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Abstract 

Gender perspective in swedish textbooks an examination of the 

distribution between men and women in history textbooks 

 
This work has been emanated from a qualitative content analysis and the distribution between 

men and women is examined in eight Swedish textbooks in the subject of history. 

All textbooks are adapted to teaching at secondary school and high school, and are suited to 

the former curriculum Lpo 94, Lpf 94 and the latest curriculum Lgr 11 Lgy 11. 

The study includes three moments where the number of men and women are distributed, the 

mentioned women in the textbooks character index is sorted into the era they distinguished. 

In the final moment the total numbers of mentioned women is distributed into the category 

they represent. Women that has been some kind of royalties or a high position leader is the 

dominating category. The results in the three moment is presented by bargraphs and line 

charts. 

The study shows that women are under-represented in all history textbooks that has been used 

in this study, but there has been a percental increase in the number of women in the textbooks 

that are adapted to the latest curriculum Lgr and Lgy from 2011. 
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1 Inledning 

Hur kvinnor behandlas i läroböcker i historia är ett aktuellt ämne och under det senaste året 

har debatten varit central i bland annat media. Dagens Nyheter har tidigare granskat fyra 

läroböcker i ämnet historia. I artikeln ”Kvinnorna saknas i skolans historieböcker” 

presenterades resultatet att kvinnor förekom i betydligt mindre utsträckning än män, andelen 

kvinnor i läroböckerna var 10 till 16 procent.1 Läroböckerna som användes i studien var från 

de fyra största läromedelsförlagen: Natur & Kultur, Gleerups förlag, Samona utbildning och 

Liber. Ytterligare studier kring detta ämne har nått liknande resultat, att kvinnor får mindre 

utrymme i jämförelse till männen i läroböckerna i ämnet historia. Utifrån detta valde jag att 

studera fördelningar mellan kvinnor och män i läroböckerna.  

 

Jag finner detta ämne är mycket intressant och nyfikenheten hos mig har vuxit fram ifall detta 

verkligen är det mönster som andra läroböcker följer, utifrån detta har jag valt att undersöka 

åtta läroböcker. I syfte för att lyfta fram kvinnan ytterligare och ge en trovärdig bild samt att 

möjligtvis tillföra någonting till den aktuella debatten.  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att utifrån en innehållsanalys och kvalitativ samt en 

kvantitativ studie, utifrån ett genusperspektiv se vilket utrymme som ges till kvinnan jämfört 

med mannen i läroböcker i historia. Som i sin tur ska skapa förståelse för dess eventuella 

skillnader samt hur vilka verksamma aktörer som framställs. 

Syftet är även att jämföra läroböckerna och de styrdokument som är aktuella för respektive 

lärobok och studera om det skett någon förändring över tid i läroplanerna/kursplanerna och 

läroböckernas relation till dessa. 

 

1.2 Disposition 

Först presenteras tidigare forskning av liknande karaktär av vad detta arbete fokuserar på, en 

presentation av undersökningens teoretiska utgångspunkter. Efterföljt av en 

bakgrundsbeskrivning, valet av material och arbetets metod följt av introduktion till 

                                                 
1 Dagens Nyheter [2015-12-30] 
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granskningsarbetet tre resultatmoment. I arbetets avslutande del presenteras 

granskningsarbetets resultat och ett analyserande och diskussions avsnitt. 

 

2 Tidigare forskning 

2.1 Författarröst och Lärobokstradition – En historiedidaktisk studie 

Sture Långström påbörjade sitt avhandlingsarbete med avsikten att didaktiskt granska ett antal 

gymnasieläroböcker i historia. Långström genomförde granskningsarbetet utifrån 

huvudfrågorna vad, hur och varför för att i någon mån kunna tränga bakom läroböckernas 

tillkomst beslöt sig även Långström att ta reda på mer om läroböckernas författare. 2 

Det huvudsakliga syftet med studien var att studera ett antal historieläroboksförfattare och 

deras sätt att skriva läroböcker i historia for gymnasiet.3 

För att ta reda på mer om läroböckernas författare intervjuade han läroboksförfattarna och vid 

arbetet med det material som läroboksgranskningen och intervjuerna gett började 

intervjumaterialet kännas mer intressant än det resultat som läroboksgranskningen enligt 

Långström. De människor som skrivit böckerna hade börjat "ta över".4  

Den första grundfrågan i Långströms granskningsarbete gällde vem eller vilka som skrivit 

läroböcker i historia för gymnasiet och han antog att förlagen varit aktiva i sökandet efter 

författare och valt ut de författare som var mest lämpade för uppgiften genom att låta dessa 

genomgå en provskrivning. Detta på grund av de ekonomiska risker som medföljer i 

läroboksutgivningar, denna hypotes visade sig vara fel påstår Långström. 

Ingen av de intervjuade hade blivit rekryterade efter provskrivning och förlagen hade inte 

varit så aktiva som Långström förväntat sig. Det är i stället vanligt att den enskilde författaren 

som fått ett skrivuppdrag som i sin tur rekryterat en arbetskamrat, granne, eller vän till 

författargruppen.5 

Den andra grundfrågan gällde hur författarna skrivit läroböckerna hur de arbetat. 

Där utgick Långström från att de legat ett steg före när det gällt lag- och samarbete och att de 

enats om att träffas regelbundet, komma överens om viktiga principer för uppläggningen av 

arbetet och att de gjort didaktiska överväganden innan de började skriva. Den första delen av 

den hypotesen stämmer inte menade Långström, i intervjuerna framställdes 

läroboksförfattandet i de flesta fall som ett ensamarbete trots att det står flera författarnamn på 

                                                 
2 Långström, Sture, Författarröst och Lärobokstradition - En historiedidaktisk studie sid. 8 
3 Långström, Sture sid. 28 
4 Långström, Sture s. 8 
5 Långström, Sture s.214 
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alla läroböcker utom en. Det andra antagandet i hypotesen visade sig i de flesta fall vara 

felaktig. Läroboksförfattarna som var i samma skrivargrupp hade ofta olika uppfattningar i 

grundläggande didaktiska frågor. Det visade intervjuerna konstaterar Långström. Han 

förväntade sig att läroboksförfattarna skulle träffas vid regelbundna tillfällen, men även detta 

visade sig vara en felaktig hypotes, förutom i de fallen att några av författarna bott nära 

varandra. Övriga säger sig inte ha träffats regelbundet.6 

Den tredje grundfrågan Långström har i sin frågeställning innehåller egentligen två 

underfrågor. Det gäller vad författarna skrivit om och varför de skrivit om detta. Långström 

antog att författarna varit medvetna om att deras politiska åsikter haft betydelse för vad de valt 

att skriva om i läroböckerna. De flesta författarsvar i intervjuerna stämmer väl överens med 

antagandet. En majoritet av författarna tror att deras politiska uppfattningar haft betydelse för 

läroboksskrivandet. Fyra stycken läroboksförfattare säger att de inte tro att den politiska 

åsikten har påverkat innehållet. 7 

 

Sture Långströms arbete är sannerligen intressant. Av den anledningen att arbetet ger en 

verklighetsbaserad bild på hur läroböcker framställs i kombinationer till Långströms 

hypoteser.  

Det finns olika perspektiv att se på resultatet Långström kommit fram till, positivt och 

negativt. Det negativa är precis som Långström presenterar i sitt resultat, att alla 

läroboksförfattare inte får provskriva och visa att de är kompetenta nog för uppdraget samt att 

det kan finnas brister i samarbetsprocessen. Det går även att kritisera den ”privata sektorn” 

gällande läroböcker, att läroböckerna kan skifta i innehåll. Det positiva med att ha inte ha en 

central nämnd som granskar läroböcker är att utbudet av läroböcker blir större och fler 

alternativ finns för skolverksamheten. 

 

2.2 Jämställdhet – en del av skolans värdegrund 

Maria Hedlin är gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi. Hedlins intresse för 

könsfrågor väcktes på allvar på 1990-talet då hon började skriva en uppsats inom ämnet 

medie- och kommunikationsvetenskap med fokus på att analysera barnprogram ur ett 

könsperspektiv. Resultatet var, enligt Hedlin, tydligt och förvånande. Resultatet resulterade i 

att flickorna var underrepresenterade i de fall de ens förekom.8 

Arbetet som Hedlin konstruerat innehåller konkreta exempel som belyser de könsmönster som 

                                                 
6 Långström, Sture s.217 
7 Långström, Sture s.221 
8 Hedlin, Maria Jämställdhet, 2006, s.8  
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präglar skolan och samhället i övrigt samt vilka konsekvenser egna föreställningar om manligt 

och kvinnligt kan få.  

Lärarutbildningen har tidigare fått hård kritik för sitt agerande i att undervisa om jämställdhet 

och att det snarare har behandlats som en attitydfråga istället för att vara ett kunskapsområde, 

vilket har lett till att nyexaminerade lärare har blivit dåligt förberedda för att ta skolans 

jämställdhetskrav på allvar menar Hedlin.9  

De centrala frågor som ställs i boken är, vilka könsmönster det finns i skolan? 

På vilket sätt har jämställdhetsfrågor med skolan att göra och vilket ansvar bär lärare?  

Hedlin menar på att syftet inte är att ge alla svar eller att ge fullständiga lösningar.  

Det är snarare en introduktionsbok som förhoppningsvis ska ge en bra och bred grund att 

arbeta ifrån,10 och att boken ska fungera som ett underlag för att lättare kunna bemöta de krav 

som ställs på ett professionellt förhållningssätt till skolan jämställdhetsmål. Samt att inspirera 

till att arbeta jämställdhetsfrågor för verksamma lärare, lärarstudenter och elever.11  

 

I och med Hedlins arbete med en något annorlunda inriktning går det ändå att konstatera att 

det finns brister i flertalet nivåer gällande könsperspektiv, även inom barnprogram. Hedlin 

lyfter även upp detta problem i skolans värld, personligen får jag uppfattningen om att hon 

lyfter fram de lärare som tar detta problem på allvar, och försöker forma en instruktionsbok 

för de lärare som inte bär på den kunskap som krävs för att förebygga problemet. Hedlins 

arbete kan anses som ytterligare en ingång till att behandla skolans krav på jämställdhet, att 

istället utforma arbetet riktat direkt mot målgruppen lärare istället för att rikta sig mot det 

administrativa. 

 

2.3 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia 

Som tidigare nämnt har liknande forskning genomförts inom samma område som detta arbete 

kommer kretsa kring. Den tidigare forskningen kan skilja i tillvägagångssätt eller inriktning, 

med inriktning menas att andra forskare har specificerat sitt arbete på en annan typ av sitt 

huvudsakliga fokus än vad detta arbete fokuserar på.  

Det arbete som liknar denna granskning mest är Ann-Sofie Ohlanders rapport ”Kvinnor, män 

och jämställdhet i läromedel i historia” i uppdrag från regeringen. Denna rapport är den första 

i en serie av forskarrapporter från DEJA (Delegationen för jämställdhet i skolan U 2008:8) 

Rapporten behandlar olika aspekter av jämställdhet och genus i skolan. Ohlanders granskning 

                                                 
9 Hedlin, Maria s.7 
10 Hedlin, Maria .9 
11 Hedlin, Maria s.10 
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omfattar fyra läroböcker i ämnet historia. Två av läroböckerna är avsedda för A-kursen på 

gymnasiet och de två andra granskade läroböckerna för grundskolan. Ohlanders huvudresultat 

är att kvinnor får väldigt lite utrymme och uppmärksamhet i läroböckerna som granskats i 

arbetet. Det som ges till kvinnan enligt Ohlander är särskilda avsnitt. Eftersom det manliga 

synsättet och perspektivet dominerar, även när texten är avsedd för fokusering på kvinnan. 

Ohlander nämner även att desto närmare i tiden man kommer i läroboken så kommer fler 

kvinnor att nämnas i läroböckerna, denna tanke är felaktig konstaterar Ohlander. Tvärtemot 

vad man kunde förvänta så minskar antalet kvinnor desto längre fram i tiden i läroböckernas 

avsnitt behandlar.12 

Läroböckerna som granskats är grundskoleböckerna Sofi Historia, SO Direkt och slutligen 

gymnasieläroboken Människan genom tiderna som Ohlander själv har medverkat i.13 

Tillvägagångssättet i Ohlanders uppdrag från DEJA är att läroböckernas 

personregister/register har granskats. Resultatet av Ohlanders granskning av läroböckerna är 

samstämmiga, stora olikheter förekommer i läroböckerna gällande detta ämne och att mannen 

dominerar i det utrymme som ges samt att ett tillägg av läromedel i granskningen troligtvis 

skulle förändra det slutgiltiga resultatet.14 

Likheten mellan mitt arbete och Ohlanders är självklar, en granskning av läroböcker i ämnet 

historia. Däremot omfattar detta arbete fler antal läroböcker i syfte med att ge ett tydligare och 

ett trovärdigare resultat. Antalet läroböcker i granskningen är avgörande för att uppnå dessa 

två resultat.  

 

2.4 En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker 

Ifrån Skolverket fick Berge och Widding ett uppdrag som gällde en granskning av ett specifikt 

urval av läroböcker. Uppdraget innehöll direktiv kring att granska ifall det förekom någon 

form av ”diskriminering eller andra former av kränkningar” i relation till läroplanens 

värdegrund.  

Resultatet av deras läroboksgranskning resulterade att de finns en kraftig underrepresentation 

av transpersoner i läroböckernas text och bild. ”Texterna är visserligen huvudsakligen 

könsneutrala och kan sägas lämna öppet för att alla, oavsett könstillhörighet ska kunna 

identifiera sig med det står skrivet” menar Berge och Widing. 

I fyra av de 24 analyserade läroböckerna finns transpersoner nämnda. Mest utvecklat är 

                                                 
12 Ohlander, Ann-Sofie Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, 2010, s.7 
13 Ohlander, Ann-Sofie s.13 
14 Ohlander, Ann-Sofie s.14 
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resonemanget i en av läroböckerna i biologi för grundskolans senare del där eleverna, i 

avsnittet om ”Sexualiteten har olika ansikten. Två av de analyserade läroböckerna i 

religionskunskap nämner kort transpersoners situation i samhället. 15  

 

Slutsatsen blev att transpersoner inte har någon som helst prioritet i de undersökta 

läroböckerna i Berges och Widings granskningsarbete. 

De konstaterar att brister kring detta finns, att om inte enskilda lärare tar ansvar kring detta så 

riskerar transpersoner att bli osynliggjorda och diskriminerade på grund utav kön.16 

Berges och Widings uppdrag är likt mitt eget arbete, dock med en annan inriktning. En 

granskning av läroböcker inriktat mot någon form av diskriminering eller andra former av 

kränkningar. Detta betyder att det går att finna olika former av ämnen att granska inom 

kategorin läroböcker, vilket är väldigt intressant av just den anledningen att det är ett material 

som används dagligen runt om i Sverige. 

 

2.5 Sedd, eller osedd? – kvinnoskildringar i svensk historieforskning, 

mellan åren 1890 till 1995 

Agneta Ljungh presenterar inledningsvis sitt arbete att det finns en spridd uppfattning om att 

kvinnor ytterst sällan figurerar i historievetenskaplig litteratur och att i de fall de förekommer 

är det i form av statister. 

Ljungh är intresserad av hur kvinnor har skildrats inom historieforskningen före respektive 

efter kvinnoforskningens etablerande, vilket leder till att hennes analys kan beskrivas som 

forskning om kvinnor17. Ljung nämner att hon också är intresserad av är om kvinnor skildras 

som aktiva deltagare i olika skeenden, eller om deras roll är passiv och om de bara är männen 

som får vara med.  

Sammanfattningsvis innebär det att Ljungh har läst avhandlingarna från början till slut, i syfte 

att skapa sig en uppfattning om vad författaren har för avsikt att lyfta fram samtidigt som hon 

har analyserat hur författarna skildrar kvinnor i utgångspunkt från sina egna frågor. Med detta 

menas exempelvis att en författare nämner personer som drivkraften i en process eller att detta 

agerande anses utmärkande i händelseutvecklingen. Till exempel om kvinnor deltar i politiska 

processer i syfte att behålla familjens förmögenhet.18 

                                                 
15 Berge, Britt-Marie, Widing, Göran ”En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker”, 2007 s.2 
16 Berge, Britt-Marie, Widing, Göran, s. 25 
17 Ljungh, Agneta, Sedd, eller osedd, s.11 
18 Ljungh, Agneta, Sedd, eller osedd, s.11-12 
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Beroende på hur kvinnoskildringarna utvecklas över tid har Ljungh valt att göra en 

longitudinell studie av svenska historieforskningen från 1890 till 1995. 19 

Ljungh menar att historieforskningen domineras av det politikhistoriska fältet fram till 1970-

talet.  De individer som förekommer i källorna blir de som författarna lyfter fram, bortsett från 

drottning Kristina. Vars personlighet flertalet författare använder sig av för att förklara det 

politiska och ekonomiska tillståndet i Sverige under drottning Kristinas regeringsperiod utan 

att föra något resonemang att om att det är en kvinna. Endast som politisk aktör. 20  

Under 1970-talet lyfts politiska ambitioner fram i syfte att stimulera kvinnoforskning som 

inledningsvis handlar om en satsning på jämställdhetsforskning. Succesivt har forskningen 

som betraktats som givande av kvinnoforskarna själva blivit den dominerande. Dessa typer av 

satsningar fortsätter under undersökningsperioden menar Ljungh.21 

Genom Ljunghs arbete har hon visat att det succesivt har blivit vanligare att uppmärksamma 

kvinnors delaktighet i det förflutna. Medan det runt sekelskiftet 1900 enbart var ett fåtal 

kvinnor som förekom i avhandlingarna och det motsatta runt sekelskiftet 2000.22 

 

I och med hennes resultat att kvinnor tills nyligen har blivit åsidosatta inom 

historieforskningen visar Agneta Ljungh att utvecklingen bör ses i ljuset av 

historieforskningens utveckling. Det Ljungh visar på är att inom historisk forskning har inte 

kvinnor varit intressanta förrän efter 1970. De första resultaten inriktades enbart på att 

synliggöra kvinnor, detta följdes av en period där kvinnors utsatthet och elände lyfts fram, till 

att i nutid inriktas på genus som ett relationellt begrepp. 

 

2.6 Manligt, kvinnligt, jämlikt? En genusanalys av läromedlet Den levande 

litteraturen 

Maria Rosén arbete skiljer sig en aning från detta arbete. Roséns syfte med studien är att 

undersöka skillnader i hur manliga och kvinnliga författare presenteras i läromedlet ”Den 

levande litteraturen” konstruerad av Ulf Jansson,23 för att se om det lever upp till läroplanens 

mål och dess värderingar om att skolan skall förmedla jämställdhet. Rosén har använt sig av 

en kvalitativ analys kombinerat med ett genusperspektiv 24  

                                                 
19 Ljungh, Agneta, Sedd, eller osedd, s.12 
20 Ljungh, Agneta s. 215-216  
21 Ljungh, Agneta s.219 
22 Ljungh, Agneta s.221 
23 Jansson, Ulf. Den levande litteraturen. (1995) 
24 Rosén, Maria, Manligt, kvinnligt, jämlikt? En genusanalys av läromedlet Den levande litteraturen, 2008 s.2 
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Enligt Rosén visar resultaten att läroboken bidrar till att förstärka och bekräfta dikotomin och 

hierarkin, det vill säga att isär hålla kvinnor och män och framhålla mannen som norm, med 

vilken kvinnan jämförs. Slutsatsen i arbetet blir att det finns omfattande skillnader mellan 

läroplanens mål och läroboken ”Den levande litteraturen” om att förmedla jämställdhet och 

låta undervisningen spegla både det manliga och kvinnliga perspektivet, mannen ges mer 

plats.25 

 

Den gemensamma nämnaren mellan mitt arbete och Roséns är ämnet jämställdhet i skolans 

läroböcker och att läroböckerna i många fall kan frångå läroplanens mål gällande detta ämne. 

Roséns arbete anser jag viktigt att lyfta fram, av den anledningen att för att uppnå en så god 

grund som möjligt skall läroböcker och läroplaner samspela. Om dessa två delar inte 

samspelar med varandra påverkas lärares undervisning och därmed eleverna. 

 

2.7 ”Kvinnornas mjuka, pärlemorskimrande hull bryter mot männens hårda 

rustning och muskulösa bruna lemmar.”  

Simon Madhani och Johan Malmqvist skrev ett arbete 2007 som utgår från ett 

genusperspektiv. De har studerat och analyserat hur svenska gymnasieläroböcker i historia 

framställer, och har framställt, män och kvinnor, manligt och kvinnligt, under en 30-årsperiod. 

Tillvägagångssättet i arbetet var att genom att studera hur mycket utrymme de använda 

böckerna ger, och har gett, åt manliga respektive kvinnliga namngivna karaktärer, och hur de 

karaktärerna beskrivs i samma böcker. Madhani och Malmqvists analys bygger både på 

kvantitativa som kvalitativa resultat, det finns även ett komparativt moment där böcker som 

givits ut under Lgy70 jämförs med böcker som givits ut under Lpf94. I arbetet framkommer 

det att finns likheter och skillnader. De likheter som finns finner Madhni och Malmqvist 

främst i de ord och uttryck som använts för att beskriva historiska karaktärer. Skillnaderna 

som identifierats är främst den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor i 

läroböckerna, där fann de ett mönster att antalet kvinnor fördubblats under de 30 år som deras 

undersökning omfattar. Denna ökning resulterar dock i att de namngivna kvinnorna endast 

står för 10 procent av alla namngivna karaktärer i de ”yngsta” läroböckerna. 26 

 

                                                 
25 Rosén, Maria, 2008 s.10 
26 Malmqvist, Johan, Madhni, Simon, ”Kvinnornas mjuka, pärlemorskimrande hull bryter mot männens hårda 

rustning och muskulösa bruna lemmar.”, 2007, s.1 
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Madhani och Malmqvist granskningsarbete av gymnasieböcker i historia gällande 

framställningen och hur framställningen av män och kvinnor sett ut är sannerligen intressant. 

Eftersom de använts sig av läroböcker som varit aktuella i kombination till läroböcker som 

används ger det en tydlig bild på hur läroböckernas utveckling ser ut gällande framställning 

av karaktärer. Deras resultat att den procentuella andelen av kvinnor ökat finner jag som ett 

gott tecken och väldigt väntat, av just den anledningen att läroboken är en kulturellt betingad 

tröghet, baserad på föreställningen att det finns ett värde i att förankra läroboksinnehållet i det 

förflutna.27 Vilket innebär att det tar alldeles för lång tid för en läroboks innehåll att förändras. 

 

2.8 Klass, genus och etnicitet – en läroboksundersökning i historia på 

gymnasiet 

Carl-Johan Malmgren och Markus Jönsson, de har valt att göra en jämförelse av 

gymnasieböcker i ämnet historia som har använts mellan 1950 och 2000-talet. Den period i 

historien Malmgren och Jönsson valt är 1750-1900 och de vill huvudsakligen analysera hur 

klass, genus och etnicitet framställs i gymnasieläroböckerna. Bakomliggande anledningen till 

att de har valt att titta på denna historiska period är att det sker många förändringar i samhället 

under den tidsperiod de valt att fokusera på.28 Malmgren och Jönssons hypotes är att klass, 

genus och etnicitet framkommer i dessa historieskildringar med tanke på att historieämnet 

sedan 1960-talet alltmer har betonat genusforskning och postkoloniala perspektiv. Samt att se 

hur kursplanerna som tillkommit senare under den utvalda perioden kan ha påverkat 

läroböckerna. 29 Deras resultat gällande de tre huvudsakliga begreppen i arbetet resulterade i 

att ”Klass” är närvarande under hela undersökningsperioden. Att genus konstaterades till att 

vara frånvarande mellan 1950- och 1980-talet förutom i enstaka fall. Exempelvis då betonar 

det att kvinnor fick jobba inom industrin. Avslutningsvis resulterade det att etniciteten är det 

begrepp som varierar mest i granskningen av läroböckerna. Malmgren och Jönsson påstår att 

under 1950- och 1980-talet användes ”neger” i beskrivningen av svarta flertalet gånger. Men 

under 1990- och 2000-talet har man helt slutat att använda denna benämning, Dock påstår 

författarna att det fortfarande finns tolkning av ”vi och dem” känsla i och med omskrivning i 

läroböckerna.30 

                                                 
27 Karlsson, Klas-Göran s.50 
28 Malmgren, Carl-Johan, Jönsson. Markus Klass, genus och etnicitet - en läroboksundersökning i historia på 

gymnasiet s.3 
29 Malmgren, Carl-Johan, Jönsson. Markus s.4 
30 Malmgren, Carl-Johan, Jönsson. Markus s.41 
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Gällande kursplanernas påverkan har Malmgren och Jönsson utifrån undersökningen fått nya 

insikter om hur lärare skall förhålla sig till läroböcker. De konstaterar att läroböckerna är 

under ständig förändring och de lägger stor vikt på att det är viktigt att vara uppmärksam på 

innehållet i läroböckerna, eftersom det har skett en så pass stor förändring på endast 50 år.31 

Gemensamma mönstret som finns mellan mitt eget granskningsarbete och Malmgren & 

Jönsson är dess inriktning gällande genus i läroböcker i kombination till att se läroplanernas 

förändringar som påverkande faktor. Resultatet de kom fram till finner jag som ett gott 

tecken, i vissa delar. Att läroböckerna har till viss del anpassats sig i samhällets förändringar 

gällande ord som idag ses som skällsord. Det är svårt att argumentera emot deras egna 

tolkningar gällande ”vi och dem” känslan de upplever som finns kvar i de omskrivna 

läroböckerna. Jag instämmer med att lärare bär på ett stort ansvar gällande vad läroböckerna 

förmedlar men att det egentligen inte skall behövas lägga vikt på detta moment eftersom 

läroböckerna skall enligt mig uppdateras regelbundet för att undvika dessa eventuella 

komplikationer. 

 

2.9 Sammanfattning av tidigare forskning 

Av det presenterade forskningsmaterialet är samtliga relevanta till detta granskningsarbete på 

något vis. Det forskningsmaterial som anses mest relevant är Sture Långströms och Ann-Sofie 

Ohlanders arbeten och kommer att ge stöd till detta arbete. Sture Långströms arbete är 

relevant av just den anledningen att hans arbete bygger mycket kring hur läroböcker 

framställs från förlagets utdelningsuppdrag till läroboksförfattarnas arbetsprocess och ansvar i 

konstruktionen av läroböcker.  

Gällande Ohlanders arbete är det viktigt att poängtera att vi har likadan inriktning, eftersom 

våra arbeten bygger på att granska utrymmet för män och kvinnor i läroböcker i ämnet 

historia, vilket i sin tur innebär att mitt arbete kan ge förstärkning till Ohlanders resultat. 

Förstärkningen är utvecklad till att omfatta fler antal läroböcker och av detta resultat se 

noggrannare på var kvinnan tar plats i läroböckerna och vilka verksamma kvinnor det är som 

tar detta utrymme. Rörande Agneta Ljunghs studie vore denna mer relevant om jag hade haft 

ännu äldre läroböcker. Men det ger ändå en förklaring till hur kvinnor beaktas i läroböckerna. 

Aktörer som oftast relateras till elände eller vara skuggan i mannens närvaro i samhället. 

 

 

 

                                                 
31 Malmgren, Carl-Johan, Jönsson. Markus s.42 
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3 Frågeställning 

Studiens har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 

  Hur fördelas män och kvinnor som namngivna aktörer i läroböckerna? 

 

  Under vilka tidsperioder förekommer kvinnor mest enligt läroböckerna? 

 

 Vilka handlingar har dessa verksamma kvinnor genomfört?  

 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Historikern Yvonne Hirdman redogör i sitt bidrag Genus- om det stabilas föränderliga former 

att kvinnounderordningen är en generell problematik. Hirdman menar att 

kvinnounderordningen är ett konsistent och envist mönster som de flesta inte ser eller att detta 

inte prioriteras överhuvudtaget. Som förklaring till detta kan vara att det ses som naturens 

alternativt Guds vilja, att det rent av biologiska anledningar är så pass djupt förankrat i våra 

grundvärderingar. 32 

Begreppet genus anses viktigt att förstå för ha möjlighet till att diskutera ”utsträcktheten” 

menar Hirdman. Med det menas att genus inte är endast relaterat till den fysiska 

kroppsbyggnaden utan allt. Tankarna om kvinnligt och manligt genomsyrar vår närvaro 

omkring oss och fyller plats i materiella föremål och arbeten.33  

Hirdman har utvecklat ett system som hon kallar ”genussystemets två principer”. Hon menar 

på att det är dessa två principer som skapar kvinnans underordning och om historien möts 

utifrån ett genusperspektiv förändras den över tid. Den ena principen tycks vara att män och 

kvinnor ska hållas isär, det vill säga att de inte får bete sig på samma sätt, ha liknande 

egenskaper samt att de inte ska göra samma saker.  

Hirdman menar på att när mannen framställs som normen för det som är mänskligt och bär 

rollen som alltings mått, i kombination med princip ett resulterar dessa två principer 

tillsammans att skapa kvinnors underordning.34  

 

 

                                                 
32 Hirdman, Yvonne, Genus-det stabilas föränderliga former, 2001, s.5 
33 Hirdman, Yvonne, 2001, s.16 
34 Hirdman, Yvonne, 1992, s. 19 
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Eftersom vi inte anser att kvinnors underordning beror på att kvinnor är ”av natur” är 

underordnad mannen. Hirdman menar att vi ska leta i historien efter svaren till kvinnans 

underordning. 35 

 

4.1 Definition av begreppet genus 

Ordet genus betyder, sort, slag, släkte kön och kommer från latinet. Ordet har framtill 1980-

talet i Sverige endast använts inom språkläran. 36  

Trots den grammatiska innebörden har gender blivit översatt till genus vilket har blivit det 

begrepp som vunnit störst anklang. Genus brukar definieras som konstruktionen av manligt 

och kvinnligt och relationen dem emellan. Oftast relateras denna relation till en tydlig 

maktanalys. Tanken är att det finns en inbyggd hierarki i begreppen manligt och kvinnligt där 

manligheten kulturellt sett är det som värdesätts högst.37 

Användandet av begreppet genus i historisk forskning kan härledas ur en insikt om att kvinnor 

och män inte har varit delaktiga i samhället på lika villkor och att dessa skilda villkor inte 

tillräckligt uppmärksammats av historiker. Den tidiga kvinnohistoriska forskningen handlade 

främst om kvinnor och var också huvudsakligen skriven av kvinnor för kvinnor. Inom 

historiografin kallas denna inriktning för ”her-story”. Denna inriktning handlade inte om att 

historien skall skrivas om helt. Inriktningen kallades ”Her-story” just för att indikera att det 

handlar om att lägga till kvinnornas historia till den traditionella historien.38 

 

 

5 Bakgrund 

5.1 Läromedelshistoria 

1938 tillkom Statens läroboksnämnd och blev då underställd Skolöverstyrelsen. Åren 1948–

74 var nämnden en egen myndighet men 1974 underställdes den Skolöverstyrelsen återigen 

med uppdrag att bl.a. granska läroböckerna. År 1983 förenades Statens läroboksnämnd med 

SIL (Statens institut för läromedelsinformation) 

                                                 
35 Hirdman, Yvonne, 1992, s.21 
36 Hirdman, Yvonne, 2001, s. 11 
37 Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, Historien är nu, 2009, s. 239 
38 Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, s. 240 
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SIL:s uppgift var att granska och informera om centrala läromedel. SIL lades ned 1992 i 

samband med att Skolverket inrättades, ingen central granskning av läromedel förekommer 

sedan dess.39 Medan läroboksförlagen och författarna styr läroböckerna idag. 

Läroboken är en sammansatt produkt och en del av en komplex kommunikationsprocess som 

är relaterat till ett ämnesinnehåll, pedagogik, moral och politik. Läroboken är med andra ord 

en egen genre. Förhållandet mellan lärobokens olika bestämningar förändras därtill över tid 

och rum. 

Det kan då hävdas att läroboken är ett succesivt framväxt och socialt accepterat uttryck för ett 

samhälles sätt att uppfatta sig självt, ett slags samhällelig självförståelse. Historieboken säger 

mer om den tid den skrivs än vad den innehåller och handlar om […]40 

Ämnesinnehåll skiljer sig inte anmärkningsvärt mycket från bok till bok, radikalt 

nykonstruerade läroböcker efterfrågas inte. Det är en kulturellt betingad tröghet, baserad på 

föreställningen att det finns ett värde i att förankra läroboksinnehållet i det förflutna menar 

Bengtsson.41 

Boel Englund menar på att läroböcker idag och förr har en mycket stark position i 

skolundervisningen och att mycket få lärare väljer att helt arbeta utan läroböcker. 

Englund nämner även att användandet av läroböcker i vissa delar av Svenska skolans 

undervisning har minskat, åtminstone i So-ämnena men de har fortfarande en dominerande 

roll.42 

 

5.2 Läroplaner/Kursplaner 

Som tidigare nämnts skall läroplanerna och kursplanernas relation till jämställdhet och genus 

att presenteras. Skollagen har blivit mer renodlad i beskrivningen av skolans arbete för att 

främja jämställdhet och likabehandling. I den nya versionen av Läroplan för de frivilliga 

skolformerna har skolverket på regeringens uppdrag anpassat läroplanen för att passa med nya 

skollagen och dess riktlinjer.43 Anledningen till att det är viktigt att lägga fokus på 

läroplanerna och kursplanerna är för att det är dessa som är läroböckernas riktlinjer, riktlinjer 

till vad som skall tas upp och förmedlas vidare från lärare till elev.  

 

                                                 
39 Nationalencyklopedin [2016-01-12] 
40 Karlsson, Klas-Göran, Att spegla världen, 2011, s.49 
41 Karlsson, Klas-Göran s.50 
42 Englund, Boel, Att spegla världen, 2011, s.280-281 
43 Jämställt.se [2016-01-12] s.1 
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5.2.1 Styrdokument för den obligatoriska skolan 

5.2.1.1 Lpo94 

Läroplanen för de obligatoriska skolformerna grundskolan 1994 nämner endast begreppet 

jämställdhet övergripande i form av skolans grundläggande värden. ”Skolan har en viktig 

uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som 

vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt [...]” 44 medan begreppet 

genus utelämnas helt. 

Eftersom detta granskningsarbete behandlar läroböcker som är riktade mot årskurs 7-9 och 

gymnasiet i ämnet historia var det lämpligt att titta närmare vad kursplanen för ämnet historia 

nämner gällande jämställdhet och genus. Dessa begrepp nämns inte överhuvudtaget i 

kursplanen för ämnet historia årskurs 7-9. Ett utdrag som närmast går att relatera till detta som 

nämns i de mål som eleven skall ha uppfyllt i slutet av det nionde året är följande: ” Ha insikt 

i hur stora samhälleliga omvälvningar har förändrat människors livsvillkor”45 

 

5.2.1.2 Lgr11 

Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 är den senaste och nuvarande 

läroplanen som de svenska grundskolorna använder. Skolans grundläggande värdegrund står 

kvar med vissa tillägg och omformuleringar vilket innebär att skolans uppgift i att förankra de 

grundläggande värdena gällande jämställdhet står fast.46 

 

Vid en närmare titt på vad kursplanen för ämnet historia i Lgr11 innehåller, nämns det endast 

vid ett tillfälle att eleven skall utveckla sin kunskap gällande jämställdhet i centrala innehållet 

för årskurs 7-9.  

”Undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis 

miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, 

alkohol och andra droger” 47 

Vid en närmare titt på vad kursplanen för ämnet historia i Lgr11 innehåller, nämns det endast 

vid ett tillfälle att eleven skall utveckla sin kunskap gällande jämställdhet i centrala innehållet 

för årskurs 7-9.  

                                                 
44 Skolverket [2016-01-13] s. 3 
45 Skolverket [2016-01-13]  
46 Skolverket [2016-01-13] 
47

Skolverket [2016-01-13] s.15 
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”Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid 

Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel 

kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och 

förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.” 48 

 

 

5.2.2 Styrdokument för den frivilliga skolan 

5.2.2.1 Lpf94 

Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 nämner likt läroplanen för de obligatoriska 

skolformerna inte mycket om jämställdhet och genus. Eftersom dessa övergripande läroplaner 

är från samma utgivningsår nämner även Läroplanen för gymnasiet jämställdhet i skolans 

grundläggande värdegrund.49 

 ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt […]”  

Kursplanen för de tre kurserna i historia (HIA, HIB, HIC) även här finns inga spår av dessa 

begrepp skall vara en obligatorisk del i undervisningen. 50 

 

5.2.2.2 Lgy11 

Förutom skollagen och Lpf94 innehåller Lgy11 mycket om jämställdhet och likabehandling. 

Lgy11 innehåller den största förändringen ämnesmässigt och programmässigt. Det betonas att 

jämställdhet ska integreras i de olika ämnena och att elevernas kunskap om jämställdhet ska 

byggas på. Helt enkelt att jämställdhet ska bli ett kunskapsområde. 51 

Integrationen av begreppet jämställdhet i Lgy11 är tydlig, i skolans grundläggande 

värdegrund och fyra av de sex kurser i historia på gymnasial nivå finns begreppet jämställdhet 

med som obligatorisk del i undervisningen. Kurserna Historia 2b och Historia 3 utelämnas 

begreppet jämställdhet av någon form i kursernas centrala innehåll av undervisningen.52 

Ett tillägg till ansvarig rektor gällande jämställdhet finns även i den nya läroplanen. 

                                                 
48 Skolverket [2016-01-13] s. 188 
49 Skolverket [2016-01-13] s.3 
50 Skolverket [2016-01-13] 

51 Jämställt.se 2016-01-12] s.5 
52 Skolverket [2016-01-13] 
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”Undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis 

miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, 

alkohol och andra droger” 

 

 

6 Val av material 

Valet gjordes att använda totalt åtta läroböcker i ämnet historia. Läroböckernas 

läroplans/kursplansanpassning skiljer sig åt och dess målgrupp. Med detta menas är att fyra av 

läroböckerna är anpassade för de tidigare läroplanerna Lpo94 och Lpf94 och resterande efter 

de nya läroplanerna Lgr11 och Lgy11. Hälften av dessa böcker är alltså anpassade för 

undervisning på högstadiet och den andra hälften för undervisning på gymnasiet. Ett självklart 

önskemål är att arbetet skall vara så trovärdigt som möjligt som i sin tur skall leda till att 

syftet med arbetet nås. Läroböckernas förlag har varit en noggrann aspekt att ta hänsyn till 

och därmed har materialet valts ut från de största och mest aktuella förlagen så gått det går 

gällande läroböcker. 

Inledningsvis i granskningsarbetet var det tänkt att avgränsa materialet och att det endast 

skulle vara inriktat mot en granskning av läroböcker i historia på högstadiet. Av just den 

anledningen att eleverna stöter på detta ämne oftast generellt under sin studietid i jämförelse 

till gymnasieelever. Åtminstone på en likartad nivå. Detta argument riktar sig mot de 

läroböcker som är anpassade efter den tidigare läroplanen från år 1994, eftersom samtliga 

gymnasieprogram inte hade historia som ett obligatoriskt ämne under sin studietid på 

gymnasial nivå. Jan Björklund (fp) sade hösten år 2007 i en intervju med Svenska Dagbladet 

att ”Historia kommer att bli obligatoriskt på alla utbildningar i det nya gymnasiet, inte bara på 

de studieförberedande, säger utbildningsminister” även Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas 

riksförbund instämde och välkomnade borgerliga fyrklöverns förslag om inrätta historieämnet 

som ett obligatoriskt ämne för alla gymnasieelever. Fjelkner anser att ” […] utan historia kan 

man inte förstå sin framtid och samtid.”53 I och med den tidigare utbildningsministers 

uttalande har materialet i arbetet påverkats och därmed förändrats en aning till att bli mer 

omfattande i och med tillägget av det obligatoriska ämnet historia. För att se en tydlig 

förändring över tid så föll valet på att dela upp materialet i dess anpassning till läroplaner. 

Med före detta regeringens införande om att historia skulle bli ett obligatoriskt ämne för 

gymnasielever, oavsett program så anpassades materialet istället på att använda läroböcker 

                                                 
53 Olsson, Lova, Svenska Dagbladet, 2007 [2016-01-15] 
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anpassade för den tidigare läroplanen från 1994 och den senaste från 2011.   

 

7 Material 

I denna del redovisas det material som använts som bas granskningsarbetet. Materialet 

presenteras, urvalet av det insamlade materialet samt eventuella avgränsningar i tid och rum.  

 

Granskningsarbetets material är sammanlagt åtta läroböcker, läroböckerna är från förlagen 

Gleerups, Liber och Natur och kultur. Detta material är grundstommen i granskningsarbetet. 

Nedan kommer en presentation av läroböckernas innehåll, inriktning, läroplansanpassning 

samt dess författare. Underkommande underrubriker inleds läroböckernas presentation. 

Läroböckerna är presenterade i den ordning vilken elevgrupp läroböckerna är riktad till samt 

dess anpassning till läroplan. Inledningsvis kommer läroplanerna/kursplanerna relation till 

genus att presenteras, sedan kommer de högstadieanpassade läroböckerna med anpassning till 

läroplanerna Lpf94 och Lgr11 som använts i granskningsarbetet att presenteras. Följt av de 

läroböcker som är riktade mot de elever som läser på gymnasial nivå som är anpassade efter 

Lpf94 och avslutningsvis Lgy11.  

Läroböckerna liknar varandra i dess kronologiska uppläggning och erbjuder eleverna 

sammanfattningar, övningsuppgifter. Att bilder används för ett inlärningsverktyg i 

läroböckerna kan ses som ett självklart innehåll i en lärobok. Margareta Wallin Wictrin 

förklarar bildernas funktion mer specificerat. Wallin påstår att läroböckerna […] ”kan väcka 

uppmärksamhet, skapa intresse, förklara samt formulera, lagra och förmedla information.” 

Bilderna i läroböckerna kan även fungera som ett verktyg för ”lässvaga elever” påstår 

Wallin.54  

 

7.1 Punkt SO del 1 

Förlaget Gleerups upplaga av Punkt SO är konstruerad år 2001 av Erik Nilsson, Hans 

Olofsson, Rolf Uppström och är den första av de tre delarna av läroboken och därmed 

anpassad efter den tidigare läroplanen Lpo94. Vilket också innebär att Punkt SO del 1, del 2, 

del 3 räknas som en sammanhållen lärobok i detta arbete. Punkt SO är alltså uppdelad i tre 

delar som är lämpade för årskurs 7-9 och även som stadiebok. Punkt SO del 1 är uppdelad i 

fem olika kapitel och stäcker sig från kapitel ”Forntiden” till ”Medeltiden”.55 Fördjupning och 

                                                 
54 Ammert, Niklas, Att spegla världen- läromedelsstudier i teori och praktik, 2011, sid. 222 
55 Nilsson, Erik, Olofsson, Hand, Uppström, Rolf, Punkt SO Historia grundbok del 1, Örebro: Gleerups 2001 s. 
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metod är fristående delar i Historia Punkt SO. Grundböckerna tar sin utgångspunkt i 

kronologin.  

 

7.2 Punkt SO del 2 

Punkt SO del 2 är en fortsättning på Punkt SO del 1, vilket innebär att kronologin fortsätter 

vidare från när Punkt SO del 1 avslutade. Vilket innebär att det första kapitlet av sju inleder 

i ”Den tidig-moderna tiden” och avslutar med kapitlet om ”Sverige 1815-1914”. Den enda 

skillnaden mellan Punkt SO del 1 och Punkt SO del 2 förutom innehållet är dess utgivningsår. 

Denna upplaga utgavs år 2002.56 

 

7.3 Punkt SO del 3 

Den sista upplagan Gleerups utgivet av Punkt SO är Punkt SO del 3. Likt Punkt SO del 2 

fortsätter även denna kronologi vidare och inleds där Punkt SO avslutade. Det första av de 

fem kapitel erbjuder fakta om ”Första världskrigets tid” till det avslutande kapitlet som 

namnges med ”Mot en enad värld?” I den första delen av det sista kapitlet nämns fakta om 

kampen mot terrorismen och efterföljs av globaliseringen, avkolonialiseringen, krig och fred 

efter murens fall, mellanösterns konflikter. 57 

 

7.4 Levande historia SOL 3000 

Levande historia skiljer sig en aning mot de övriga använda läroböckerna i 

granskningsarbetet, på grund utav att de övriga läroböckerna som använts i arbetet är ifrån 

förlagen Gleerups och Liber och författarna är Lars och Kaj Hildingson. Natur och kultur är 

anpassad efter den tidigare läroplanen från 1994 för högstadiet och är en studiebok. Vilket 

betyder att eleven kan använda sig av läroboken under hela sin högstadietid. Läroboken 

innehåller totalt 26 kapitel och årskurs sju inleder sin historieundervisning med att läsa om 

”Samlare – jägare – fiskare”58 och avslutar med ”Sverige efter 1945” i årskurs nio. 59  

 

 

                                                 
56 Nilsson, Erik, Olofsson, Hand, Uppström, Rolf, Punkt SO Historia grundbok del 2, Helsingborg: Gleerups 

2002 s. 4-5 
57 Nilsson, Erik, Olofsson, Hand, Uppström, Rolf, Punkt SO Historia grundbok del 3, Malmö: Gleerups 2003 s. 

4-5 
58 Hildingson, Kaj & Lars, Levande Historia SOL 3000, Örebro, Natur och kultur, 2003 sid. 123 
59 Hildingson, Kaj & Lars, 2003 sid. 423 
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7.5 SOS Historia 

SOS Historia är den näst nyaste upplagan som använts i granskningsarbetet, upplagan är en 

studiebok och är från Liber är konstruerad år 2014 av Elisabeth Ivansson, Mattias Tordal 

vilket innebär att läroboken är anpassad efter den senaste läroplanen från år 2011. Av de 22 

kapitlen bemöter eleven först ”Forntiden – från samlare till jägare” och avslutar sin 

undervisning i historia i kapitlet ”1900-2000”60 

7.6 Historia A & B 

Historia 7-9 består av två delar – del A och del B, det är den senaste läroboken som granskats 

i arbetet, den är konstruerad av Mats Molund & Kenneth Arvidsson så sent som 2013. Vilket 

innebär att den är anpassad efter den nya läroplanen för högstadiet Lgr11. 61Historia A inleder 

med ”Förhistorisk tid” och avslutar med ”Världskrigens tid”. Historia B kan man säga 

fortsätter där Historia A slutade, det inledande kapitlet ”Sverige mot demokrati 1750-1945” 

fokuserar just på det rubriken säger och går parallellt förbi de andra kapitlen men med fokus 

på svenska demokratins historia. Förutom det inledande kapitlets fokuserar läroboken väldigt 

mycket på 1900-talets stora händelser, dess historia och dess konsekvenser.  

Författarna nämner i lärobokens förord att målet att skriva ett modernt historieläromedel som 

sätter det mänskliga livet i fokus och på ett levande sätt klargör historiens stora 

samhällsförändringar. Genom att också beskriva den vanliga människan i historien förstår 

eleven att vi alla är med och bygger vår historia – denna viktiga grundsten både för vår nutid 

och för vår framtid.62  

 

 

7.7 Alla tiders historia 

Alla tiders historia är konstruerad av författarna Börje Bergström, Arne Löwgren, Hans 

Almgren och är riktad mot elever som läser A-kursen på gymnasiet. Läroboken är anpassad 

efter den tidigare läroplanen för gymnasiet, Lpf94. Läroboken framställer det historiska 

skeendet kronologiskt från ”Forntid” till ”1900-tal” Tyngdpunkten ligger på de tre senaste 

århundradena. Syftet med läroboken är att den skall passa de 80 timmar som gymnasiets A-

kurs har till sitt förfogande. Lärobokens språk är även förenklat i syfte med att vara bättre 

                                                 
60 Ivansson, Elisabeth, Tordal, Mattias, SOS Historia Ämnesboken, 2014 s. 4-5 
61 Molund, Mats & Arvidsson, Kenneth Historia A & B, 2013 
62 Molund, Mats & Arvidsson, Kenneth, Historia A & B, 2013 
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anpassat till de elever som läser historia. Framställningen av fakta i läroboken blir bredare 

desto närmare vår tid.63 

 

7.8 Historiens Ansikte 

Historiens Ansikte A tar som utgångspunkt att allt som hänt i det förflutna inte per automatik 

blir historia. Historien i läroboken presenteras kronologiskt, från forntid till nutid. Läroboken 

lägger stor vikt på utvecklingen i Europa och västvärlden. På baksidan av läroboken nämner 

författarna Carina Rönnqvist och Hanna Markusson Winqvist att ett genusperspektiv har 

integrerats i framställningen av det fakta läroboken innehåller. Denna upplaga från Liber är 

konstruerad år 2009 och är inriktad efter Lpf94 med anpassningen till historia i 

gymnasieskolan. 

Läroboken erbjuder dess läsare en kronologisk överblick från ”Den äldsta historien” 

till ”Historia i din tid”.64 

 

7.9 Epos 

Var bör tyngdpunkten ligga för att bäst tillfredsställa läroplanens krav och elevernas och 

lärarnas praktiska möjligheter? I förordet i läroboken påstår författarna att Epos är svaret. 

Författarna nämner även att ett stoffurval har skett i konstruktionen av boken. Lärobokens 

(konstruerad av Libers förlag) innehåll presenteras i förordet. Den fokuserar mindre på 

kungligheter och krig, istället ligger fokusen på hur den vanliga människan levde och tänkte, 

om kvinnor barn och ungdomar. För det mesta står även Europa i centrum men det betyder 

inte att det endast är Europas historia som är viktig menar författarna. Läroboken är 

konstruerad av Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander år 

2012 vilket innebär att den är riktad mot den nya läroplanen Lgy11 för gymnasial nivå.  65 

Den följer även det kronologiska mönstret, från ”Forntiden” till ”En ny världsordning”. 

 

7.10 Epos 1a1 

I förordet av Libers förlag Epos 1a1 där författaren Robert Sandberg nämner att Epos 1 a1 är 

menad för den nya Historia 1a1 kursen i historia på gymnasiet. Den skall ge en berättande och 

sammanhängande överblick över den äldsta historien till 2010-talet. De namn som nämns i 

boken har en naturlig plats i historien enligt Sandberg. Sandberg inleder tidigt i förordet av 

                                                 
63 Bergström, Börje, Löwgren, Arne, Almgren, Hans, Alla tiders historia A, 1996 s. 366 
64 Rönnqvist, Carina, Markusson, Winqvist, Hanna, Historiens Ansikte, 2009 s. 4-5 
65 Sandberg, Robert, Karlsson, Molin, Ohlander, Epos, 2012 
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Epos 1a1 att läroboken skall passa till den nya läroplanen Lgy11 och att komplement har lagts 

till, så som moment i historiebruk och historiemedvetande. Vilket lyfts fram tydligt i den nya 

kursplanen menar Sandberg. 66 

 

8 Metod 

Tillvägagångssättet i detta arbete presenteras med att det har genomförts i tre olika moment 

men inslag av en kvalitativ och kvantitativ metod.  

Första momentet har genomförts via kvantitativ innehållsanalys vilket anses vara en lämplig 

metod att använda när någonting skall mätas eller räknas i oavsett vilket textmaterial som 

används enligt Göran Bergström.67  

Kvantitativ innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg när man söker efter svar på 

frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material. Det kan 

exempelvis handla om hur stort utrymme i tid olika kategorier får.68 I detta fall ska antalet 

män och kvinnor i läroböckernas personregister/register mätas mot varandra. Bergström 

nämner även att innehållsanalys är ”en lämplig inriktning att använda sig av för att finna 

mönster i större material […]” 69 

Huvudsakliga fokusen har sedan tidigare nämnts ligga på de kvinnliga aktörerna i samtliga 

läroböcker, de kvinnliga aktörerna har sorterats in i bokstavsordning för att undvika 

komplikationer i sorteringsprocessen av läroböckerna. Andra momentet så används det 

kvantitativa resultatet i moment ett som bas för att genomföra moment två. 

I detta moment sorteras samtliga kvinnliga aktörer in i vilken tidsepok de har utmärkt sig i. 

Flertalet kvinnliga aktörer har utmärkt sig i den tidsepok de är verksamma i, samtidigt som 

vissa kvinnliga aktörer som utmärkts sig i seklet efter eller uppmärksammats flertalet år efter 

födelseepoken så har aktörerna sorterats in i just den tidsepok kvinnorna utmärkt sig i. 

Exempel på de kvinnliga aktörernas utmärkande prestationer kan vara regeringstid, 

utmärkande litterära verk, politiskt engagemang, revolutionerande idéer eller uppfinningar 

m.m. 

Detta för att ge en klar tydlig och mer trovärdigare bild av vilka ”typer” av verksamma 

kvinnor tas upp i läroboken samt att få ett tydligt mönster på när kvinnorna tar plats i historien 

enligt läroboksförfattarna. Avslutningsvis i det tredje momentet kommer en mer specificerad 

                                                 
66 Sandberg, Robert, Epos 1a1, Liber, Kina, 2011 
67 Bergström, Göran, Textens mening och makt, Samhällsvetenskaplig text och diskursanalys, 2012, s.50 
68 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan-konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2012 s.210  
69 Bergström Göran, s. 51 
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granskning av de tre epoker kvinnan tar mest plats inom. Samtliga kvinnor kommer granskas i 

syfte att se vilka ”typer” av kvinnor som nämns i de tre dominerande epokerna.  

 

 

9 Resultat 

I denna del redovisas de kvantitativa resultaten av mitt granskningsarbete. Som tidigare 

nämnts presenteras resultatet av vilket utrymme som ges till kvinnor och män i utvalda 

läroböcker.  

 

 

9.1 Hur fördelas män och kvinnor som namngivna aktörer i läroböckerna? 

9.1.1 Obligatoriska skolan - tabell 1 

          

Lärobok: Lpo94 N %  % N Lgr11 Lärobok: 
Punkt SO del 
1,2,3 Män 156 90  86 89 Män SOS Historia 

  Kvinnor 18 10  14 14 Kvinnor   

Levande 
Historia Män 144 95  90 167 Män Historia A & B 

  Kvinnor 7 5  10 17 Kvinnor   

 Totalt: 325    186 :Totalt  
 

Källa: Punkt SO Historia grundbok del 1-3, s.110-111, s.118-119, s.126-127 

Levande Historia. s.579-585 

SOS Historia s.394-398 

Historia A & B s.171-172, 175-176 

 

Ovan visas det kvantitativa resultatet för de läroböcker inom den obligatoriska skolan som har 

granskats i detta arbete. För att skapa en så tydlig och okomplicerad bild som möjligt har 

läroböckerna indelats efter den läroplan som läroboken är anpassad efter, och visar hur 

fördelningen mellan män och kvinnor ser ut i läroböckerna. 

I vänstra delen av tabell 1 visas de två läroböcker som är anpassade efter den tidigare 

läroplanen för de obligatoriska skolformerna (Lpo94) från 1994. De läroböcker som är 

anpassade efter den senaste läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr11) står till höger.  

I och med denna form av presentation ges en bild av skildringar mellan läroböckerna samt en 

uppfattning om läroplanens påverkan.  

I tabell 1:s vänstra del visas totalt 325 nämnda karaktärer i de två läroböckernas 

personregister. Av totalt 325 nämnda personer är 25 av dessa kvinnor. Eftersom läroböckernas 
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utrymme skiljer sig sinsemellan är det lämpligt att genomföra en procentuell uträkning av 

andelen kvinnor och män. Vilket ger ett mer trovärdigt resultat eftersom 

innehållsutrymmet/antalet sidor i läroböckerna har en så pass stor påverkan på vad författarna 

har möjlighet och valt att ta upp i läroböckernas samtliga kapitel.  

Punkt SO och Levande historia är anpassade efter den tidigare läroplanen från 1994 (Lpo94), 

granskningen av dessa läroböcker resulterade i en klar dominans av antalet namngivna män i 

jämförelse till kvinnor. I och med det höga antalet representerade män resulterade det att 

kvinnan endast tar 10 % av utrymmet i Punkt SO och så lite som 5 % av utrymmet i Levande 

historia. 

Som tidigare nämnts visas de läroböcker som är anpassade efter den aktuella läroplanen 

(Lgr11) i den högra delen av tabell 1. Även i dessa läroböcker finner vi en klar dominans hos 

antalet namngivna män. Av totalt 103 karaktärer i läroboken SOS historia är endast 14 av 

dessa namngivna kvinnor. Detta resulterar i att utrymmet som getts till männen motsvarar 

86 % och kvinnan 14 %. 

Avslutningsvis redovisas fördelningsresultatet i läroboken Historia A-B, dominansen hos 

männen är tydlig i absoluta tal. Av totalt 184 namngivna karaktärer resulterade granskningen i 

att 17 av dessa är namngivna kvinnor och 167 namngivna män. Detta motsvarar i procentuellt 

utrymme att männen har getts 90 % av utrymmet i namngivna karaktärer, det vill säga att det 

inte existerar några större skillnader från Punkt SO. 

 

9.1.2 Frivilliga skolan - tabell 2 

 

Lärobok: Lpf94 N %  % N Lgy11 Lärobok: 

Alla tiders historia Män 261 93  82 419 Män Epos 

  Kvinnor 19 7  18 95 Kvinnor   

Historiens Ansikte Män 208 86  81 145 Män Epos 1a1 

  Kvinnor 33 14  19 34 Kvinnor   

 Totalt: 521    693 :Totalt  
Källa: Alla tiders historia s.367-369 

Historiens Ansikte s.487-488 

Epos s.589-591 

Epos 1a1 s.248-255 

 

I ovanstående tabell fortgår det kvantitativa resultatet för läroböcker för de frivilliga 

skolformerna som använts i granskningsarbetet, och visar hur fördelningen mellan män och 

kvinnor ser ut i läroböckerna.  

Dessa fyra läroböcker är riktade mot de elever som läser på gymnasial nivå. Läroplanen för de 
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frivilliga skolformerna 1994 visas i tabellens vänstra del och den aktuella läroplanen Gy11 

står till höger. 

Vänstra delen av tabell 2 visar sammanlagt 521 namngivna karaktärer i läroböckerna Alla 

tiders historia och Historiens Ansikte. Av dessa 521 namngivna karaktärer är 469 män och 52 

kvinnor. En procentuell uträkning har genomförts även här i syftet att skapa ett mer rättvist 

resultat eftersom sidantalet i läroböckerna skiljer sig åt. I och med denna uträkning resulterade 

det att namngivna män i Alla tiders historias personregister nådde 93 % av utrymmet mot 

kvinnans 7 %.  

Granskningsresultatet i Historiens ansikte skiljer sig en aning rent procentuellt, av de 

sammanlagt 241 karaktärer som namngetts i lärobokens personregister motsvarade 86 % av 

utrymmet till männen och 14 % till kvinnan. Vilket tyder på ett ökat deltagande av kvinnor 

rent procentuellt i jämförelse till Alla tiders historia.  

Den högra delen av tabell 2 visar de två läroböcker som är anpassade efter den nuvarande 

läroplanen Lgy11. Vid en sammanslagning av antalet namngivna karaktärerna i Epos och 

Epos 1a1 personregister resulterade det i totalt 693 karaktärer. Av de cirka 700 karaktärer är 

564 av dem namngivna män och 129 kvinnor vilket resulterar i en klar dominans hos männen. 

Dock skiljer sig det procentuella resultatet till de tidigare läroböckerna som använts i arbetet. 

Läroboken Epos och Epos 1a1 uppnår 19 % namngivna vilket är det högsta procentuella 

resultatet av namngivna kvinnor i granskningsarbetet.  

 

Utifrån de utvalda läroböckerna som använts i granskningsarbetet kan vi konstatera att antalet 

kvinnor är underrepresenterade i de läroböcker som är anpassade för den tidigare läroplanen 

Lpo94, Lpf94 och den nuvarande läroplanen för högstadiet (Lgr11) och gymnasiet (Lgy11) i 

jämförelse med männen. 

Däremot visar den nuvarande läroplanen från 2011 att namngivna kvinnor har ökat i 

gymnasieanpassade läroböcker i jämförelse till den tidigare. Yvonne Hirdman menar att 

”Historien om mäns och kvinnors relationer ’börjar’ ingenstans, den växer fram, den är en 

process […].” vilket kan ge en stödjande faktor på förändrade fördelningen. Men resultatet 

kvarstår, att kvinnor är underrepresenterade i läroböckerna i ämnet historia. 
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9.2 Fördelning över tid – Under vilka tidsperioder förekommer kvinnor 

mest enligt läroböckerna Punkt SO och Levande historia SOL 3000? 

Tidigare i arbetet presenterades det ett moment, där de namngivna kvinnorna som nämnts i 

läroböckernas register/personregister skulle kategoriseras in i den epok de anses ha utmärkt 

sig under.  

Nedan kommer resultatet att presenteras via fyra linjediagram i syfte att ge en tydlig bild på 

när kvinnorna tar plats i läroböckernas kapitel. Som tidigare nämnts har de namngivna 

kvinnorna i läroböckernas personregister/register kategoriserats in i den epok kvinnan utmärkt 

sig under. Exempel på hur dessa kvinnor har utmärkt sig kan vara utgivna kända litterära verk, 

regeringstid, politiskt aktiv m.m. För att förtydliga detta ges exemplet Karin Kock som är 

född år 1891 men har kategoriserats under 1900-talet i diagrammen på grund utav att de var 

under 1900-talet som hon blev känd för sin politiska karriär. 

 

9.2.1 Fördelning över tid i läroböcker anpassade efter Lpo94 

 
Källa: Punkt SO Historia grundbok del 1-3, s.110-111, s.118-119, s.126-127 

Levande Historia. s.579-585 

 

Ovan visas linjediagram avsett för de två läroböcker som är anpassade efter den tidigare 

läroplanen Läroplan för de obligatoriska skolformerna från år 1994. Punkt SO:s tre delars 

linje är mörkgrå och Levande Historias SOL 3000:s linje är i ljusare nyans av grått.  

Linjediagrammet visar att Punkt SO:s 18 namngivna kvinnliga karaktärer är cirka hälften av 

de kvinnor som utmärkt sig på något vis under epoken Antiken. Levande Historia visar ett 

liknande resultat som Punkt SO dock med ett färre antal namngivna kvinnliga karaktärer. 
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Båda läroböckerna visar även ett gemensamt mönster. Från epoken 1700-talet visar 

linjediagrammet att antalet namngivna kvinnliga karaktärer avtar något i båda läroböckerna 

Punkt SO och Levande Historia SOL 3000. 

 

9.3 Under vilka tidsperioder förekommer kvinnor mest enligt läroböckerna 

SOS Historia och Historia A-B? 

 

9.3.1 Fördelning över tid i läroböcker anpassade efter Lgr11 

 

SOS Historia s.394-398 

Historia A & B s.171-172, 175-176 

 

I detta linjediagram visas resultatet över de namngivna kvinnliga karaktärernas fördelning 

över tid. SOS Historia och Historia A-B är de läroböcker som visas i detta linjediagram, dessa 

två är anpassade efter den senaste läroplanen Läroplan för grundskola från 2011.  

SOS Historias linje är mörkgrå och visar totalt 14 namngivna kvinnliga karaktärer, av dessa 

14 kvinnliga karaktärer är de fördelade relativt jämt över samtliga epoker. Fyra kvinnliga 

karaktärer i SOS Historia utmärkte sig på något vis under epoken Antiken vilket resulterar i 

den epok flest kvinnor utmärkte sig under. 

Historia A-B linje är i en ljusare nyans av grått och visar totalt 17 kvinnliga karaktärer. Även 

dessa kvinnliga karaktärer är relativt jämt utspridda i diagrammets epoker dock med en kraftig 

dominans i kvinnor som utmärkte sig på 1900-talet där mer än hälften av de namngivna 

karaktärerna kategoriserades under. 
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9.4 Under vilka tidsperioder förekommer kvinnor mest enligt läroböckerna 

Alla tiders historia och Historiens Ansikte? 

9.4.1 Fördelning över tid i läroböcker anpassade efter Lpf94 

 
Källa: Alla tiders historia s.367-369 

Historiens Ansikte s.487-488 

 

Läroböckerna Alla tiders historia och Historiens Ansikte är som tidigare nämnt anpassad efter 

läroplanen för de frivilliga skolformerna, vilket innebär att de är riktade mot 

gymnasieundervisning och är anpassade efter den tidigare läroplanen från 1994. Ovan visas 

de namngivna kvinnliga karaktärer som nämnts i läroböckernas register. Alla tiders historia i 

mörkgrå linje och läroboken Historiens Ansiktes linje i en ljusare nyans av grått. 

Resultatet över fördelning av kvinnor över tid är relativt skiftande.  

Läroböckerna följer dock ett gemensamt mönster gällande de tre epoker som de namngivna 

kvinnorna har utmärkt sig under. Av Alla tiders historias 33 namngivna kvinnliga karaktärer är 

fler än hälften kategoriserade under epokerna medeltiden, 1700-talet och 1800-talet. 

Historiens Ansikte följer som sagt samma mönster, lärobokens totalt 19 kvinnliga karaktärer 

har 15 av dessa kvinnliga karaktärer utmärkt sig på något sätt under dessa epoker. 

Sammanfattningsvis resulterade fördelningen i att båda läroböckerna har flest namngivna 

kvinnor under epokerna medeltiden, 1700-talet och 1900-talet.  
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9.5 Under vilka tidsperioder förekommer kvinnor mest enligt läroböckerna 

Epos och Epos 1a1? 

9.5.1 Fördelning över tid i läroböcker anpassade efter Lgy11 

 

Epos s.589-591 

Epos 1a1 s.248-255 

 

Avslutningsvis i momentet ”Fördelning över tid” presenteras gymnasieläroböckerna Epos och 

Epos 1a1 i diagrammet ovan. De båda böckerna är anpassade efter den senaste läroplanen från 

2011 och har flest namngivna kvinnliga karaktärer av de läroböcker som använts i 

granskningsarbetet. Läroboken Epos med totalt 34 och Epos 1a1 med 95 namngivna 

karaktärer.  

Läroboken Epos har skiftande fördelning av de kvinnor som nämnts i lärobokens register, 

diagrammet visar att läroboken nämner flest kvinnor som utmärkt sig under epoken Antiken, 

1700-talet, 1800-talet och 1900-talet. Epos 1a1 däremot har en relativt jämn fördelning över 

tid fram tills 1900-talet strax över hälften av de totalt 33 namngivna kvinnorna utmärker sig 

under denna epok. Inledningsvis är det viktigt att nämna läroboken Epos 1a1 låga antal 

kvinnliga karaktärer i jämförelse till Epos. Detta resulterade att kvinnliga karaktärer som 

utmärkt sig under exempelvis epokerna 1500-talet och 1600-talet utelämnades. 

Istället resulterade det att läroboken Epos 1a1 har fyra karaktärer som utmärkt sig under 1700-

talet och 1800-talet och hela 18 kvinnliga karaktärer som utmärkt sig under 1900-talet, vilket 

är det högsta antalet kvinnliga karaktärer som utmärkt sig under denna epok av de läroböcker 

som använts i granskningsarbetet. 
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9.6 Sammanfattat resultat ”Fördelning över tid” 

 
 

För att sammanfatta läroböckernas namngivna kvinnliga karaktärers fördelning över tid har 

detta stapeldiagram konstruerats, i syfte att tydliggöra resultatet för samtliga karaktärer som 

analyserats. 

Ovan ses ett tydligt resultat i vilka epoker kvinnan börjar ta och tar plats i läroböckerna. Av de 

totalt 237 namngivna kvinnor i samtliga studerade läroböckers personregister/register, har fler 

än hälften av dessa utmärkt sig på något vis under epokerna 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet.  

Det sammanfattade resultatet visar att det är under epokerna 1700-talet. 1800-talet, 1900-talet 

kvinnorna tar plats i historien.  
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9.7 Kvalitativ granskning 

Resultat över när kvinnor tar plats i läroböckerna har presenterats. Det tredje momentet i 

granskningsarbetet är en fortsättning på moment två. Utifrån resultatet i diagram två ovan har 

kvinnor verksamma under 1700-, 1800- och 1900-talet indelats olika typer av yrken eller 

inriktningar och dessa kategorier fungerar som en gemensam rubrik för dess olika innehåll. 

Samtliga 135 individer, har granskats noggrannare och sorterats in i olika kategorier utifrån de 

områden de omnämnts inom. Då framkom att dessa områden var politik, kultur, vetenskap, 

religion och som kungligheter. Dessutom fanns ett antal kvinnor som var svårdefinierade och 

som har förts till kategorin övrigt. 

Den sista frågan i arbetet fokuserar på vilka handlingar dessa verksamma kvinnor har 

genomfört? 

 

9.8 Sammanfattat resultat ”Kategorisering av verksamma kvinnor” 

  

Källa: Punkt SO Historia grundbok del 1-3, s.110-111, s.118-119, s.126-127 

Levande Historia. s.579-585 

SOS Historia s.394-398 

Historia A & B s.171-172, 175-176 

Alla tiders historia s.367-369 

Historiens Ansikte s.487-488 

Epos s.589-591 

Epos 1a1 s.248-255 

 

I diagram 3 ovan presenteras inom vilka kategorier de nämnda kvinnorna i läroböckerna kan 

sorteras in i. 43 kvinnor kategoriserades in under kunglighet vilket är den kategori där flest 

antal kvinnor kunde placeras. Denna kategori kan uppfattas som missvisande eller 

förvirrande. För att förtydliga detta så innehåller denna kvinnor som regerat som drottningar, 

har kungligt blod eller tillhör en kunglig familj genom ingifte. Inom områden kultur och 
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vetenskap återfanns 33 kvinnor. Exempel på verksamheter är författare, kemister och fysiker. 

De politiskt aktiva kvinnorna var inte fler än 26 stycken. Där kan nämnas Hilary Clinton eller 

Mona Sahlin. Till den minsta kategorin, religion, kunde bara 4 kvinnor hänföras. Här hittar vi 

Eva Brunne, Katharina von Bora, Moder Javouhey och Syster Rosalie. De kvinnor som inte 

ansågs kunna föras till någon av de valda kategorierna har sorterats in under kategorin övrigt. 

Exempelvis har Irene Sendler sorterats in under denna kategori på grund utav sin 

rättskämparanda när Sendler räddade 2500 barn i Warszawa ghetto under andra världskriget. I 

kategorin övrigt ingår även kvinnor som fått näst intill obefintligt utrymme i läroböckerna, på 

grund utav detta har dessa kvinnor ingen specifik roll utan kan klassificeras som ”hederliga 

medmänniskor/arbetare” och nämns oftast endast i namn. 

 

Diagram 3 visar att det är kvinnor som representerar kategorin Kungligheter, tillsammans med 

kvinnor inom politik dominerar i läroböckerna.  

 

 

9.9 Analys och diskussion 

I detta moment kommer resultaten i arbetet att analyseras och diskuteras.  

Idag har vi återkommande debatter kring genus och jämställdhet mellan män och kvinnor i 

samtliga av samhällets alla nivåer. Den har även nått till skolans värld i form av tillägg i 

läroplaner som i sin tur påverkar lärarens undervisning.  

Hur påverkas skolans elever egentligen av att kvinnor är osynliga i historieböckerna? Detta är 

svårt att besvara, men det låga antalet kvinnliga aktörer respektive det höga antalet manliga 

som tas upp i svenska skolans läromedel i historia kan bidra till en negativ effekt.  

Att få historien presenterad och i mångt och mycket aldrig ifrågasatt kring dess manliga 

aktörer kan ge eleven en felaktig bild av historien, ett tvivel om att kvinnan inte varit delaktig.  

Det är även värt att ta upp den återkommande debatt kring de självdestruktiva drag som är 

väldigt aktuellt i dagens samhälle, framförallt hos unga flickor.  

I och med denna gransknings av åtta läroböcker anpassade för högstadieelever och 

gymnasieelever kan det anmärkningsvärda låga antalet kvinnor som presenteras troligtvis inte 

bidra till att unga flickors självbild stärks. Självklart är det möjligt att finna kvinnliga aktörer 

som kan bidra till att bli en sorts historisk kvinnlig förebild. Men på grund av det låga antalet 

som presenteras i detta granskningsarbete blir denna möjlighet avsevärt lägre än för de elever 

som efterlyser en manlig historisk förebild.  
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Resultatet i det kvantitativa momentet i granskningsarbetet kan inte ses som generellt just på 

grund utav det låga antalet läroböcker i detta arbete. Däremot överensstämmer resultatet med 

ett mönster som framkommit i tidigare forskning och kan även ses som uttryck för den 

genussyn som återfinns i svenska skolans läroböcker i ämnet historia. Trots noggrannhet i 

hanteringen av materialet kan resultatet i absoluta och procentuella tal skifta.  

Det är möjligt att resultatet av antalet män och kvinnor skulle se annorlunda ut ifall 

granskningsarbetet av dessa läroböcker skulle genomföras ännu en gång. Detsamma gäller 

ifall andra läroböcker använts i granskningsarbetet.  

Däremot skulle det slutgiltiga resultatet troligen kvarstå på grund av att de använda 

läroböckerna följer samma mönster som framkommit i andra studier, att kvinnan är 

underrepresenterad i läroböckerna i ämnet historia. 

De läroböcker som valts ut i arbetet är viktiga att lägga fokus på. Som tidigare nämnt i arbetet 

skiljer de sig åt sinsemellan. Exempelvis vilken läroplan de är anpassade efter eller sidantal 

varierar mellan läroböckerna. Bortsett från anpassning till läroplan har läroböcker som ansetts 

”neutrala” och följt den kronologiska historien från forntid till nutid använts i 

granskningsarbetet. 

Högstadieläroböcker som fokuserat specifikt på en eller flera epoker har uteslutits, i syfte att 

skapa en så jämförbar nivå för läroböckerna som möjligt. Om dessa läroböcker inte hade 

uteslutits kunde resultatet ha påverkats eftersom en lärobok i historia som inriktar sig specifikt 

på 1700-talet och framåt skulle troligtvis resultera i ett högre antal deltagande kvinnor, vilket 

skulle leda till ett missvisande resultat av vad svenska elever möter i sin skolundervisning.  

Yttre påverkande faktorer gällande resultaten är regeringsskiftet 2006 som ”skakade om” den 

svenska skolan. En ny utbildningsminister tillsattes vid namn Jan Björklund och den 

socialdemokratiska ”flumskolan” skulle förändras.70 

 I och med den nya läroplanen/kursplanen så skedde det ett flertal förändringar som innebar 

tillägg i styrdokumenten. Förutom skollagen och Lpf94 innehåller även Lgy11 mycket om 

jämställdhet och likabehandling. Lgy11 innehåller den största förändringen ämnesmässigt och 

programmässigt. Det betonas att jämställdhet ska integreras i de olika ämnena och att 

elevernas kunskap om jämställdhet ska byggas på.71 

 Då är det särskilt intressant att fråga varför inte läroböckerna är konstruerade på ett jämställt 

sätt i fördelningen mellan män och kvinnor? 

 

                                                 
70 Melén, Johanna, Aftonbladet, 2009 [2016-02-05]  
71 Jämställt.se [2016-02-04] s.4 
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I och med regeringsskiftets konsekvenser gällande läroplan/kursplansförändringar och dess 

tillägg är det särskilt intressant att se granskningens resultat gällande fördelningen av män och 

kvinnor i de gymnasialt anpassade läroböckerna. Eftersom det har skett en tydlig ökning i 

fördelningen gällande antalet män och kvinnor. 

Läroböckerna förhåller sig nu till en modernare läroplan som är anpassad efter det svenska 

samhället. I och med denna modernisering alternativt uppdatering så sker det såklart 

förändringar, stora som små. Av granskningsresultatet kan vi se att fördelningen av antalet 

män och kvinnor är en konsekvens av detta. 

 

Läroboken Epos var en av läroböckerna som representerar de läroböcker där fördelningen av 

procentuella antalet kvinnor ökat. Dock skiljer sig Epos från de andra läroböckerna gällande 

sidantal. Vilket innebär att Epos med sina 587 sidor har större spelrum gällande fakta och 

utrymme för historiska individer än exempelvis Historiens Ansiktes 479 sidor. 

Gymnasieläroboken Epos uppnådde totalt 514 karaktärer, varav 419 män och totalt 95 

kvinnor. Resultatet i absoluta tal kan låta högt, åtminstone i jämförelse till de andra 

läroböckernas resultat av namngivna kvinnor. Däremot när antalet namngivna kvinnor 

omformades till procent resulterade det i 18 % av utrymmet vilket också leder till ett mer 

ifrågasatt resultat trots att det är det högst procentuella fördelningsresultatet för kvinnor i 

granskningsarbete.   

Just på grund utav att det är viktigt att väga in detta resultat i relation till läroboksförfattarna. 

En av författarna för Epos är Ann-Sofie Ohlander. Ohlander hade i uppdrag från DEJA 

(Delegationen för jämställdhet i skolan) skrivit en rapport där hon granskat vilket utrymme 

som ges för kvinnor och män i historieläroböcker. Ohlanders uppdrag genomfördes år 2010 

och Epos utgavs visserligen året innan. Trots detta går det att ifrågasätta varför procentuella 

resultatet av de namngivna kvinnor inte är högre i en lärobok där Ohlander själv deltagit. 

Ohlander nämner även att hennes resultat tyder på att antalet kvinnor minskar desto närmare 

nutid läroboken kommer.72 Ett påstående som denna studie inte kan bekräfta. I detta 

granskningsarbete var fördelningen av namngivna kvinnor relativt hög. Epokerna 1700-talet, 

1800-talet och 1900-talet resulterade i att vara de epoker där flest antal kvinnor utmärkte sig 

(se diagram 2.0) De påverkande faktorerna varför dessa är de tre dominerande epokerna kan 

bero på den historiska samhällsutveckling och förändringar som genomfördes under dessa 

epoker, exempelvis industrialiseringens påverkan på familjelivet, den amerikanska och 

franska revolutionen och kvinnorörelsernas utveckling. 

                                                 
72 Ohlander, Ann-Sofie, 2010 s.18 
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Gällande Ohlanders och mitt eget resultat så går dessa resultat emot varandra. Vilket kan bero 

på att vi möjligtvis har genomfört sorteringsmomentet på olika sätt, att Ohlander inte har 

kategoriserat in kvinnan i den epok som hon har utmärkt sig i, istället kategoriserat in henne i 

födelseepoken. Vilket i det långa loppet påverkar det slutgiltiga resultatet.  

Alternativt kan läroboksantalet i arbetena vara en avgörande faktor varför våra resultat skiljer 

sig åt. Medan det slutgiltiga resultatet av våra granskningar kvarstår, att kvinnor är 

underrepresenterade i läroböcker i ämnet historia. 

 

I tabell 1 (se s.24) visades resultatet av fördelningen för kvinnor och män i läroböcker 

anpassade efter den tidigare läroplanen Lpo94 (Punkt SO och Levande Historia) och de 

läroböcker anpassad efter den aktuella läroplanen Lgr11 (SOS Historia och Historia A & B) 

med varandra.  

Granskningen visade att det skett en ökning i absoluta och procentuella tal. Speciellt gällande 

den ökning i antalet, representerade kvinnliga aktörer som utmärkt sig under 1900-talet i 

läroboken SOS-Historia. Klas-Göran Karlssons påstående sammanfattar samtliga 

högstadieläroböckers resultat gällande utmärkande kvinnor under 1900-talet, att läroboken är 

en kulturellt betingad tröghet, baserad på föreställningen att det finns ett värde i att förankra 

läroboksinnehållet i det förflutna73 detta påstående verkställs i detta sammanhang.  

Ett tillägg riktat mot ansvarig rektor lades till i och med regeringsskiftet år 2006, vilket 

innebar att ansvarig rektor har till ansvar ”att undervisningen i olika ämnen integrera 

ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, […]”74 med 

detta menas att utöver lärarnas riktlinjer från styrdokumenten i kombination med rektorns 

ansvarstillägg sätter ytterligare press på att lärarnas undervisning ska integrera 

jämställdhetsfrågan i undervisning. Detta höjer standarden gällande jämställdhet i 

undervisningen som i sin kan resultera i att läroboksförfattarna blir tvungna att konstruera 

läroböcker som uppnår skolverksamhetens standard och efterfrågan.  

 

Sammanfattningsvis så innehåller läroböckerna frågor och övningar gällande jämställdhet, 

styrdokumenten kräver att jämställdhet ska integreras i undervisningen. Skolverket nämner att 

förskolans och skolans värdegrund är att ”arbeta med jämställdhet har ett värde i sig utifrån 

förskolans och skolans värdegrund och demokratiuppdrag men det är också en förutsättning 

för att lyckas med kunskapsuppdraget”. 75 

                                                 
73 Karlsson, Klas-Göran, 2009 s.50 
74 Skolverket [2016-02-08]  
75 Skolverket [2016-02-08] 
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Detta specifikt riktat mot läroböckernas senare del i kronologin, eftersom 1900-talet är en 

epok där det har förekommit väldigt mycket inom alla kategorier exempelvis, händelser, 

teknologisk utveckling m.m. Agneta Ljungh påstår att kvinnliga historiska aktörer i princip 

har varit obefintlig i det material hon granskat eftersom könsskillnader inte har lyfts fram som 

ett problem förr-än på 1980-talet.76 Detta kan i sin tur vara en förklaring varför inte fler antal 

kvinnor etablerat en säker plats i läroböcker förrän i de senare epokerna. 

 

Resultatet av en kategorisering av nämnda verksamma visade att det är flest kvinnor inom 

kategorin Kungligheter/ledare och det visade sig att det var flertalet kvinnor som inte gick att 

kategoriseras under en specifik rubrikskategori. 

Det visade sig att totalt 29 kvinnor inte gick att kategorisera in under någon av tabellens 

rubriker. Detta resulterar i att min uppfattning gällande helhetsresultatet har förändrats. Just 

på grund utav känslan att dessa kvinnor under kategorin övrigt är ”ifyllnads material” som 

egentligen inte skulle varit där och att de presenterade kvinnorna kan ha nämnts i fler än en 

bok i granskningsarbetet. I kategorin övrigt förekom det en blandning, verksamma kvinnor 

och kvinnor som inte gick att koppla till någon verksamhet.  

Flertalet av kvinnorna i kategorin övrigt presenterades i relation till sin make eller någon 

annan manlig karaktär, de kvinnor som inte presenterades i relation till någon man 

presenterades i många fall att de utfört ett ”manligt arbete” exempelvis kvinnor som utförde 

mannens arbete under andra världskriget eller de som har genomfört insatser inom den 

humanitära sektorn. Vilket går att relatera till Hirdmans ena princip i hennes ”genusteorins två 

principer” principen anses vara att män och kvinnor ska hållas isär och därmed att de inte får 

ha liknande egenskaper och inte får bete sig på samma sätt samt att de inte ska göra samma 

saker och därför kan det var som så att kvinnor som överskrider denna princip 

uppmärksammas, vilket i sin tur kan leda till varför de tagit plats i läroboken. 

Kategorin övrigt visade sig alltså vara den kategori som näst flest kvinnor representerade, 

medan de kvinnor som är politiskt aktiva resulterade i att vara den tredje största kategorin. 

Menar detta resultat att det inte finns fler än totalt 26 politiskt aktiva kvinnor i historien, som 

är värda att nämna? Självklart skulle detta mönster kunnat brytas med en helhetsstudie av 

samtliga läroböcker som används i svenska skolan.  Men jag vill ändå lyfta fram och 

ifrågasätta detta läroboksinnehåll. 

 

 

                                                 
76 Ljungh, Agneta, sedd, eller osedd, 1999 
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10 Slutsats 

Granskningsarbetet har besvarat frågan hur män och kvinnor fördelas som namngivna aktörer 

i läroböckerna. Slutsatsen av granskningsarbetet resulterade i att fördelningen av kvinnor är 

underrepresenterad i jämförelse till männen i historieläroböckerna Punkt SO, Levande 

historia, SOS Historia, Historia A & B, Alla tiders historia, Historiens Ansikte, Epos och 

Epos 1a1. Efter en sammanställning av samtliga läroböcker i moment två visade även 

granskningsarbetet att det är under 1700-, 1800 och 1900-talet som kvinnan förekommer som 

mest i läroböckerna och nyfikenheten vad dessa verksamma kvinnor har gjort, ställdes fråga 

tre ”vilka handlingar dessa verksamma kvinnor har genomfört” för att överhuvudtaget nämnas 

i läroböckerna. Det visade sig att verksamma kvinnor som kategoriseras som 

kungligheter/ledare dominerade, efterföljt av de kvinnor som var 

kategoriseringsogenomförbara och kvinnor med politisk anknytning var de tre dominerande 

kategorierna. 

Historikern Yvonne Hirdman redogjorde i sitt bidrag Genus- om det stabilas föränderliga 

former att kvinnounderordningen är en generell problematik. Vilket menar att 

kvinnounderordningen är ett konsistent och envist mönster som de flesta inte ser eller att detta 

inte prioriteras. Som förklaring till detta kan vara att det ses som naturens alternativt Guds 

vilja, att det rent av biologiska anledningar är så pass djupt förankrat i människans 

grundvärderingar.77 

”Genussystemets två principer” som Hirdman själv utvecklat, menar på att det är dessa två 

principer som skapar kvinnans underordning och om historien möts utifrån ett 

genusperspektiv förändras den över tid. Den ena principen anses vara att män och kvinnor ska 

hållas isär och därmed att de inte får ha liknande egenskaper och inte får bete sig på samma 

sätt samt att de inte ska göra samma saker.  

Hirdman menar på att när mannen framställs som normen för det som är mänskligt och bär 

rollen som allt. 

En kombination av dessa två principer skapar de tillsammans kvinnors underordning78 vilket 

är det slutgiltiga resultatet i granskningsarbetet av svenska läroböcker i ämnet historia. 

 

                                                 
77 Hirdman, Yvonne, 2001 s.5 
78 Hirdman, Yvonne, 1992, s. 19 
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11 Didaktisk reflektion 

Hur påverkas pojkar och flickor i skolan? Att få historien presenterad som en aldrig ifrågasatt 

eller diskuterad manlig angelägenhet med manliga perspektiv, en historia som ibland 

framställs att kvinnor inte verkar funnits eller att de endast ”varit hemmafru”.  

Vilket skapar en bild av att kvinnan har varit betydelselös i historien. 

I dagens samhälle upprepar debatten om självdestruktiva drag och handlingar hos framförallt 

unga flickor.  

Ifall mönstret är genomgående i samtliga läroböcker som har använts och granskats i detta 

arbete kan det knappast bidra till att ge flickor positiva självbilder eller finna kvinnliga 

förebilder i historien, snarare tvärtom. Att ständigt bemöta ämnet historia med dess 

dominerande antal män i jämförelse till antalet kvinnor, riskerar att studiemotivationen för 

historieämnet hos framförallt flickor blir lägre och kan tyckas otillfredsställande.79 

Pojkarna då? De möter ett stramt utbud i mansideal, vilket riskerar att låsa dem i en begränsad 

och till sin innebörd negativ bild på sig själva och omvärlden.  

Vilken roll läroböckerna faktiskt spelar för de elever som möter dem i undervisningen beror 

naturligtvis på hur de faktiskt används av läraren men hur eleven bemöter den.  

Namn är inte bara namn, de är symboler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Delin, Mikael, Dagens Nyheter, 2015 [2016-02-08] 
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12 Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete var att granska fördelningen mellan män och kvinnor i svenska 

läroböcker i ämnet historia. Detta har genomförts i åtta läroböcker anpassade efter de tidigare 

läroplanerna från 1994 och de senaste läroplanerna från 2011. 

Syftet var även att jämföra läroböckerna och de styrdokument som är aktuella för respektive 

lärobok och studera om det skett någon förändring över tid i läroplanerna/kursplanerna. 

Detta genomfördes utifrån en innehållsanalys och en kvalitativ studie utifrån ett 

genusperspektiv i syfte att kunna se vilket utrymme som ges till kvinnan jämfört med mannen 

i läroböcker i historia. 

Granskningsarbetets teoretiska utgångspunkt utgick från historikern Yvonne Hirdman bidrag 

Genus- om det stabilas föränderliga former. Hirdman menar att kvinnounderordningen är en 

generell problematik och menar att kvinnounderordningen är ett konsistent och envist mönster 

som de flesta inte ser eller inte prioriteras Som förklaring till detta kan bero på rent av 

biologiska anledningar och att det är så djupt ingrott i våra grundvärderingar. 

Hirdman har även utvecklat ett system som använts i arbetet, som hon kallar ”genussystemets 

två principer”. Den ena principen tycks vara att män och kvinnor ska hållas isär, det vill säga 

att de inte får bete sig på samma sätt, och när mannen framställs som normen för det som är 

mänskligt och bär rollen som alltings mått resulterar dessa principer att skapa kvinnors 

underordning. Eftersom vi inte anser att kvinnors underordning beror på att kvinnor är ”av 

natur” är underordnad mannen. Menar Hirdman att vi ska leta i historien efter svaren till 

kvinnans underordning. 

Utifrån en innehållsanalys av hur fördelningen mellan män och kvinnor i läroböckernas 

register ser ut, har studien besvarat frågan hur fördelningen mellan män och kvinnor som 

namngivna aktörer är i de utvalda läroböckernas. Granskningsarbetet resulterade att det har 

skett en procentuell ökning av kvinnliga aktörer i och med Lgr 11 och Gy 11 införande. 

Däremot kvarstår det att kvinnan är underrepresenterad i samtliga läroböcker jämfört med 

mannen.  

I moment två där kvinnan endast stod i fokus, visade studien att det var i epokerna 1700-, 

talet, 1800- och 1900-talet som kvinnan tog som mest plats av samtliga epoker. 

Granskningsarbetet besvarade också den andra frågans underfråga, vilka handlingar dessa 

verksamma kvinnor har genomfört i dessa tre epoker. Studien visade att kvinnor som regerat 

drottningar, eller tillhört en kunglig familj genom ingifte tillsammans med de politiskt aktiva 

kvinnor som var de dominerade i läroböckerna. 
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