hon 

fått nobelpris för detta 1964. I brödtexten på sidan om denna utblick hittar man inte hennes namn 

utan istället handlar hela sidans text om två manliga biokemister som utvecklat beräkningsmetoder så 

att man kunde bestämma molekylstrukturen för komplicerade strukturer. 

Gymnasiekemi 2   Nobelpristagare Forskare Annat 
Kvinna 1  Maria Strömme  
Kvinna 2 Gerty Cori   
Kvinna 3  Rosalind Franklin  
Kvinna 4 Dorothy Hodgkin   
Kvinna 5    Louise Bourgeois 

Kemiboken 2 Nobelpristagare Forskare Annat 
Kvinna 1  Rosalind Franklin  
Kvinna 2   Margot Wallström 

Tabell VI. Kvinnorna som nämns i Gymnasiekemi 2 var:  
Maria Strömme-Professor och uppfinnare, Gerty Cori-Nobelpristagare Dorothy Hodgkin-
Nobelpristagare Rosalind Franklin-Biofysiker Louise Bourgeois-Konstnär 

Tabell VII. Kvinnorna som nämndes i Kemiboken 2 var: 
Rosalind Franklin-Arbetade med kristaller, Margot Wallström-Politiker 
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Den sista kvinnan i gymnasiekemi 2 är Rosalind Franklin. På en sida med rubriken ”Lösningen på 

arvets gåta” (s.329) finns två bilder, Den ena på James Watson och Francis Crick, och på den andra 

Rosalind Franklin. Här står det om James Watson, Francis Crick och Maurice Wilkins som fick 

nobelpriset 1962 på grund av kartläggningen av DNA molekylens struktur medan det enda som står 

om Rosalind var att Wilkins hade studerat strukturen tillsammans med henne, samt att ”på bilden 

nedan till höger syns Rosalind Franklin”. 

Det finns ett antal utblickar i boken och dessa domineras av manliga nobelpristagare. I en sådan ska 

man lära sig om att man kan känna igen molekyler-på lukten.  Här presenteras manliga 

nobelpristagare från 2012 som visat hur G-protein-kopplade receptorer fungerar. 

I kemiboken 2 hade man med 2 kvinnor, se tabell VII, men man hade också färre namn totalt än vad 

gymnasiekemi 2 hade så de var procentuellt likvärdiga när det gällde frekvensen av män och kvinnor 

nämnda i text. Den enda kvinnan i kemiboken 2 som var relaterad till kemiämnet var Rosalind 

Franklin som fanns med i bägge böckerna Bägge böckerna använde sig också av samma bild på 

Rosalind Franklin. Kemiboken 2 gav i sin beskrivning av Rosalind Franklin en mer utförlig 

beskrivning av hennes bidrag till upptäckten av DNA-molekylens struktur än vad gymnasiekemi 2 

gjorde.  

I kemiboken 2 fanns också som den andra kvinnan Margot Wallström med på bild. I samband med 

bilden finns en bildtext där det står: 

””Miljögifter är inte den första gåvan man vill ge till sina barn”, sa Margot Wallström, EU:s 

miljökommissionär 1999-2004, när hon fått sitt blod analyserat och man hittat 28 olika miljögifter”. 

 

Diskussion 

I den här studien visar siffrorna på en överrepresentation av män i de två utvalda kemiläromedlen. Av 

alla personer som nämndes vid namn i de två undersökta böckerna så var 92% av dessa män i 

gymnasiekemi 2. Medan motsvarande siffra i kemiboken 2 var 88%. Detta visar på en otrolig 

snedförvridning när det gäller jämvikt av frekvens mellan könen i bägge läromedlens texter se tabell 

III. Det som kan vara värt att nämna när det gäller dessa resultat är att både texterna och bilderna i 

böckerna var till största delen ämnesrelaterade vilket gör att det många gånger saknas sociala 

perspektiv och därmed också könsperspektiv.  

Vilka var kvinnorna i böckerna? 

Här tänkte jag diskutera lite kring de få kvinnor som var värda att nämnas vid namn bland alla män i 

de utvalda läromedlen. I gymnasiekemi 2 se tabell VI där namnet på kvinna 5, Louise Bourgeois namn 

finns med bara i förbigående under kategorin annat och är egentligen helt ovidkommande i 

sammanhanget. Men att de har med Maria Strömme, kunde ju ha varit helt lysande om det inte var för 

sättet hon presenterades på, eller kanske bättre uttryckt, avsaknad av presentation. Här hade man 

möjligheten att lyfta fram en helt enastående ung kvinna som är professor i nanoteknologi vid Uppsala 
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universitet. När hon fick tjänsten 2004 var hon nämligen Sveriges yngsta professor någonsin i ett 

teknikämne och hon har utsetts till årets svenska kvinna av SWEA international (Nohrstedt, L 2015).  

Hennes forskargrupp har bistått med flera upptäckter, men i fallet med boken var det på grund av 

utvecklingen av det miljövänliga algbatteriet. Problemet är bara att man i boken bara skrivit under en 

bild med ett batteri:  

”Uppfinnaren Maria Strömme professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet, med ett miljövänligt 

batteri baserat på cellulosa från algen Grönslick” 

Vidare i texten om batteriet har man skrivit: 

”År 2009 beskrev en forskargrupp vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, ett nytt batteri med 

sensationella egenskaper. 

Man får egentligen ingen uppfattning om att det ens är hennes forskargrupp som står för 

uppfinningen, och dessutom får man inte veta att hon leder forskargruppen, utan det verkar bara som 

att hon står där med ett batteri. Frågan är hur presentationen av hennes forskning varit om hon istället 

hade varit en han? För att gå vidaretill nästa kvinna i boken, se tabell VI, Gerty Cori så får hon en 

omnämning som liknar männens och är inget att klaga över. Men då kan man istället påstå att nästa 

utblick där en kvinna finns med är desto mer underlig, se tabell VI. I ett avsnitt om 

röntgenkristallografi presenteras under en bild, Dorothy Hodgin som en pionjär inom ämnet och att 

hon fått nobelpris 1964 för att hon strukturbestämde vitamin B12 och så långt är väl allt bra, men sen 

börjar det märkliga, nämligen att hela sidans text bara handlar om två manliga biokemister som 

utvecklat beräkningsmetoder så att man kunde bestämma molekylstrukturen för komplicerade 

strukturer. Den fråga jag ställer mig är varför de var så viktiga att lyfta fram att en hel sidas text 

handlade om dem, när den kunde ha handlat om en av de få med namn nämnda kvinnorna i boken. 

Detta är något Ann-Sofie Ohlander (SOU 2010:33) också påpekar i sina granskningar av läromedel 

nämligen att det ofta saknas namn på kvinnor även när det finns framstående kvinnor att använda sig 

av i läromedlet, utan istället använder man en motsvarande man. 

När vi kommer till nästa kvinna, som presenteras i gymnasiekemi 2, Rosalind Franklin så står det om 

James Watson, Francis Crick och Maurice Wilkins som fick nobelpriset 1962 på grund av 

kartläggningen av DNA molekylens struktur medan det enda som står om Rosalind var att Wilkins 

hade studerat strukturen tillsammans med henne. Verkligheten var att Rosalind Franklin tog helt 

fantastiska röntgendiffraktions-bilder av DNA som Wilkins sedan visade för Crick och Watson utan 

Rosalinds vetskap och på så sätt lyckades de finna en modell av DNA-molekylen som de skyndade sig 

att publicera innan Rosalind gått ut med sina egna resultat (Lloyd, Robin 2010). Hon fick inget 

nobelpris men jag kan i alla fall tycka att hon borde fått mer erkännelse i en nutida kemilärobok än 

den hon fick. Det finns fler exempel på saker som är värt att nämna från boken. I ytterligare en utblick 

får man lära sig om att man kan känna igen molekyler-på lukten. Här har man alltså ett ypperligt 

tillfälle att ta upp nobelpristagaren Linda Buck som fick nobelpris 2004 för upptäckten att 

luktreceptorerna hör till familjen G-protein-kopplade receptorer. Istället väljer man att presentera 
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manliga nobelpristagare från 2012 som visat hur G-protein-kopplade receptorer fungerar. Det här är 

ett exempel på vad Ann-Sofie Ohlander (SOU 2010:33) skriver om i en studie kring genus och 

läromedel. Hon menar att det ofta saknas namn på kvinnor även när det finns framstående kvinnor att 

använda sig av i läromedlet, utan istället använder man en motsvarande man.  

I kemiboken 2 hade man med 2 kvinnor, se tabell VII, men man hade också färre namn totalt än vad 

gymnasiekemi hade så de var procentuellt likvärdiga när det gällde frekvensen av män och kvinnor 

nämnda i text. Det som dock är att nämna här är att de i sin beskrivning av Rosalind Franklin gav en 

mer utförlig beskrivning av hennes bidrag till upptäckten av DNA-molekylens struktur än vad 

gymnasiekemi 2 gjorde.  

Naturvetenskap historiskt sett är ett problem 

Ett stort problem när det gäller naturvetenskap ligger i att män och naturvetenskap är så hårt 

insnärjda i varandra historiskt (Hedlin, M. 2006). Vilket också den här läromedelsanalysen visar 

problem på. Det finns nämligen mycket fler män att nämna eftersom historiskt sett så var kemins 

värld synonymt med männens. Kvinnor kom sent in i naturvetenskapen och de kvinnliga pionjärer 

som fanns mötte oftast mycket motstånd (Stephen J et al 2011). Därför har det inom 

naturvetenskapliga fältet helt naturligt blivit en manlig norm, där mannen kan ses som en symbol för 

människan (Hirdman 2001). Det här visade sig i språket när det på 1700-talet skapades begrepp som 

kvinnomedicin, medan det inte fanns något som hette mansmedicin (Hedlin, M. 2006). Sverige är som 

jag skrev inledningsvis rankade som ett av länderna tio i topp i jämställdhet. Men tyvärr är det 

fortfarande så att även i Sverige tillhör inte mannen som norm till det förgångna i språket. Det beror 

enligt Yvonne Hirdmans genusteori (2001) på att könen genom tiderna tillskrivits olika egenskaper 

som kvinnor och män och då det är männen som gjort dessa tillskrivningar har det manliga blivit 

norm. Under lång tid är det mannen som skrivit historien utifrån sin egen erfarenhet och syn vilket 

har lett till att orden ”man” och ”människa” har blivit synonyma begrepp. 

Yvonne Hirdman (2001) skriver vidare att kvinnan är en avvikelse i språket när det måste betonas att 

det handlar om kvinnor. Man måste fortfarande om man syftar på en läkare markera med ett särskilt 

tillägg som kvinnlig läkare om det är en kvinna. Så är det med fler yrken, det är svårt att tala om en 

kvinnlig vetenskapsman utan att måsta betona att det är en kvinnlig sådan, eller då en 

vetenskapskvinna (Spender, D. 1980). Att mannen är en norm i det svenska språket är det svårt för 

läromedlen att göra något åt, så därför bör man som lärare vara medveten om att det manliga i 

samhället är norm (Hirdman, Y. 1988) och att man hela tiden måste arbeta för att lyfta fram flickorna. 

Men ur ett jämställdhetsperspektiv så är ändå bristerna i de två undersökata läroböckerna 

anmärkningsvärda mot bakgrund av läroplanens och kursplanens mål. Då jag anser att de i 

förhållanden till de uppnådda resultaten i den här studien inte nådde upp till målen om jämställdhet i 

Lgy11. Det väldigt skeva resultatet blir särskilt märkligt eftersom författarna till läromedlen uppger sig 

att ha haft jämställdhet som en intention när de skrev böckerna (Ståhl, M 2016). Hur hade då 

läromedelsförfattarna kunnat angripit detta? Ja enligt mig så finns det två vägar att gå, antingen ser 

man till att kemiämnet representeras av lika många män och kvinnor. Vill man ta upp män som 
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medverkat till att bygga upp ämnet kemi historiskt så får man lov att presentera fler framstående 

nutida kvinnliga forskare, (för ja, de finns sådana), eller så får man helt sonika hålla sig helt till att lära 

ut ämnet och lämna historien åt de som är intresserade att ta reda på själva. Vill man få en bra 

rekrytering till forskningen så är det förmodligen inte fördelaktigt att exkludera och alienera hälften av 

befolkningen (kvinnorna) från naturvetenskapliga läromedel. Denna fråga beror kanske inte bara på 

okunskap utan kan också bero på att alla inte är lika angelägna att om att förändra maktordningen. 

Det skulle kunna vara så som Maria Hedlin skriver i lilla genushäftet 2.0 (2010), nämligen att män vill 

behålla sin status, de vill inte bli av med sina fördelar. Blir kvinnor och män helt jämlika måste 

männen dela med sig av något de redan har, och människan är skapt så att den helst inte vill bli av 

med någonting. Detta skulle kunna vara en del av vad som ligger till grunden för den långsamma 

förändringen i samhället och även då varför också böckerna var mest jämlika gällande variabeln annat. 

Alltså där män och kvinnor nämns eller är med i andra sammanhang än just kemi se tabell V. I 

gymnasiekemi 2 är 60% av bilderna under kategorin annat innehållande män och i kemiboken 2 är 

siffran helt jämlik på 50%. Detta skulle kunna tyda på att inom ämnet kemi räknas mannen 

fortfarande som normen för det mänskliga och kvinnan som en avvikelse från normen medan vi inom 

andra delar av samhället har kommit en liten längre bit på väg mot jämställdhet. För jämställdhet är 

när män och kvinnor har lika stort inflytande över normen. Detta har en mycket stor betydelse 

eftersom om mannen är norm så innebär det att kvinnor inte riktigt passar in. Jessica Haltorp skriver i 

en debattartikel (2015) att om man inte är representerad i ett läromedel har man plockats bort 

eftersom man inte anses som viktig, varför hon skriver vidare att detta gör det viktigt att prioritera 

ändringar av dagens läromedel, vilket jag kan hålla med om.  

 
Metoddiskussion 
 
Om det inte funnits en tidsaspekt att ta hänsyn till i den här studien så hade ett bra komplement varit 

att infoga även en kvalitativ analysdel där man hade kunnat analysera alla bilder i de utvalda 

läroböckerna mer ingående med tanke på genus. Där man möjligen kunde ha fokuserat mer på honom 

eller henne och på vilka attribut som tilldelas dem. Man kunde tittat på blick och pose samt vilket 

kroppsspråk personen använder sig av samt att granska om individen på bilden är aktiv eller passiv 

och om de förekommer ensamma eller i grupp osv. Man kunde ha tittat på vilka sammanhang man 

valt att fokusera och anknyta ämnet till, eftersom olika intressen också kan knytas till genus, det vill 

säga det som uppfattas som manliga och kvinnliga intressen (Hirdman, 1988). Det hade också varit 

intressant att undersöka hur kemiböcker och genus ser ut i andra länder, men också hur det har sett ut 

historiskt sett i Sverige, och om det inom läromedlen går framåt i utvecklingen om jämställdhet.  

 

Validitet i studien 

 
Validitet innebär att de metoder som används för att mäta ett begrepp verkligen mäter just det 

begreppet. Alltså om innehållet i frågeställningen kan besvaras av analysen man använder sig av 
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(Malterud 1998). Jag började den här studien med att formulera en frågeställning som jag ville ha svar 

på. När man sedan har frågeställningen klar för sig måste man fundera över vilken analysmetod man 

kan använda och då är det viktigt att man klargör om analysmetoden verkligen ger informationen man 

behöver för att kunna besvara sitt syfte. Då kan man också fundera över om den kunskap man kommer 

fram till faktiskt är användbar och relevant. I den här studien motiverades analysmetodvalet med hjälp 

av frågeställningarna och syftet. Att göra en innehållsanalys kännetecknas oftast av att analysen görs i 

form av att räkna förekomsten av vissa fakta i en text, alltså att kvantifiera något (Bergström och 

Boréus, 2012), och det jag ville ta reda på var i vilken frekvens män och kvinnor förekommer i text och 

bild. Med hjälp av syftet och frågeställningarna som den här studien bygger på utarbetades ett kod-

schema som möjliggjorde ett säkrare resultat, det vill säga högre reliabilitet och validitet. Att jag utgick 

från syftet när jag skapade kodningsenheterna borde ha gett ett resultat som mäter det jag faktiskt vill 

mäta. 

Reliabilitet i studien 
 
 
Med reliabilitet menas att den kunskapen som kommer fram är framtagen på ett tillförlitligt sätt, att 

det inte finns okontrollerade tillfälliga fel. Detta är viktigt för att en kvantitativ studie skall kunna 

utföras flera gånger med samma erhållna resultat. Det vill säga att resultatet ska inte vara unikt för ett 

specifikt tillfälle eller situation eller beroende av forskarens person, uppfattningar, tidpunkten, platsen 

etc (Malterud 1998). När det gäller realibiliteten så hade det varit en fördel att göra en datorbaserad 

analys istället för en manuell, eftersom en dator varken tappar fokus eller koncentration, den är 

konsekvent i sin bedömning. Detta gäller inte för mänskliga analyserare som i större utsträckning kan 

begå misstag om dagsformen är dålig (Bergström och Boréus, 2012). Man kan kontrollera två saker 

när det gäller realibilitet och en innehållsanalys. Man tittar då på och försäkrar sig om 

interrealibiliteten och intrareliabiliteten är okej. 

Om syftet som i det här fallet är att jämföra två texter är det viktigt att de två texterna bedöms på exakt 

samma sätt. Man kan då göra en dubbelkodning dvs. att samma individ läser av samma text och fyller i 

kodningsschemat vid två olika tillfällen. Detta är så kallad intrarealibilitet vilket innebär att: om 

samma person gör flera mätningar, hur väl stämmer de överens (Bergström och Boréus, 2012)?  

Denna typ av realibilitet kan man kontrollera och öka genom att titta på överenstämmelsen mellan 

sina egna kodningar av samma material vid två tillfällen (ibid). I det här fallet har kodningen gjorts av 

en och samma individ och texterna har delvis dubbelkodats för att säkerhetsställa realibiliteten i 

studien 

 

Man skulle ha kunnat förbättra interreliabiliteten ytterligare i studien genom att använt ytterligare en 

bedömare som analyserat samma texter.  Med interreabilitet menas att två olika bedömare ska kunna 

komma fram till samma resultat (Bergström och Boréus, 2012). Här är inte interrealibiliteten testad, 

men då är det extra viktigt att man har ett tydligt och väl utarbetat kodschema. Har man det, så är det 

lättare att göra om studien och ändå erhålla samma resultat (ibid).  
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En svaghet gällande realibiliteten med studien är att det endast är två läromedel som analyserats. Om 

studien hade utökats skulle man för att få en bredare bild och lättare kunna generalisera resultatet 

behövt analysera alla läroböcker i kemi från olika författare och förlag.  Risken med det glesa urvalet 

här är att urvalet inte blir representativt för alla kemiläromedel som används i gymnasieskolor i 

Sverige.  

Slutsats 

Sammanfattningsvis så var bägge böckerna under all kritik när det gäller jämlikhet, och uppfyller inte 

enligt mig målen om jämställdhet i läroplanen eftersom det enligt Berg (2004) skall det finnas en 

kvantitativ och kvalitativ jämvikt mellan förekomsten av män och kvinnor i läroböckerna. Den här 

studien antyder istället att vetenskapskvinnorna tycks försvinna ur historieskrivningen och visar 

iallafall på att något borde göras för att inte kvinnor och flickor ska exkluderas från läromedlen i kemi, 

eftersom läroböckerna inte får strida mot det som står i läroplanerna och relevanta kursplaner 

(Hedlin, M 2010). Detta skulle också kunna riskera att man fortsätter att ha en låg rekrytering av 

duktiga unga tjejer till den naturvetenskapliga forskningen, eftersom de möjligen kan komma att göra 

andra yrkesval så länge som ämnet inte handlar om dem.  
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