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Sammandrag 

 

Den här studien har haft sin utgångspunkt i att undersöka kvinnors kvantitativa utrymme i 

läroböcker i historia inriktade mot mellanstadiet. Detta har genomförts ur ett kvantitativt 

perspektiv där metoden inneburit att räkna förekomsten av kvinnor i de utvalda läroböckerna. 

För att uppnå syftet med studien och få svar på frågeställningarna har två förlag studerats där 

utgåvor mot både den aktuella läroplanen Lgr11 och den gamla läroplanen Lpo94 varit till 

grund för studien. Det har i studien gjorts jämförelser mellan de olika förlagen, utgåvorna, 

kapitlen och bildutrymmen, för att nämna några. Resultatet presenteras i form av stapel- och 

cirkeldiagram för att få en enkel översyn av kvinnors utrymme. Studiens mest framträdande 

resultat är att trots att forskningen kommit framåt och även vår samhällsutveckling ges inte 

kvinnor mer utrymme i de nyare utgåvorna. Det är heller inga markanta skillnader mellan de 

olika förlagen och kvinnors utrymme i dessa. I några fall har kvinnors utrymme procentuellt 

ökat, men inte antalet benämningar, vilket kan förklaras med att männen har tonats ned i de 

nyare utgåvorna och inte benämns i samma utsträckning som tidigare. En anledning till detta 

skulle kunna vara att man inte längre vill framhäva stormaktstiden, där männen tidigare varit 

överrepresenterade. Samtidigt som resultatet i helhet inte påvisar större utvecklingar av de nya 

upplagorna, sticker ett diagram ut där utrymmet delas lika av kvinnor och män. Vilket är ett 

steg i rätt riktning, men långt ifrån de krav på jämställdhet som läroplanen faktiskt har. 

 

 

 

 

Nyckelord: Kvinnor, Lgr11, Lärobok, Utrymme, Historia 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine women’s quantitative space in history textbooks for 

the grades 4-6. The method was to count the named and anonymous women in the selected 

textbooks in both text and pictures. In order to achieve the purpose of the study and to answer 

the questions that has been set, has two publisher been analysed. Editions against the current 

curriculum Lgr11 and the old curriculum Lpo94 has been the basis for this study. To a certain 

extent has comparative analyses been made between the two publishers, the different chapters 

and women's space total, to name some. The results that is emerged in the study presents in 

bar and pie charts to get a simple overview of women’s space in the selected textbooks. The 

most prominent in the result is that despite the research has come a long way when it comes to 

equality, has the women's space in the textbook not been improved in the new editions against 

curriculum, Lgr11. And there are no marked differences between the two publishers when it 

comes to women’s space. In some cases has women's space in percentage improved, but the 

number of women in the text is the same as before. One of the explanations to that could be 

that men is more toned down in the new edition and do not have the same space as before. 

Even if the total result in the study is not showing some bigger improvement of the new 

editions, is there one results that actually gives hope. The result shows how men and women 

is given the same space when it comes to spaces in pictures. And that’s a step in the right 

direction, but the textbooks has much to work with to reach the criteria curriculum Lgr11 

actually have about equality. 

 

 

 

 

Keywords: Women, Curriculum Lgr11, Textbook, Spaces, History   
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1.Inledning 

  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan ska gestalta och förmedla 1 

Så inleds den aktuella läroplanen Lgr11 under rubriken ” Skolans värdegrund och uppdrag”. 

Skolan ska alltså aktivt jobba med och om jämställdhet både i klassrumssituationer men även 

i undervisningen. Att man i skolan arbetar kring och om värdegrunden är idag inget konstigt. 

Skolan tar detta på stort allvar och temaarbeten kring värdegrunden verkar vara ett av många 

exempel på hur man gör det, möjligtvis i samband med FN-dagen. Jag har även varit med om 

att man har en ”hemlig kompis” i klassen som man ska vara extra snäll emot, alltså ett 

löpande arbete kring vänskap, relationer och andra värdegrundsfrågor. 

Skolan är en del av samhället, så hur ser jämställdhetsarbetet ut på samhällsnivå? Det talas 

numer en hel del om hur man vill stärka kvinnans roll i samhället. Bara en sådan sak som att 

en kvinna i snitt tjänar mindre än en man trots att man arbetar i samma yrkesgrupp visar på 

vilka skillnader mellan män och kvinnor som lever kvar. 2 Självklart måste viss erfarenhet, 

utbildning och andra faktorer tas hänsyn till men ändå finns en s.k. oförklarlig löneskillnad. 

Är inte det konstigt ändå? Eller hur man vill kvotera in kvinnor i styrelser, bolag mm.3 

Dessa frågor är viktiga att diskutera och prata om i skolan, hur vi ser på kvinnor och män. 

Dess likheter, olikheter, fördomar och så vidare. Men vilken syn av kvinnor och män 

framställs i skolan utifrån de läroböcker som används under de tidiga skolåren? Redan där kan 

det skapas fördomar för ”kvinnligt” respektive ”manligt. Det är min roll som lärare att visa 

hur det sett ut historiskt, ur både kvinnans och mannens perspektiv men även ta upp hur det 

ser ut nu och vart ”vi” vill nå när det kommer till jämställdhet mellan könen. Det kan vara 

svårt att förstå dagens samhällsdebatt kring kvinnors ställning om man inte fått ta del hur det 

sett ut för kvinnorna historiskt.  

  

                                                             
1 Skolverket.” Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem”. (2011) s.7 
2 http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/loneskillnader/skillnaden12.pdf (2013-09-10) 
3 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvotera-kvinnor-till-styrelser_8151418.svd (2013-09-10) 
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1.1 Bakgrund 

I mitt examensarbete vill jag se hur stort utrymme kvinnorna ges i de läroböcker som används 

idag. Jag är väldigt intresserad av just genusfrågan, speciellt om hur vi konstruerar kön socialt 

och hur vi för vidare den synen på våra barn och elever. Hur påverkar det dem? Detta har för 

min egen del blivit mer aktuellt då jag har en dotter på tre år som redan nu kategoriserar vissa 

kläder och färger till ett visst kön. Hur kunde det bli så? Jag har under dessa tre år alltid klätt 

henne i blandade färger, mönster, olika typer av kläder och aldrig själv påpekat något om 

”flickigt”/”pojkigt” för henne. Ändå har hon gjort den slutsatsen att vissa kläder och färger är 

mer för pojkar o vice versa. Vad eller vem har fått henne att skapa denna syn? 

Vi ska i skolan bedriva en undervisning som främjar jämställdhet. Men hur? Det är svårt, det 

gäller att bli medveten om ”fallgroparna” som finns. Medvetenheten om sitt egna handlade 

och talande tror jag är otroligt viktigt för att främja detta. Jag som lärare väljer alltså ut de 

stoff som anses som ”viktigast” för eleverna att få med, men det ”viktigaste” hos en lärare är 

säkerligen inte samma som för hos en annan. . Alla bär vi med oss olika tolkningar och 

skildringar av historien och som lärare är det då viktigt att diskutera om vad som står och vad 

som inte står i läroböckerna, på internet och i andra pedagogiska texter. Undervisningen ska 

främja jämställdhet, men det blir svårt om bara en sida av historien berättas. Vem berättar om 

”medelmänniskorna” genom historien och speciellt kvinnans historia? 

Min föreställning är att kvinnornas historia knappt finns med i de läroböcker som idag 

används och finns på skolorna. Skrivs det om kvinnor är det antingen, drottningar, helgon 

eller fattiga kvinnor som gör ”hemsysslor”. Det skapas en skev syn på kvinnan, kvinnans roll 

och utveckling i samhället när kvinnans historia inte finns med fullt ut. Antingen beskrivs en 

fattig kvinna med ”traditionella kvinnosysslor” eller rika kvinnor med stor makt, vilket jag 

anser skapar en snedvriden bild av kvinnan genom historien.  

 

Vi kan inte skriva om historien, men vi kan definitivt ge kvinnornas historia mer utrymme. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här examensarbetet är att se vilket utrymme kvinnor ges i några av de 

läroböcker som används i skolan idag, i historieämnet. Studien syftar även till att se om 

kvinnors utrymme skiljer sig beroende på vilket kapitel eller epok man läser om samt 

beroende på förlag och utgivningsår. Detta då ur ett kvantitativt perspektiv. 

 

Frågeställningarna undersökningen har utgått ifrån är: 

Hur stort utrymme får kvinnorna i de utvalda läroböckerna, både i text och bilder? 

Skiljer sig utrymmet för kvinnor åt i de olika angivna kapitlen? 

Skiljer sig kvinnors utrymme åt mellan de olika förlagen, i de senare upplagorna mot Lgr11? 
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2. Litteratur och forskning 

2.1 Läroboken 

Läroboken är idag inte det enda läromedel som används i skolan. Läromedel kan även vara 

filmer, internet eller andra skriftliga texter. Trots att vi använder oss av andra läromedel än 

läroböcker i undervisningen idag innehar läroboken fortfarande en central roll. 4  

Läroboken beskrivs även ha ”en av de mest betydande rollerna i den svenska undervisningen 

idag.”5 Den norske läroboksforskaren Egil Börre Johnsen menar att läroböcker är otroligt 

viktiga ”då det är de enda böcker alla måste läsa någon gång.”6  

Enligt en rapport LO gjorde 1987 framkommer det att läroboken kan vara den enda bok vissa 

grupper i samhället faktiskt läser.7 Så hade dessa personer inte läst någon lärobok under sin 

skoltid hade de då aldrig fått läst en endaste bok genom hela livet. Detta påvisar hur viktig 

läroboken är men även om läroboken i sig är viktig, är innehållet i läroboken om än viktigare. 

Trots detta upphörde läroboksgranskningen under 1990-talet, detta för att kommunerna gavs 

de yttersta ansvaret för skolorna och därmed lades läroboksgranskningen ner.8 Detta gör att 

framställningen av olika områden kan ge läsarna (alltså eleverna) en inte så nyanserad bild av 

det aktuella området på grund utav avsaknaden av vidare granskning. Då läroboken är en 

produkt utav författarens syn på kunskap och lärande och inte har den objektivitet som man 

kan tro, kan det då vara positivt att just kontrollera läroböckerna, om inte av statlig myndighet 

så i klassrummet.9 

Under 1500-1600 talet kom boktryckarkonsten igång, vi hade tidigare enbart kunnat berätta 

sagor eller fört vidare kunskap muntligt men nu kunde man trycka böcker. Detta kan ses som 

”ett första steg mot allmänna läseböcker”.10 Inte förrän under 1800-talet uppstod ”läroboken” 

då som en del av den utveckling och massutbildning som pågick, men även som ”ett redskap 

för att socialt ordna undervisningen och organisera elevernas syn på omvärlden”.11 Under ca 

                                                             
4Ammert Niklas. ”Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik” (2011) Studentlitteratur. s.26 
5 Hermansson-Adler, Magnus ”Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik” (2004) s.49 
6 Ibid. s.49 
7 Ammert (2011) s. 28 
8 Hermansson-Adler (2004) s.49 
9 Ibid. s.50f 
10 Selander, Staffan ”Lärobokskunskap pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-

1985.”(1988). s15f 
11 Ibid. s17 
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två decennium har författarna till läroböcker som givits ut haft en berättande stil, detta för att 

kunna framhäva sammanhangen i de historiska händelserna.12 

 I boken ”Lärobokskunskap” beskrivs läroboken i princip som ett måste för att kunskaper ska 

kunna befästas. ”Kunskap hämtas huvudsakligen via läsning och bearbetning av 

lärobokstexter” 13 I boken ”Att spegla världen” där inte mindre än 18 författare varit med och 

utformat boken, allt ifrån läroboksförfattare till professorer och lektorer inom olika ämnen så 

som pedagogik och historia, framkommer det att läroböckernas utformning har ändrats från 

1920 vilket har inneburit en ökning av bilder samt mindre text och mer kortfattade meningar. 

Vilket kan bli ett problem då informationen är för knapphändig för att få en förståelse. Men 

kan å andra sidan skapa ett större utrymme för problematisering.14 

Men vad är egentligen lärobokens syfte? Dess huvudsakliga syfte är ”att reproducera befintlig 

kunskap och för att detta ska kunna ske krävs både ett urval och avgränsning av den befintliga 

kunskapen.”15 Detta ska dessutom vara i linje med aktuella styrdokument. Trots detta styr inte 

läroplanen läroböckernas innehåll, de samverkar med varandra fast på olika arenor. Den 

politiska arenan(läroplanen) och företagsarenan(läroboken) och den största påverkan för hur 

nästkommande upplaga av en lärobok har den tidigare utgåvan av läroboken. Innehållet 

förblir densamma, med vissa justeringar så som till exempel språket i texten och layouten.16 

Trots sin centrala roll används inte läroböckerna som huvudläromedel. Läroboken kan 

användas på flera olika sätt så som introduktion till område, referens eller 

sammanfattningsunderlag. Ett komplement till andra läromedel. Detta har på senare år blivit 

mer synligt då användningen av internet har ökat. 17 

2.2 Skolämnet historia 

Vad syftar historia ämnet till att lära våra elever?  

I den aktuella läroplanen Lgr11 beskrivs historia ämnets syfte på detta sätt: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram 

och en fördjupad förståelse för nutiden.18  

                                                             
12 Hermansson-Adler (2004) s.50 
13 Selander (1988) s.13 
14 Ammert (2011) s.32f 
15 Hermansson-Adler (2004) s.51 
16 Ibid s.19f 
17 Hermansson-Adler (2004)s.50 
18 Skolverket (2011) s.172 
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Eleverna ska alltså genom ämnet historia få en ökad förståelse för den samtid som de lever i 

idag. Men hur ska man uppnå dess syfte? Genom det centrala innehållet i Lgr11 påvisas vilka 

områden inom ämnet som ska tas upp. Detta gör att man enbart gör små nedslag i historien 

vilket innebär att eleverna inte får den bakgrundsinformation eller samband som behövs för 

att förstå det specifika området i sin helhet. Exempel från det centrala innehållet, ”Några av de 

europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser”19. Detta är alltså bara ett 

”nedslag” i historien, får eleverna inte någon bakgrund till hur det såg ut i samhället innan 

man började upptäcka andra delar av världen eller bakgrundsinformation om den specifika 

person man valt att titta på till exempel Columbus. Vem var han? Vad gjorde han innan? 

Varför ville han vidga sina vyer? Hur skapar eleverna samband och förståelse i sin samtid? 

Det kan vara en av de svårare utmaningarna man kommer att få brottas med som lärare i 

historia. Vad ska arbetas med utifrån de förutsättningar som ges av läroplan, kursplan, lokala 

kursplaner, tidsramar, elevernas egna intressen och tidigare kunskaper.20 Men även lärarens 

egen ämneskunskap påverkar. Idag har politikerna dock påvisat vikten av historia i skolan då 

nationella prov i historia nu inrättats, vilket gör att man som lärare nu har ännu en ram att 

förhålla sig till. 

Författaren Adler-Hermansson (Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning historia och 

utbildad lärare i både grundskolan och gymnasiet) har skrivit boken ”Historieundervisningens 

byggstenar” och menar att man som lärare ofta behöver förenkla eftersom man bara gör 

nedslag i historien, som inte alltid är i kronologisk ordning. Då behöver man även förenkla till 

den grad att man tar hänsyn till ålder, tidigare erfarenheter men även mognaden hos eleverna. 

Som lärare behöver man snabbt kunna förenkla och förklara, detta för att kunna inom rimlig 

tid jobba med det valda området. Adler-Hermansson ger exempel på förenklingar som kan 

vara att minska ner ett händelseförlopp, välja att läsa om revolutionerna ur ett annat 

perspektiv än det ideologiska perspektivet som ofta används. 21 

2.2.1 Kvinnohistoria 

I Lgr11 i syftet för historia står följande citat: 

”[…]De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor 

och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. ”22 

                                                             
19 Skolverket(2011) s.174 
20 Hermansson-Adler(2004) s.39 (rutan) 
21 Ibid s.20f 
22 Skolverket(2011) s.172 
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Genom historieundervisningen i skolan ska alltså eleverna komma i kontakt med historiska 

händelser som män och kvinnor har drivit fram eller påverkat. På grund av de ramar och 

förutsättningar som skolan måste förhålla sig till kan urvalet bli stramt och snävt, det är som 

sagt inte realistiskt att berätta om allt som hänt genom historien.23 

Undervisningen ska dock främja jämställdhet.24 Trots detta har historieundervisningen under 

en lång period kantras av ett mer manligt perspektiv. Orsaken till detta kan vara att 

historieforskningen varit inriktade på statens historia och där regenterna i de flesta fall varit 

manliga, bortsett från Drottning Kristina. Resultatet av detta har blivit att den manliga 

historien förmedlades både i undervisningen och kantrat forskningen.25 

Begreppen kvinnohistoria och genushistoria är två olika begrepp och syftar till olika saker. 

Genushistoria analyserar och kritiserar de olika föreställningarna vi har om manligt och 

kvinnligt, maktrelationerna och dess utveckling över tid. Kvinnohistoria handlar just om 

kvinnors liv och deras historia.26 Det är just kvinnohistorien som hamnat i skymundan, och 

detta trots att skolundervisningen ska främja jämställdhet. Det har bedrivits sedan 1970-talet 

en bredare forskning om kvinnors historia, vilket har lett till den så kallade genusforskningen 

som idag är ett väldigt attraktivt ämne att studera.27 

Då männens historia har format forskning och skolundervisningen ett bra tag, är det viktigt att 

föra fram kvinnors historia också. För detta behövs inte alltid läroböcker, det finns andra 

läromedel att ta till. Men skulle vara bra om läroböckerna tog till vara på den kvinnohistoria 

som ändå finns att tillgå och föra in det. Då männens historia präglar läroböckerna är det 

otroligt viktigt att diskutera avsaknaden av kvinnor i den skrivna historien, detta just för att 

bejaka läroplanens krav på jämställdhet som ska genomsyra hela skolan i alla stadier och för 

att eleverna ska kunna problematisera och diskutera ett aktuellt ämne för att förstå den samtid 

vi lever i idag.28 

De kvinnor som ofta omnämns är antingen adliga eller kungliga och beskrivs med en negativ 

ton som till exempel svag. Detta kan göra att flickor kan få svårt att identifiera sig i 

historieläroböckerna då en skev bild av kvinnor uppmålas.29 Vilket bör tas upp och diskuteras 

                                                             
23 Hermansson-Adler(2004)s.172 
24Skolverket(2011)s.7 
25 Hermansson-Adler(2004) s. 172f 
26 Ibid. s.173 
27 Hirdman, Y. ”Vad är kvinnohistoria?”(1992) s.11 
28 Skolverket(2011) s.172f 
29 Ammert(2011) s.170 
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i skolan, om än ännu viktigt att läroboksförfattare börjar fylla upp de tomrum som finns när 

det kommer till kvinnohistoria. 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1” Youth and History” 

En av de största studierna som gjorts är den europeiska surveyundersökningen. Studien heter 

”Youth and History” och är gjord av Bodo Von Borries (Professor i pedagogik med inriktning 

historia, Hamburg Universitet) och där Magne Angvik(ass.prof) varit medhjälpare. 

Undersökningen finns att tillgå i bokform och är uppdelad i två delar, Vol. A och Vol. B. 

Namnet på undersökningen avslöjar att den är inriktad på historieämnet. I undersökningen var 

26 stater deltagande (ett land deltog året efter) och ca 31 000 15-åringar deltog och svarade på 

280 frågor gällande historia och historieundervisning. Då studien omfattade de flesta länder i 

Europa och en hel åldersgrupp kan resultatet ses som tillförlitligt.30  

Studien är en jämförande undersökning och en av delarna i studien är ”Fun with -Trust in”.  

Den delen innefattar vad de tillfrågade har för syn på läroböckerna i historia men även synen 

på historiska dokument och museum. Anser de att böckerna är tillförlitliga eller inte och hur 

roliga är böckerna? De länder som har mest tilltro till läroböckerna är Ryssland, Ukraina och 

Turkiet och Ungern medan Grekland och Italien m.fl. förhåller sig neutrala. Studien visar att 

Sveriges 15-åringars tilltro till historieläroböcker endast ligger en liten bit över 3 (1-5 skala) 

medan de tycker att böckerna inte är så roliga (2,5/5 på skalan).31 Länder som tidigare haft en 

statsmakt som manipulerat och förvrängt historien för invånarna har goda skäl för misstron,32 

Användningen av läroböcker i historia visar i studien att de flesta länder i stor utsträckning 

använder sig av läroböcker på historialektionerna. Länder som inte använder sig av läroböcker 

i samma utsträckning är Ungern, Tjeckien, Kroatien, Frankrike m.fl. Även om användningen 

av läroböckerna är hög anser inte de tillfrågade att det är roligt att använda dessa. 33 

I studien preciseras Sverige och resultaten som framkommit. Frågorna som ställdes skickades 

medvetet ut till olika regioner i Sverige och inte slumpvis. Invånare som inte lärt sig det 

svenska språket helt är underrepresenterade i studien trots detta anser de ansvariga för studien 

att bortfallet av svar påverkar till största delen storstäderna och inte hela resultatets 

                                                             
30 Angvik, Borries. ”Youth and History – A comparative European Survey on historical consciousness and 

political adolescents” (1997) s.19-20 vol. A 
31 Ibid. s.88 Vol A (graph, A:16) 
32 Ibid. s.89f. 
33 Angvik, Borries (1997) s.95 VolA (graph A:17) 
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tillförlitlighet. Det framkommer även att eleverna i Sverige i högre grad kommer ifrån 

familjer med högre utbildning och tillgången till böcker är större än i andra delar av Europa, 

trots detta ligger inkomstnivån i familjerna runt medelvärdet sett över Europa.34 

Samtidigt visar studien att eleverna i Sverige inte är intresserade av ”vardagliga händelser” 

eller ” Vardagliga personer”, trots att man i Sverige har jobbat hårt för att skapa mera 

elevorienterade historielektioner, för att komma bort ifrån alla kungar och krig som varit en 

stor del av historieämnet i Sverige.35 Resultaten i studien visar också att de svarande anser att 

det är lika intressant att höra berättelser från en annan vuxen som från en lärare.36 

Slutsatserna av denna stora och väl genomförda studien visar att lärobokens tillförlitlighet och 

lärarnas sätt att berätta historia inte är så hög som det skulle kunde vara här i Sverige. Dock 

kan vår låga tillförlitlighet till läroböckerna vara positiv då det innebär att vi är källkritiska. 

Resultaten av denna studie borde få läroboksförfattare, förlag och skolor att agera. Om 

skolböcker blir de enda böcker vissa kommer att läsa under sin livstid, är det ännu viktigare 

att förmedla historien på ett intressant, spännande och jämställt sätt. 

2.3.2 Andra studier 

Ann-Sofie Ohlander (professor i emeritus i historia) har på uppdrag av regeringen (statens 

offentliga utredningar, SOU) sammanställt och analyserat fyra läroböcker i historia samt en 

lärarhandledning under 2010 innan den nya läroplanen sattes i bruk. De böcker hon analyserat 

var två inriktade mot gymnasiet samt lärarhandledningen medan den två andra var mot 

grundskolan. Hon har använt sig av både en kvantitativ och kvalitativanalys i hennes studie. I 

resultatet framkommer det att det råder stora brister av jämställdhet i de aktuella läroböckerna 

samt gentemot den aktuella läroplanen. En intressant slutsats hon gör är att ju längre fram i 

tiden vi kommer ju färre kvinnor skrivs det om. I ett av exemplaren som analyserats nämns 

ingen kvinna vid namn efter 1720. Precis som Ohlander påpekar i studien så försvinner 

kvinnokämparna som till exempel Fredrika Bremer ifrån historien, trots att folkrörelserna 

beskrivs och detta trots att Fredrika Bremer i våra dagar är en omtalad och välkänd stark 

kvinna. Denna studie är en förebild och är gjord på regeringens uppdrag, vilket borde leda till 

förändringar i någon mån när det kommer till läroböcker i speciellt historia.37 

                                                             
34 Ibid. s.252(Vol A) 
35 Ibid. s.253 (vol A) 
36 Ibid s.89 (vol A) 
37 Ann-Sofie Ohlander ”Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia - En granskning på uppdrag av 

Delegationen för jämställdhet i skolan” (SOU2010:10)  
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Emma Johansson skrev 2010 sitt examensarbete på Högskolan i Halmstad. Studien omfattar 

två läroböcker i historia på gymnasiet. Där fokus ligger på att se hur kvinnorna presenteras i 

de olika läroböckerna och hur läroböckerna förhåller sig till de aktuella styrdokumenten, detta 

genomfördes med en läromedelsanalys. Slutsatsen i studien visar att kvinnors historia 

antingen osynliggörs eller skrivs till som ett komplement till den berättande historien vilket är 

otroligt stora brister då läroböckerna helt strider mot den läroplan som var aktuell vid tillfället. 

Johansson menar i sin studie att resultatet som framkommit i studien visar att läroböcker inte 

bör vara den enda informationskällan, utan att andra läromedel bör tas med i 

undervisningen.38 

Ett annat intressant examensarbete gjordes på Göteborgs universitet 2012 av Anna Niemi 

Klars. Hennes studie som innefattar en jämförelse av den läromedelsanalys som gjordes av 

Ann-Sofie Ohlander(omnämnd tidigare i detta avsnitt) med hennes egen studie med inriktning 

mot den då helt nya läroplanen Lgr11. Hennes metod var av både kvalitativ och 

kvantitativform. Slutsatserna Anna Niemi Klars kommer fram till är att trots all forskning som 

gjorts gällande genus och all ny kunskap vi kommit fram till har inte läroboken utvecklats 

avsevärt mycket. Den manliga dominansen tycks fortfarande vara utbredd och enligt henne 

själv kunde hon se att kvinnorna ökat mer kvantitativt i form av tillägg och sporadiska inlägg. 

Men på djupet verkar framställningen av kvinnan vara densamma och syftar inte till 

jämställdhet. Hon ifrågasätter de sexistiska framställningarna av kvinnor, hon tar ett område 

som exempel. Theodora en kejsarinna, där hon i den tidigare upplagan av läroboken beskrevs 

”liggandes naken” som i den senare upplagan var borta(vilket Niemi-Klars problematiserar, 

då det kan tolkas som att det skulle vara en förbättring). Dock beskrivs detta med andra ord 

och i den nya upplagan skrivs det istället att ” att livet var behagligare som älskarinna till en 

rik man”. Niemi-Klars ifrågasätter författarna och deras motiv, deras jämställdhetsuppdrag 

och vilka normer och värden de vill förmedla genom de språk som används i läroboken.39 

  

                                                             
38 Emma Johansson. ”Genus och historieläroböcker - En granskning av hur genus synliggörs i läroböcker 

jämfört med de direktiv som finns i styrdokumenten” (2010)  
39 Anna Niemi Klars. ”En behagligare tillvaro som älskarinna? En granskning av kvinnor och män i ett 

läromedel i historia för grundskolan” (2011) 
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3. Metod 

För att kunna svara upp till frågeställningarna och syftet kommer undersökningen vara av 

kvantitativ art detta då genom en så kallad innehållsanalys. I ett tidigt skede var det tänkt att 

använda två analyser som kunde komplettera varandra, detta då en innehållsananalys kan ge 

en lite snäv och torftig bild av kvinnornas utrymme i läroböckerna40 Men då tidsramen för två 

olika analyser/metoder inte fanns valdes den metod som skulle kunna ge svar på de angivna 

frågeställningarna och uppsatt syfte bäst. 

Genom innehållsanalysen är det att tänkt att undersöka och räkna antalet gånger som kvinnor 

nämns i de utvalda läroböckerna jämfört med män. En innehållsanalys är enligt författarna till 

”Metodpraktikan”, ett bra sätt att synliggöra skevheter i olika slags texter.41 Eftersom 

undersökningens syfte är att se hur stort utrymme kvinnor ges både i text och bild passar 

denna metod väldigt bra för att uppnå syfte och för att få svar på frågeställningarna. 

Samtidigt menar författarna till ”Textens mening och makt” att det inte alltid är så att 

kvantiteten är viktigast utan ”hur” någonting sägs eller skrivs vilket kan vara en nackdel för 

innehållsanalysen då innehållsanalysen utgår just från kvantitet, alltså hur ofta något 

förekommer.42 Men även om metoden i sig inte ger svar på mer än just det kvantitativa 

utrymmet, ger metoden en god överblick om förekomsten och utrymmet som kvinnor har i de 

aktuella läroböckerna vilket är en av metodens styrkor.43 

Vidare står det i ”textens mening och makt” att: ”Alla intressanta aspekter i texter kan inte 

räknas eller mätas”.44  Med det menat, eftersom syftet är att se hur ofta kvinnor förekommer i 

text och bild alltså frekvensen av kvinnor gentemot män i läroböckerna är det de som är 

intressant och primärt i denna del av undersökningen, inte om det finns underliggande och 

dolda budskap. Denna överblick av information och fakta är unikt för innehållsanalysen vilket 

andra metoder har svårare att uppfylla. 45 

3.1 Metoddiskussion 

Då syftet till en början var att jämföra de olika utgåvorna Lpo94 samt Lgr11 med varandra 

                                                             
40 Bell, Judith. ”Introduktion till forskningsmetodik”. Studentlitteratur, Danmark (2007). s.129 
41 Esaiasson, P. m.fl. ”Metodpraktikan”. Norstedts, Vällingby(2010). s.223 
42 G.Bergstrom & K.Boreus. ”Textens mening och makt”. Studentlitteratur. Ungern(2005). s.77 
43 Ibid.s.84 
44 Ibid. 85 
45 Ibid s.358 
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och att jämföra de olika förlagen mellan varandra behövdes analyser och jämförelser av 

samma slags ”serie” av historiska läroböcker. 

 I Natur och Kultur fanns serien Puls 4-6 att tillgå i både Lpo94 utgåva samt Lgr11 utgåva. I 

Libers serier fanns det enbart att tillgå antingen utgåvor enbart mot Lpo94 eller enbart Lgr11. 

Detta märktes när resultatdelen skulle påbörjas, valde då att fortsätta på samma spår som 

innan då tidsåtgången inte var så stor. Dock med ändringen att enbart jämföra Libers och 

Natur och kulturs Lgr11 utgåvor som fanns att tillgå. Det var tidigare tänkt att jämföra Lpo94 

utgåvorna mellan förlagen också. Anledningen till att undersökningen fortsatte som planerat 

var för att Lpo94 böckerna fasas ut mer och mer, för användningen och inrättandet av Lgr11 

utgåvorna. Därmed blir Lgr11 utgåvorna mer intressanta att studera och se hur de lever upp 

till läroplanen och dess jämställdhetskrav. 

3.2 Tillvägagångsätt 

Genom innehållsanalysen är det alltså tänkt att se hur ofta kvinnor förekommer i läroböckerna 

både i text och i bild vilket bör ge svar på frågeställningarna. Tillvägagångssättet kommer att 

vara att räkna hur ofta kvinnliga och manliga namn benämns i läroböckerna, dessa benämns 

som ”namngivna” i resultatdelen samt ”kvinnliga” och ”manliga” begrepp såsom ”husmor”, 

”häxor” och ”präster” med flera och dessa begrepp benämns som ”anonyma” i resultatdelen. 

För att få en likvärdig bedömning av läroböckerna har en mall skapats, ett så kallat 

analysverktyg. Det är utifrån den mallen studien utgått ifrån och kvinnors utrymme kunnat 

mätas.46 

Den kvantitativa innehållsanalysen kommer att genomföras och avläsas manuellt för att 

tydligt kunna jämföra de olika läroböckerna. Då två av läroböckerna endast studerats på 

datorn, skulle en digital avläsning kunnat göras men valde att avläsa läroböckerna manuellt 

för att få en så rättvis jämförelse och analys som möjligt. Resultatet av innehållsanalysen 

kommer att framställas i diagramform och procentform med enklare textbeskrivningar. En 

Diagramförteckning finns att tillgå i slutet av arbetet. 

3.3 Urval 

Urvalet av böcker valdes utifrån de två största läroboksförlagen. Fyra läroböcker valdes ut 

som behandlar historia för årskurs 4-6. Två av böckerna är från Liber och de två andra är 

utgivna av Natur och Kultur. Libers utgåvor är båda utarbetade mot Lgr11, de följer alltså den 

                                                             
46 Se bilaga 1 
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nya läroplanen och de kunskapskrav som är uppsatta. Böckernas utformning är enligt 

följande: bok 1 inriktar sig på ”vikingatid” och ”medeltid” medan bok 2 inriktar sig på 

”Vasatid”, ”stormaktstid” och ”frihetstid”. Natur och kulturs böcker representeras av utgåvor 

utarbetade mot Lpo94 och dess måluppfyllelse och Lgr11 och dess uppsatta kunskapskrav. 

Läroböckerna är så pass nya att det högst sannolikt används i skolorna idag. En av de utvalda 

böckerna från Natur och Kultur (Lpo94 utgåvan) kunde tillgås genom skola X där den 

används i undervisningen. 

3.4 Avgränsningar 

Det gjordes ett medvetet val att avgränsa studien till årskurs 4-6 då det är årskursen som i 

vidare perspektiv arbetar med historia som ämne. Forskning och tillgången av litteratur 

verkade vara en aning bredare för årskurs 4-6 än i årskurs 1-3, även om tillgången inte är 

särskilt stor i jämförelse med högstadiet och gymnasiet. Då man i tidigare åldrar har So-

ämnen i block och alla ämnen går ihop skulle inriktningen mot historia dessutom vara svårare 

att utläsa och hitta i årskurserna 1-3. Specifika områden i läroböckerna valdes även ut, vilket 

framgår av analysredskapet.47 

De områden inom historien som valts att studera är vikingatid, medeltid, vasatid, stormaktstid 

och frihetstid. Dessa epoker finns representerade i båda av förlagens böcker och är de 

områden som kommer att studeras genom den valda metoden där förekomsten av kvinnor och 

män räknas i text och bilder. 

På grund av tidsmässiga skäl valdes enbart fyra läroböcker ut, för att kunna se kvinnornas 

utrymme i ett större perspektiv hade fler böcker behövts analyseras. Möjligtvis då ifrån alla de 

stora förlagen för att se ifall resultatet blir detsamma oavsett förlag. Men då syftet i studien 

var att jämföra två av förlagens utgåvor, är dessa fyra böcker tillräckliga för att uppfylla syftet 

och få svar på frågeställningarna. Det gjordes även en avgränsning gällande metod, då tanken 

i tidigt skede var att dessutom använda en diskursanalys för att belysa maktförhållanden i de 

aktuella läroböckerna. Men då den sortens analyser kräver en mer fördjupad läsning vilket är 

tidskrävande och tidsutrymmet fanns inte riktigt. 

3.5  Validitet och Reliabilitet 

I undersökningar av kvantitativ art bör man kunna garantera att de data som inhämtats har en 

                                                             
47 Se bilaga 1 
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tydlig koppling till forskningsfrågan och dess syfte, så kallad validitet.48 Syftet i den här 

studien var att se hur stort utrymme kvinnor gavs i utvalda läroböcker. För att kunna se detta 

var en kvantitativ metod i form av innehållsanalys den lämpligaste metoden. Studien syftade 

inte till att se underliggande, dolda budskap eller se de hur kvinnor framställs i de olika 

kapitlen vilket då hade kunnat mätas genom till exempel en kvalitativ textanalys eller en 

diskursanalys. Att räkna antalet kvinnor respektive män i de utvalda böckerna blir för denna 

studie högst relevant för att få svar på de angivna frågeställningarna och för att uppfylla 

syftet. Då kvinnliga och manliga namn eller andra benämningar för kvinnligt respektive 

manligt varit utgångspunkten är det tydligt och konkret vad som räknats. Detta tydliggörs 

även genom de analysverktyg som upprättats. Tolkningssvårigheter av de ord som räknats bör 

därmed inte utgöra någon problematik i denna studie.49 

 Resultatet i studien överensstämmer till stor del även med de resultat som påvisats i andra 

liknande studier där både kvalitativa och kvantitativa metoder använts.  

För att säkerställa resultatets reliabilitet (tillförlitlighet) då den mänskliga faktorn kan spela in 

vid manuell avkodning av data, har samma undersökning gjorts igen vid ett senare tillfälle, ett 

så kallat ”intrakodarreliabilitet” på en av de granskade läroböckerna.50 Resultatet påvisade 

liknande resultat som studien har påvisat. I ”omräkningen” så framkom en ökning av kvinnors 

utrymme som var +2 (antal) totalt i den utvalda boken, männens förekommande var samma 

som i studien. Resultatet kan ses som tillförlitligt då enbart en felräkning på två till antalet av 

över 130 räknade visades, vilket kan förklaras av den mänskliga faktorn. Utifrån 

beskrivningen av metod och tillvägagångssätt samt analysverktyget bör resultatet i de 

resterande utvalda böckerna ge ett lika tillförlitligt resultat. 

 

 

 

 

  

                                                             
48 Denscombe,Martyn. (2010) Forskningshandboken – -for småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna.(Översättning: Per Larson). Studentlitteratur AB, Lund.(2:a upplagan) s.362f 
49 Bergström & Boréus.(2005) s.82 
50 Esaiasson, P. m.fl. (2010) s.235 
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16%

84%

TOTALT UTRYMME 

SAKREGISTER %

Kvinnor Män

9

49

A N T A L

SAKREGISTER

Kvinnor Män

(Diagram: S1) (Diagram: C1) 

4. Resultat 

Här nedan följer resultatet av innehållsanalysen som genomförts. Uppdelningen är gjord efter 

vilket förlag de olika böckerna är utgivna av. Första delen, rubrik 4.1 inleds med förlaget 

Natur och Kultur med de två läroböckerna riktade mot Lpo94 och Lgr11, vid namn ”Historia 

– Från vikingarna till Gustav III”. Under rubrik 4.2 presenteras de två läroböckerna som 

Liber publicerat, vid namn ”Boken om historia 1” och ”Boken om historia 2”. För att lättare 

få en överblick kommer resultatet att visas med tabeller och diagram tillsammans med enklare 

textbeskrivningar, detta då metoden enbart är av kvantitativ art.  

4.1 Natur och Kultur 

Här nedan presenteras resultatet av innehållsanalysen från läroböckerna i Natur och Kulturs 

serie, Puls 4-6. Första avsnittet 4.1.1 behandlar läroboken mot Lpo94 och avsnitt två 4.1.2 

behandlar utgåvan mot Lgr11. Dessa böcker är av samma serie och följer samma 

kapitelindelning.  

4.1.1 Historia – Från vikingarna till Gustav III (Puls 4-6) Lpo9451 

4.1.1.1. Sakregister   

                                   

 

 

 

 

 

Här ovan kan man se att utrymmet för kvinnor i sakregistret inte är särskilt stort. Här räknas 

både namngivna och anonyma kvinnor/män med. Författarna till boken nämner alltså männen 

på något vis, lite mer än fem gånger så mycket än kvinnorna. Sakregistret visar rätt tydligt vad 

författarna anser är viktigt att kunna slå upp. Vi skulle alltså genom detta resultat kunna få en 

hint om hur utrymmet för kvinnor ser ut i resten av boken. 

4.1.1.2. Utrymme per kapitel 

Vikingatid 

 

                                                             
51 Körner, G & Lindberg, P. (2000) Puls – Historia, Från vikingatid till Gustav III, grundbok. Stockholm: Natur 

och Kultur. 
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14

29 33

62

N A M N G I V N A A N O N Y M A T O T A L T
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MEDELTID %
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Kvinnor Män

20%
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VASATID %
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(Diagram: S2) 
(Diagram: C2) 

(Diagram S3) (Diagram: C3) 

(Diagram: C4) 

(Diagram: S4) 

 

 

 

 

 

I kapitlet ”Vikingatid” kan vi se att antalet anonyma kvinnor och män inte skiljer sig avsevärt 

mycket. Däremot kan vi se att man allt oftare väljer att nämna män vid namn, medan man 

enbart väljer att nämna kvinnor vid namn fyra gånger. Procentuellt ökar kvinnors utrymme i 

detta kapitel jämfört med diagram: C1 som presenterades ovan. 

Medeltid 

 

 

 

 

 

Om det var jämnare utrymme mellan kvinnor och män i kapitlet ”Vikingatid” så kan man här 

se att avståndet ökar igen och detta med råge. 62 gånger nämns männen totalt under detta 

kapitel, men att kvinnor enbart skulle nämnas 14 gånger totalt känns rätt lite för ett så pass 

stort kapitel som medeltiden ändå är. Kvinnorna nämns som mest under medeltiden när det 

kommer till området kring häxor, vilket skulle kunna analyseras vidare i framtida studier. 

Vasatid 

 

  

 

 

Att resultatet visar ett stort övertag för männen under detta kapitel är inte så förvånande. 

Kapitlet berör till största del Gustav Vasa och hans familj däribland hans tre söner som alla 

varit regenter, det kan vara en av anledningarna till att så pass många män som 23 till antalet 

nämnts vid namn. Totalt kan vi se att utrymmet för kvinnor halverats under detta kapitel 

jämfört med föregående kapitel, se tabell: S2. 
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9
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FRIHETSTID

Kvinnor Män

30%

70%
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FRIHETSTID %

Kvinnor Män

10

63 73

44

11
2

15
6
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BILDER

Kvinnor Män

(Diagram: C5) 

(Diagram: 5) 

(Diagram: C6) (Diagram: S6 

SS6) 

32%

68%

TOTALT UTRYMME 

BILDER %

Kvinnor Män

(Diagram: S7) (Diagram: C7) 

Stormaktstid 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är det kapitel där kvinnorna är starkt underrepresenterade, enbart två kvinnor nämns 

totalt. Att stormaktstiden handlar om krig och kungar är förmodligen en av anledningarna till 

detta. Historien går inte att ändra på och männen var i fokus under denna tid, men det är ändå 

möjligt att utrymmet för kvinnor säkerligen skulle kunna öka här trots den manliga fokusen. 

Frihetstid 

 

 

 

 

 

Resultatet här påvisar något som tidigare inte visats nämligen, för första gången nämns 

kvinnor mer än män, dock när det kommer till avgränsningen anonyma kvinnor. Detta gör att 

kvinnor och män totalt jämnats ut och är mer jämställd än i något av resultaten som 

presenterats innan. Totalt ges det största utrymmet åt männen fortfarande, trots att männens 

utrymme i det anonyma fältet enbart är tre till antalet så benämns männen vid namn oftare än 

kvinnorna. 

4.1.1.3 Bilder 
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(Diagram: S8) (Diagram: C8) 

(Diagram: S9) 

(Diagram: C9) 

En bild säger mer än tusen ord lyder ett talspråk. Resultatet av detta område visar en jämnare 

fördelning mellan kvinnor och män än när det kommer till utrymmet i de olika kapitlen. Det 

visar även att de bilder i boken som används mestadels är anonyma kvinnor och män. Mer 

målande/tecknande bilder än specifika bilder på t.ex. en kung eller drottning. Utifrån resultatet 

kan vi även se att det är en något förbättrad fördelning totalt. 32 % utrymme för kvinnor är 

den högsta totalen hittills i denna studie. Trots att 63 av dessa kvinnor är anonyma kvinnor. 

4.1.1.4. Totalt utrymme inkl. bilder 

 

 

 

 

 

 

Som resultatet visar har innehar männen de största utrymmet i denna lärobok. Vi kan även 

avläsa att kvinnor ges mest plats i det anonyma rummet. Procentuellt visar detta resultat att 

sakregistret inte avslöjar hur boken i sin helhet ser ut, som tidigare hade förutspåtts. Kvinnors 

utrymme totalt är 8 procentenheter mer än i sakregistret.(se diagram C1) Om kvinnors 

utrymme är i det anonyma rummet är männens i det namngivna. 281 namngivna män totalt 

framkommer av resultatet. 72 % av männens utrymme ges i det namngivna rummet gentemot 

kvinnors 40%. 

4.1.2 Historia – (Puls 4-6) Lgr1152 

4.1.2.1 Sakregister 

 

 

 

 

                                                             
52 Körner, G & Lindberg, P. (2012) Puls – Historia, grundbok. Stockholm: Natur och Kultur 
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(Diagram: S10) (Diagram: C10) 

(Diagram: S11) 
(Diagram: C11) 

Kvinnor nämns totalt 18 gånger i den nya utgåvan gentemot 9 gånger i föregående utgåva.(se 

diagram S1). Vilket bör ses som positivt, förhoppningsvis fortsätter den trenden i kapitlen 

också. Samtidigt som kvinnornas utrymme ökat så har även männens utrymme ökat. Så den 

procentuella fördelningen mellan män och kvinnor näst intill oförändrad(se diagram C1) 

4.1.2.2 Utrymme per kapitel 

Vikingatid 

 

 

 

 

 

I ovanstående resultat kan vi se att utrymmet för kvinnor under denna tidsepok ökade med 2 

procentenheter i och med den nya upplagan från totalt 26 % till 28 %. .(jämför med diagram 

C2) Dock minskade antalet kvinnor i denna upplaga jämfört med tidigare. 

Medeltid 

 

 

 

 

 

 

Från att ha fått ökat utrymme under vikingatiden kan vi i den senare upplagan se att utrymmet 

för kvinnorna sjunkit från 14 benämningar under denna epok till 9 benämningar.(jämför med 

diagram S3) Männens utrymme har även minskat från 74 till 57 i antal, trots den stora 

minskningen av utrymmet hos män ökar det procentuella utrymmet för männen med en 

procentenhet, jämfört med föregående utgåva.(se diagram C3) 
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(Diagram: S12) (Diagram: C12) 

(Diagram: S13) 

(Diagram: C13) 

(Diagram: S14) 
(Diagram: C14) 

Vasatid 

 

 

 

 

 

Under denna epok kan vi se att anonyma män och kvinnorna inte är fler än en vardera. Detta 

skulle kunna bero på just att epoken är ”Vasatid” och under denna period florerade många 

olika kungar och krig vilket skulle kunna förklara antalet namngivna män (18st). Kvinnorna 

som benämns är inte heller många till antalet enbart 6st finns representerade, dock är ändå 5 

av dessa namngivna. Jämfört med föregående utgåva minskade kvinnorna med 1 och männen 

minskade med 9.(se diagram S4) 

Stormaktstid 

 

 

 

 

 

 

Utrymmet för kvinnor under stormaktstiden är inte speciellt stort, detta skulle kunna förklaras 

med de stora krig som pågick under denna period. Mycket handlar om de erövringar som 

Sverige gjorde under denna tid. Kvinnorna krigade inte och kan därmed hamna utanför denna 

tidsepok. Trots detta ökar antalet kvinnor dubbelt så mycket jämfört med tidigare utgåva. (se 

diagram S5) Männen tappar också till antalet i den nya utgåvan, Tappet är ifrån 28 till 9(antal) 

vilket nästan är 2/3 som försvunnit. Detta skulle kunna förklaras genom att man numer vill 

tona ner stormaktstiden och Sverige som stormakt, trots att det tillhör vår historia. 

Frihetstid 
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(Diagram: S15) (Diagram: C15) 

(Diagram: S16) 

(Diagram: C16) 

Här kan vi se att männen får tillbaka sitt utrymme igen, hela 21 namngivna män under 

frihetstiden. Kvinnornas utrymme är än en gång litet, enbart 5 benämningar totalt. Vilket är en 

minskning för kvinnorna jämfört med tidigare utgåva, där antalet var 9st. Männens utrymme 

har ökat jämfört med tidigare från 21 till 27 i antalet. (se tabell S6) 

4.1.2.3 Bilder (hela boken) 

 

 

 

 

 

Bildutrymmet för kvinnor är precis som i föregående utgåva 73st till antalet (se tabell S7). 

Då kvinnornas utrymme är detsamma har männens minskat från tidigare 156 till nu 142 

benämningar.  Procentuellt har fördelningen av utrymmet i bilder förbättrats med 2 

procentenheter. Vi kan även se att anonyma bilder i denna utgåva har störts utrymme för både 

kvinnor och män. Skulle kunna vara så att man är lite mer allmän i sina beskrivningar och val 

av bilder. Man specificerar sig inte på en speciell person utan mer en allmän bild av en kung 

eller drottning till exempel. 

4.1.2.4. Totalt utrymme inkl. bilder 

 

 

 

 

 

 

I det totala utrymmet kan vi se männens utrymme minskat med 36st benämningar jämfört 

med föregående utgåva. Möjligt att minskningen av män just kommer ifrån stormaktstiden där 

tappet var förhållandevis stort (från 28 till 9). Kvinnornas totala utrymme har ökat från 122 

till 123 till antalet. Inte en stor ökning men procentuellt minskar glappet mellan män och 

kvinnor från k:24 % m:76% till k:26% m:74%(se diagram C8) 
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(Diagram: J1) 

(Diagram: J2) 

4.1.3 Jämförelse mellan utgåvorna  

4.1.3.1 Kapiteljämförelse 

 

 

 

 

 

 

 

Genom denna översikt kan vi se att genomgående för männens del har antalet benämningar 

per kapitel minskat i den nya utgåvan mot Lgr11 förutom i kapitlet ”frihetstiden” där det ökat 

med 6st benämningar. För kvinnorna kan man utläsa samma sak, minskning i den nyare 

utgåvan mot Lgr11 förutom i ett kapitel ”stormaktstiden” där det ökat med 2 benämningar 

totalt för kvinnans del. Vi kan även se att ju närmre nutid vi kommer desto mindre 

benämningar är det oavsett man eller kvinna. Det är även väldigt tydligt att man tonar ner 

stormaktstiden i den nyare utgåvan då man nästan inte nämner några män eller kvinnor. 

4.1.3.2 Jämförelse bildutrymme totalt 

 

 

 

 

 

 

Här kan vi alltså se att kvinnors utrymme i bilder är precis som tidigare beskrivet är detsamma 

i utgåvan mot Lpo94 och utgåvan mot Lgr11. Utrymmet har alltså inte ändrats. För männens 

del har utrymmet minskat i den nyare utgåvan mot Lgr11 jämfört med utgåvan mot Lpo94. 

Procentuellt kan vi se att gapet mellan kvinnor och män minskat när det kommer till utrymmet 

i bilder tidigare var proportionerna K:32 %/ M:68% i den nyare utgåvan ser det ut såhär 

K:34% /M: 66%. Men antalsmässigt är kvinnors utrymme detsamma som i tidigare utgåva. 
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(Diagram: C17) 

4.1.3.3 Jämförelse utrymme totalt (hela boken) 

 

 

 

 

 

 

Vi kan utifrån ovanstående tabell se att männens totala utrymme har minskat i den nya 

utgåvan mot Lgr11 jämfört med utgåvan mot Lpo94. Kvinnornas utrymme däremot har ökat 

med ett i antalet i den nyare utgåvan, procentuellt är skillnaderna inte mer två procentenheter 

upp för kvinnorna i den nya upplagan. Kvinnornas utrymme ökade från 24 % till 26% medan 

männens minskade från 76% till 74%  (Se diagram C8 och C16) 

4.2 Liber 

Här nedan följer resultatet av innehållsanalysen av förlaget Libers utgåvor. I denna del finns 

enbart utgåvan mot Lgr11 representerad. Motiveringen till detta finns i metoddiskussionen. 

(Rubrik 2.1) Liber har i den här läroboksserien valt att dela upp de olika epokerna i olika 

böcker. Bok nummer 1 innehåller ”Vikingatid” och ”Medeltid” och bok nr 2 innehåller 

”Vasatid”, ”Stormaktstid” och ”Frihetstid”. I resultatet här nedan presenteras bok nr 1 under 

4.2.1 och bok nr 2 under 4.2.2, 

4.2.1 Liber” Boken om historia 1” Lgr1153 

4.2.1.1 Sakregister 

 

 

 

 

 

  

                                                             
53 Andersson, S & Ivansson, E. (2007) Boken om historia 1. Stockholm: Liber AB 
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(Diagram: S18) 

(Diagram: S19) 

(Diagram: S20) 

(Diagram: C18) 

(Diagram: C19) 

(Diagram: C20) 

Männen har här ett stadigt tag om utrymmet i sakregistret. Trots ett övertag för männen är de 

anonyma benämningarna få hos både kvinnor och män och kvinnans utrymme är återigen runt 

ca 30 %. 

4.2.1.2 Utrymme per kapitel 

Vikingatid 

 

 

 

 

 

I resultatet ovan kan vi se att kvinnorna inte ges speciellt stort utrymme under vikingatiden. 

Mycket i kapitlet handlar om vikingaplundringar och vikingatåg, vilket kvinnorna inte var 

delaktiga i. Vi kan även se att utrymmet till största del ges anonyma män, dubbelt så många 

anonyma som namngivna män under vikingatiden. Procentuellt har kvinnorna mer utrymme i 

”Från vikingatid till Gustav III” inriktning mot Lpo94 och Lgr11.(se diagram C2 och C10). 

Där hade kvinnorna nästan 1/3 av utrymmet medan i denna utgåva endast 1/5. 

Medeltid 

 

 

 

 

 

Precis som vi sett i de andra presenterade böckerna är medeltiden inte den epok kvinnors 

utrymme är som störst men jämfört med tidigare resultat är kvinnors utrymme procentuellt 

större i denna utgåva. Kvinnorna utgör 24 % jämfört med de andra läroböckerna där utrymmet 

var 15 % respektive 14 %.(se diagram) 

4.2.1.3 Bildutrymme (i de angivna kapitlen) 
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(Diagram: S21) 

(Diagram: S22) 

(Diagram: C21) 

(Diagram: C22) 

 

 

 

För första gången kan vi nu se att kvinnor och män får lika stort utrymme. Även om männen 

benämns vid namn oftare än kvinnorna är det sammantaget lika stort utrymme när det 

kommer till bilder. Kvinnorna presenteras mer som anonyma i bilderna än namngivna vilket 

skulle kunna förklaras genom att kvinnornas historia inte beskrivs lika mycket som männens, 

men trots det kan man visa fler kvinnor i form av bilder. Här ser vi ett exempel på ett mer 

jämställt utrymme. 

4.2.1.4 Totalt utrymme inkl. bilder 

 

 

 

 

När det kommer till det totala utrymmet är kvinnors och mäns utrymme närmre än innan.  

Vi kan jämföra med natur och kulturs utgåvor där kvinnors utrymme var 24 % respektive 

 26 %. Vilket denna lärobok överträffar med 10 respektive 8 procentenheter.  

4.2.2 Liber ”Boken om historia 2”(Lgr 11)54 

4.2.2.1 Sakregister 

 

 

 

 

 

Som tidigare nämnts är sakregistret inte ett område där kvinnors utrymme är särskilt stort. I 

”Boken om historia 2” minskar dessutom utrymmet jämfört med bok 1 där kvinnors utrymme 

var 28 % och är enbart är 17% i denna bok. 

                                                             
54 Andersson, S & Ivansson, E. (2008) ”Boken om historia 2”. Stockholm: Liber AB 



26 
 

12

2

14

29

3

32

N A M N G I V N A A N O N Y M A T O T A L T

15-1600TAL 

(VASATID)

Kvinnor Män

30%

70%

TOTALT UTRYMME 

15-1600TAL

(VASATID)

Kvinnor Män

3 3

6

10

4

14

N A M N G I V N A A N O N Y M A T O T A L T

STORMAKTSTID

Kvinnor Män

30%

70%

TOTALT UTRYMME 

STORMAKTSTID %

Kvinnor Män

5 4

9

15

9

24

N A M N G I V N A A N O N Y M A T O T A L T

16-1700TAL

(FRIHETSTID)
Kvinnor Män

27%

73%

TOTALT UTRYMME 

16-1700TAL

(FRIHETSTID)

Kvinnor Män

(Diagram: S23) 

(Diagram: S24) 

(Diagram: S25) 

(Diagram: C23) 

(Diagram: C24) 

(Diagram: C25) 

4.2.2.2 Utrymme per kapitel 

15-1600 tal (Vasatid)  

 

 

 

 

 

 

Här kan vi se att kvinnors utrymme har ökat igen, 30 % utgörs av kvinnor under denna tid. 

I de andra presenterade böckerna har utrymmet varit 20 % respektive 24 %(se diagram C4 och 

C12). Vi kan även se att anonyma kvinnor och män inte fler än 5 totalt, största utrymmet ges 

till namngivna personer. En av anledningarna kan vara att kapitlet breddats i och med 

uppdelningen till två böcker. En annan anledning skulle kunna vara att det berättas om Gustav 

Vasas döttrar (namngivna) som är 5 till antalet. 

Stormaktstid 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi precis som natur och kulturs utgåva mot Lgr11 tonar ned stormaktstiden. Totalt är 

20st benämnda totalt (namngivna och anonyma) medan i de andra böckerna var 30st 

respektive 13st till antalet (totalt). Det är nu även för andra gången kvinnors procentuella 

utrymme är 30 % i denna bok. 

16-1700tal (Frihetstid) 
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(Diagram: S26) 

(Diagram: S27) 

) 

(Diagram: C26) 

(Diagram: C27) 

 

 

Precis som tidigare håller det procentuella utrymmet sig runt ca 30 % genom alla kapitel och 

frihetstiden är inget undantag. I de andra två representerade böckerna var utrymmet för 

kvinnor 30 % respektive 16 %. (se diagram C6 och C14). Vi kan även se att kvinnor benämns 

vid namn mer än anonyma under denna epok. 

4.2.2.3 Bildutrymme (i de angivna kapitlen) 

 

 

 

 

 

 

 

Bildutrymmet i den här utgåvan följer samma spår som utrymmet som kvinnor ges i kapitlen, 

runt ca 30 % vilket i denna studie visats sig vara en rätt hög procentuell siffra. Jämfört med 

”boken om historia 1” har männens utrymme ökat i denna bok och kvinnors utrymme 

minskat. I ”boken om historia 1” var utrymmet 50 % vardera. 

4.2.2.4 Totalt utrymme hela boken inklusive bilder 

 

 

 

  

 

 

 

Det totala utrymmet för kvinnor har i den här boken minskat från 34 % till 29 % men som 

tidigare framkommit innefattar ”boken om historia 1” ett jämställt bildutrymme vilket kan 

vara en av anledningarna till att det totala utrymmet för kvinnor är 34 % i den utgåvan. 

Som tidigare kommenterats håller sig utrymmet för kvinnor genom hela denna bok kring ca 

30%. 
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4.2.3 Jämförelse mellan Natur och kultur och Libers utgåvor 

4.2.3.1 Kapiteljämförelse 

  

 

 

 

 

 

 

Här kan vi se att kvinnornas utrymme är förhållandevis likställda i de olika förlagens utgåvor 

mot Lgr11. Det skiljer sig inte mycket mellan dessa två förlag förutom under kapitlet 

”Vasatid” där Libers utgåva ger kvinnorna dubbelt så stort utrymme än ”Natur och kulturs” 

utgåva. Männen ges inte lika stort utrymme mellan de två förlagen, det skiljer sig mer där och 

speciellt under kapitlet ”Medeltid” kan vi se en markant skillnad.  Det vi även kan se i detta 

diagram är att varken kvinnor eller män ges ett större utrymme i kapitlet ”stormaktstid” 

gentemot de andra kapitlen som angivits. 

4.2.3.2 Jämförelse bildutrymme Lgr11 utgåvor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildutrymmet skiljer sig lite mellan de olika förlagen. I Natur och Kulturs utgåva är det både 

mer kvinnor och män totalt sett än i Libers utgåva. Det är även procentuellt mer jämställt i 

Natur och kulturs utgåva med två procentenheter. Libers 32 % gentemot Natur och kulturs 34 

%. Även om utrymmet förhåller sig tämligen rätt högt i jämförelse med vissa kapitel är 

utrymmet långt ifrån jämställt. Det är bara en bok ”Boken om historia 1” som har en mer 

jämställd fördelning av bildutrymmet. (se diagram C20) 
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31%

69%

TOTALT UTRYMME 

LIBER %

Kvinnor Män

(Diagram: J7) 

29%

71%

LIBER- SNITTUTRYMME 

%

Kvinnor Män

23%

77%

NATUR OCH KULTUR-

SNITTUTRYMME %

Kvinnor Män

26%

74%

TOTALT UTRYMME 

NATUR OCH KULTUR %

Kvinnor Män

(Diagram: J8) 

(Diagram: J9) (Diagram: J10) 

4.2.3.3 Jämförelse totalt utrymme Lgr11 utgåvor 

 

   

  

  

 

Som vi kan se skiljer det sig inte markant mellan de två förlagen inte mer än fem 

procentenheter. Som tidigare nämnts i studien har kvinnors utrymme rört sig mellan ca 20 % 

och 30 % genom hela studien. Trots att Natur och kulturs utgåva gav kvinnorna ett större 

procentuellt bildutrymme än Libers utgåva kommer Natur och kultur endast upp i 26 % i totalt 

utrymme.  

4.2.4 Jämförelse kvinnors utrymme i snitt (%) mellan utgåvorna mot Lgr11 

Här har snitt utrymmet för kvinnorna räknats ut, genom alla cirkeldiagram med 

procentuträkning och dividerat dessa med antalet cirkeldiagram och på så sätt fått fram ett 

snitt. 

 

 

 

 

 

 

Vi kan alltså utifrån detta se att det totala utrymmet i snitt för kvinnor är sex procentenheter 

mer i Libers utgåva än i Natur och Kulturs utgåva(Lgr11) Kvinnorna får i snitt mindre 

utrymme om man jämför med det totala utrymmet i böckerna. 

Jämför med kvinnornas totala utrymme i diagram J7 och J8 samt snittutrymmet i diagram J9 

och J10. Snittet är lägre än det totala utrymmet som framkommer av diagrammen. 

 

 

 

 



30 
 

5. Slutsats 

Syftet med den här studien var att se vilket utrymme kvinnor ges i jämförelse med män i 

några utvalda läroböcker i historia för årskurs 4-6 men även se ifall utrymmet skiljer sig åt 

mellan de olika kapitlen samt mellan förlagen. Detta då ur ett kvantitativt perspektiv. För att 

få svar på frågeställningarna användes innehållsanalys som metod. Det är intressant att se 

olika samband och få fram fakta genom siffror och därigenom kunna dra slutsatser. Arbetet 

med resultatdelen har fungerat väldigt bra och frågeställningarna tycks ha besvarats. 

Om vi utgår ifrån den första frågeställningen, ”Hur stort utrymme får kvinnorna i de utvalda 

läroböckerna, både i text och bilder?” så har det genom innehållsanalysen framkommit att 

kvinnornas totala utrymme(bild och text) i Libers läroböcker är runt ca 30 % i båda böckerna. 

Något oväntat resultat var att kvinnor och mäns bildutrymme i ”Boken om historia 1” var 

jämställt och gavs lika stort utrymme, det högsta procentuella utrymmet i hela den här 

studien. (se diagram C20) De anonyma kvinnorna var dominerade i antalet kvinnor i 

bildutrymmet, men trots detta var ändå utrymmet jämställt, vilket ändå bör ses som något 

positivt. Utrymmet i Natur och Kulturs böcker där en utgåva var mot Lpo94 och en mot Lgr11 

låg på ca 20 % i båda böckerna. Bildutrymmet ligger däremot högre runt ca 30 % .(se diagram 

C7 och C15) Slutsatserna av dessa procentsatser är att utrymmet i de utvalda historiska 

läroböckerna inte är särskilt jämställda. Vid vissa nedslag kan man se en mer jämställd 

fördelning men i det totala är männen överrepresenterade i näst intill alla avseenden. 

Den andra frågeställningen som berörde skillnader mellan de olika kapitlen syns väldigt 

tydligt i kapiteljämförelserna. (se diagram J1 och J4) Man hade kunnat hoppas att kvinnors 

utrymme skulle ha ökat i och med att kunskapen och forskningen går framåt hela tiden. Trots 

detta ser man i Natur och Kulturs läroböcker att utrymmet i de olika kapitlen, i de olika 

utgåvorna följer varandra. Det har alltså inte skett någon större utveckling. I vissa fall är 

kvinnors utrymme dessutom större i den äldre utgåvan.(se diagram J1) Vid jämförelse av de 

olika förlagen och dess kapitelutrymme i Lgr11 utgåvorna kunde man se att kvinnors 

utrymme även där följdes åt genom alla epoker, förutom epoken Vasatid där Libers utgåva 

namngav 14st kvinnor gentemot Natur och kulturs 6st. Skillnaden här skulle kunna förklaras 

med uppräkningen av Gustav Vasas döttrar som är fem till antalet. Döttrarna beskrivs inte 

vidare i kapitlet utan det stannar vid uppräkningen av deras namn. Frågan är hur man ska 

tolka det, positivt eller negativt? Den absoluta skillnaden mellan de olika förlagen och de 

olika utgåvorna var männens utrymme i de olika epokerna.(se diagram J4) där till exempel 
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utrymmet för männen under epoken medeltid var hälften så många i Libers utgåva jämfört 

med Natur och Kulturs utgåva. Något som då gör att kvinnors utrymme procentuellt ökar, 

men ökningen innefattar inte fler kvinnor till antalet i boken. Något som även syntes väldigt 

tydligt var nedtoningen av epoken stormaktstid, där Natur och kulturs Lpo94 utgåva hade 

totalt 28 män och två kvinnor medan i den nya utgåvan mot Lgr11 visade en rejäl nedskärning 

av män från 28 till 9st totalt och där antalet kvinnor ökar från två till fyra.(se diagram J1) 

Hur står sig de olika förlagens Lgr11 utgåvor mot varandra? Skiljer sig kvinnors utrymme åt 

mellan de olika förlagen? Som vi kan se i det jämförande diagrammet skiljer sig kvinnors 

utrymme inte särskilt åt när det kommer till bildutrymmet. Kvinnornas utrymme i Libers 

utgåva är 32 % medan kvinnorna i Natur och Kulturs utgåva är 34 %.(diagram J5 och J6) 

Jämförelsevis i det totala utrymmet för kvinnor från de olika förlagen kan vi se en lite större 

skillnad där kvinnornas utrymme i Libers utgåva är 31 % och Natur och kultur hamnar på 26 

% (se diagram J7 och J8). Utrymmet är förhållandevis större i Libers utgåva, men trotts detta 

är utrymmet långt ifrån jämställt. Utrymmet skiljer sig som tidigare nämnts beroende på 

vilken del av böckerna vi tittar på, (bilder, kapitlen, sakregister För att få en tydligare bild är 

snitt utrymmet som kvinnorna ges hos de olika förlagen uträknat, där Libers utgåva ger 

kvinnorna i snitt 29 % och Natur och kultur ger kvinnorna 23 % av utrymmet (diagram J9 och 

J10) 

Sammanfattningsvis ser vi att kvinnors utrymme gentemot männens är långt ifrån jämställt, 

detta gäller båda förlagen som studerats. Små förbättringar kan ses rent procentuellt i vissa 

delar medan vi i andra fall kan se att utrymmet snarare har minskat.  Då kvinnors osynlighet i 

vissa epoker kan förklaras genom att männen haft en betydande roll, så som till exempel 

stormaktstiden, legitimerar inte det att kvinnorna är osynliga i resten av de epoker som 

studerats.  

Bakgrundskapitlet avslutades med denna mening; 

”Vi kan inte skriva om historien, men vi kan definitivt ge kvinnornas historia mer utrymme.”55 

Och utifrån resultatet i denna studie, syns det tydligt att vi behöver ge kvinnohistorien ett 

större utrymme för att skapa en mer jämställd historiebeskrivning i undervisningen. 

 

                                                             
55 1.1 Bakgrund 
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6. Diskussion 

I början av denna studie hade jag en föreställning om att läroböcker i historia i mycket liten 

utsträckning nämnde kvinnornas historia i de olika kapitlen. Dels grundade sig detta av egna 

minnen ifrån skolan men även ifrån min VFU-skola där jag planerade ett temaarbete om 

medeltiden. När resultatet av denna studie summerades fick jag min föreställning bekräftad. 

Kvinnor förekom inte i lika stor utsträckning som männen. Resultatet är bundet till de valda 

läroböcker och förlag som förekommer i den här studien. Vad det gäller utrymme i andra 

aktuella läroböcker på marknaden bör vidare studier inom området göras då studien enbart 

inriktat sig mot två olika ”serier” av utgåvor. Vi kan trots allt genom denna studie i alla fall se 

att läroböckerna precis som i Ann-Sofie Ohlanders rapport(2010) visar, inte ges de utrymme 

som läroplanen anser.  Då detta varit en studie av kvantitativ art kan inga andra slutsatser 

göras som till exempel hur kvinnorna framställs i de valda läroböckerna utan enbart visa på 

det kvantitativa utrymmet som ges.  

Då lärobokens roll i skolan, som tidigare nämnts i detta arbete, fortfarande har en central roll i 

den historieundervisning som bedrivs är det av stor vikt att vara medveten om kvinnors 

utrymme i läroböckerna. För att som lärare då kunna fylla i eller diskutera med sina elever, 

avsaknaden av kvinnor i läroböckerna som används. Precis som jag nämnt tidigare kan vi inte 

skriva om historien eller ändra hur kvinnornas roller gentemot männen sett ut genom historien 

men vi kan absolut diskutera de sammanhang kvinnorna befunnit sig i.  

Resultatet i studien gör mig en aning fundersam. Kvinno- och genusforskningen går hela tiden 

framåt likaså arkeologiska forskningen samtidigt om den nya läroplanen Lgr11 påvisar vikten 

av jämställdhet. Hur kommer det då sig att kvinnohistorien inte får mer plats? Samtidigt 

undrar man vilket ansvar läroboksförfattarna har gentemot skolan och varför kvinnors 

utrymme är knapphändigt? Jag tror att läroböckerna bör i större utsträckning skildra den 

”vanliga människan”. Det är där vi kan hitta kvinnorna och kvinnohistorien. Trots att 

läroböckerna i denna studie ändå nämner ett antal kvinnor med bredare beskrivningar så som 

Den heliga Birgitta, Drottning Margareta, Jean D’Arc m.fl. Representerar inte dessa kvinnor 

majoriteten av kvinnorna i deras samtid.  

I studien Youth and History framkommer det (vilket beskrivits tidigare) dessutom att eleverna 

i Sverige inte är särskilt intresserade av ”den vanliga människan” i historien utan vill läsa om 

spännande saker så som kungar, krig, erövringar med mera. Vilket skapar en konflikt då man 

som lärare ska utgå från elevernas intresse men samtidigt följa rådande styrdokument. 



33 
 

Som lärare möts man av vägskäl hela tiden, och kvinnors avsaknad i läroböckerna kan vara ett 

av dessa val. Men jag tror att så länge man är medveten om hur kvinnors utrymme ser ut i 

läroböckerna kan man göra någonting åt det. Man behöver såklart inte bara utgå ifrån 

läroböckerna vid arbete om medeltiden eller stormaktstiden men läroboken kommer alltid att 

finnas där antingen som huvudredskap eller som komplement, som även Hermansson-Adler 

är inne på i ”Historieundervisningens byggstenar”56 

Jag tror dessutom att det är viktigt att diskutera kvinnornas olika roller genom historien, inte 

bara för eleverna ska få ämneskunskaper utan även för att skapa förståelse för den tid vi lever 

i idag vilket anges i läroplanen Lgr11. Jag tror att eleverna i större utsträckning får en 

förståelse för de samhällsfrågor som finns och diskuteras om de kan förstå hur det såg ut då, 

hur det ser ut nu och hur kommer framtiden se ut, inom området. 

Våra vanor, våra omedvetna och medvetna val speglar sig på våra barn och elever och om inte 

jag som lärare berättar Alice Lovisas historia, vem kommer då göra det? 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Då mycket av den forskning och utförda studier som finns att tillgå inom mitt ämne riktar sig 

mot äldre elever i årskurs 4-6 samt högstadiet/gymnasiet skulle jag gärna se en mer fördjupad 

studie om kvinnors utrymme i de lägre åldrarna exempelvis årskurs 1-3. Då möjligtvis en 

diskursanalys även skulle kunna användas som metod med en innehållsanalys som 

komplettering. Vidare skulle även granskningen av bilder i och framställningen av kvinnor i 

dessa vara intressant att studera. Vilken syn på kvinnan skapas genom bildframställningen? 

Många studier inom mitt valda ämne använder sig av textanalyser, det skulle även vara 

intressant och se en utveckling av min studie. Exempelvis hur kvinnors kvantitativa utrymme 

ser ut i de andra förlag som finns på marknaden och hur deras utgåvor mot Lgr11 förhåller sig 

till varandra och till de resultat som framkommit i denna studie.

                                                             
56 Adler-Hermansson(2004) s.17 
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Bilaga 1 

 

 ” Puls- Historia, Från 

vikingatid till Gustav III”  

(Lpo94) 

”Boken om 

historia 1” 

(Lgr11) 

”Boken om 

historia 2” 

(Lgr11) 

”Puls – 

Historia” 

(Lgr11) 

1.Utrymme 

Kvinnor/män 

personregistret 

    

2. Utrymme 

kvinnor/män i 

kapitlet: Vikingatid 

   

 

 

Utrymme 

kvinnor/män i 

kapitlet: Medeltid 

    

Utrymme 

kvinnor/män i 

kapitlet: Vasatid 

    

Utrymme 

kvinnor/män i 

kapitlet: 

Stormaktstid 

    

Utrymme 

kvinnor/män i 

kapitlet: Frihetstid 

    

3. Utrymme 

kvinnor/män på 

bilder(hela boken) 

    

4. Utrymme 

kvinnor/män 

TOTALT inkl. 

bilder  

    


