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Abstract 
The work has been to investigate how often men and women are portrayed in textbooks and how 

often men and women are mentioned in the textbook register. The textbooks that will be examined 

are Levande Historia. The examine will be done in two different editions of the Levande historia 

textbooks. The textbooks are adapted for the swedish high school and are written by two different 

curricula LPO94 which is included in the book syllabi and grading criteria 2000, and curricula for 

elementary school, kindergarten and pre-school class of 2011. The method I have used for in the 

examination part is quantitative method. 

 

In the first step of my investigation I will count how often women and men occur in the pictures in 

textbooks. In the second step I will examine the textbook registers and count how often women and 

men are named in the textbook register. The third step is a continuation of the second one, where I 

will use the women who were named in the register and make a chart that will visualize in which 

time period they are mentioned in. In the fourth step I will examine designations I found interesting 

in the registry analysis. The results will be presented in both text and graphics to clearify even 

more. 

 

The picture analysis results show that in the previous edition of Levande Historia 70 percent of the 

identifiable people found in the pictures are men. The remaining 30 percent are women. In the 

recent edition of Levande Historia 72 percent of the identifiable people in the pictures are men 

versus 28 percent who are women. This shows that women have been declined in the illustrations in 

these books instead of increasing which was not expected to happen durring the 10 years between 

the two editions. Pictorial women are underrepresented as men appear more often on pictures in the 

textbooks. 

 

The register analysis shows that in the previous edition of Levande Historia 2003, the book contains 

only 5.5 percent of female characters and 94.5 percent male characters. In the recent edition of the 

Levande Historia 2013, the book contains only 5 percent of female characters and 95 percent male 

characters. This is based on how many women and men that were named in the books records. The 

result of this shows that female characters have declined and male characters have increased in the 

recent edition of Levande historia. The continuation of the register analysis shows that there are 

women in the textbooks that aren’t mentioned in the register and that several time periods is lacking 

of female individuals in both editions of Levande historia. 
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After the examination of the textbooks Levande historia I have come to the conclusion that the 

textbooks do not live up to what the authorities clearly write in the school's values that schools shall 

promote an equivalent image of women and men. The final results that I have come to after the 

investigations is that women are underrepresented and passive in the teaching materials. 
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Sammanfattning 
Arbetet har gått ut på att undersöka hur ofta kvinnor och män gestaltas på bilder i läroböckerna samt 

hur ofta kvinnor och män nämns i läroboksregistret. Läroböckerna som granskningen har gjorts på 

är två olika upplagor av Levande historias läroböcker.  Läroböckerna är anpassade till högstadiet 

och är skrivna efter två olika läroplaner LPO94 som står med i boken kursplaner och betygskriterier 

2000 samt läroplaner för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011. Den metod jag har 

använt mig utav i undersökningsdelen är kvantitativ metod. Undersökningsdelen bestod utav 

bildanalys, registeranalys och en fortsättning på registeranalysen. I fortsättningen av 

registeranalysen granskades benämningar från registeranalysen som var intressanta samt ett 

tidsdiagram med kvinnorna som fanns i registret. Tidsdiagrammet visar när kvinnorna nämns 

respektive inte nämns i läroböckerna.  

 

Bildanalysens resultat visar att i den tidigare upplagan av Levande historias bilder är 70 procent av 

de identifierbara människorna män. Resterande 30 procent är kvinnor. I den senare upplagan av 

Levande historias bilder är 72 procent av de identifierbara människorna män gentemot 28 procent 

som är kvinnor. Detta visar att kvinnorna har minskat på bilderna i läromedlen istället för att ökat 

vilket man inte hade förväntat sig skulle skett under de 10 år som det skiljer mellan upplagorna. 

Bildmässigt är kvinnorna underrepresenterade då männen förekommer oftare på bilder 

läroböckerna.  

 

Efter registeranalysen visar det att i den tidigare upplagan av Levande historia 2003 innehåller 

boken enbart 5,5 procent kvinnliga karaktärer och 94,5 procent manliga karaktärer. I den senare 

upplagan av Levande historia 2013 innehåller boken enbart 5 procent kvinnliga karaktärer och 95 

procent manliga karaktärer. Detta är räknat på hur många kvinnor och män som fanns med i 

böckernas register. Resultatet av detta visar att kvinnliga karaktärer har minskat i den nyare 

upplagan av Levande historia gentemot manliga karaktärer som har ökat i den nyare upplagan av 

Levande historia. Fortsättningen av registeranalysen visar att det finns kvinnor med i läroböckerna 

som inte nämns i registret samt att kvinnor fattas under många olika tidsperioder utifrån registren i 

båda upplagorna Levande historia.  

 

Efter granskningen utav läroböckerna levande historia har jag kommit fram till att läroböckerna inte 

lever upp till det som skolverket tydligt skriver i skolans värdegrund att skolor ska arbeta för en 

likvärdig bild utav kvinnor och män. Det slutliga resultat som jag kommit fram till efter 

undersökningarna är att kvinnor är passiva och underrepresenterade i läromedlen. 
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1. Inledning 
Idag lever vi i ett samhälle där vi kämpar för att det ska bli jämställt. I Sverige har vi kommit en bra 

bit med jämställdheten. Myndiga individer får rösta, vi har en öppen skola för alla och vi står lika 

inför lagen. Men det finns fortfarande vissa faktorer enligt mig som påverkar att det inte blir 

jämställt. En av dessa faktor är att det finns en ojämn fördelning mellan män och kvinnor i 

undervisningsmaterial. Att männen har påverkat vårt samhälle och vår historia kan man inte förneka 

men även kvinnorna har haft en stor del till att vår historia och vårt samhälle har förändrats. 

 

Om jag tänker tillbaka på min skoltid och undervisningsmaterialet i historia på vad som har 

förändrat vårt samhälle och värld så tänker jag på männen och inte på kvinnorna. Vi forskade om 

manliga historiker, om manliga uppfinnare och manliga kungligheter. När det pratades om kvinnor 

så var det kvinnor som hade kungliga män eller kvinnor som arbetare ute på åkrarna. Oftast så var 

kvinnorna i en passiv roll där mannen fick stå i centrum.  

 

Hur kommer det sig att jag endast minns männen från historia undervisningen och inte kvinnorna. 

Fattades kvinnorna på bilderna i läromedlen i historia? Saknades kvinnor i läroböckernas register?  

Det som skrämmer mig är att det inte är länge sedan jag gick i skolan, hur framställs kvinnor och 

män i läroböckerna idag. Allt man ser och läser i böcker under sin barndom är sånt som påverkar en, 

speciellt om det blir så tydligt som det blev för mig. På grund utav hur läroböckerna har framställt 

kvinnorna så tror jag detta har bidragit en del till att kvinnorna har fått en stereotyp om hur kvinnor 

är och ska vara.  

I Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 under värdegrunden står det 

att skolan ska arbeta för att stödja att män och kvinnor har samma möjligheter.1  Utifrån mina 

minnen utav läroböckernas innehåll och bilder så tror jag inte att mina läroböcker uppfyllde 

läroplanerna fullt ut. Det område som jag därför valt att skriva min uppsats om är att göra en 

läroboksanalys utav två högstadieböcker i historia.  

1.1  Definition av begrepp och teorier 
1.1.1 Läroböcker 
Idag är historieundervisningen i grundskolan och gymnasiet bara en liten del utav vad det tidigare 

varit och historieläroböckerna har därför behövt att minska ner sitt innehåll. Historieläroboken är 

fortfarande en bok med mycket innehåll då historian består av många olika berättelser och dessa 

                                                
1 Skolverket, 2011, Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.8 
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berättelser behöver mycket plats för att blir en bra berättelse.2 

 

Läroböckerna är en av de viktigaste böckerna för skoleleverna. Ofta är läroböckerna de enda 

böckerna som eleverna läser. Detta medför att historieböckerna behöver vara enkla, intressanta och 

innehålla rätt formalia.3 

 
Läroböcker behövs för att göra lärarnas jobb enklare. Idag får lärarna dra ett tyngt lass då man får 

mer uppgifter än enbart de pedagogiska och då är läroböckerna ett bra undervisningsmaterial. 

Eleverna behöver läroboken då den är en bra utgångspunkt för historieämnet. En studie gjord utav 

skolverket 2009 har kommit fram till att barnens betygsskillnader beror till stor del på föräldrarnas 

utbildningsnivåer. Betygsskillnaderna har ökat de senaste åren och det som kan motverka detta är 

läroböckerna. Då läroboken är präglad av demokrati och social rättvisa.4 

 
Genom interjuver, granskningar och observationer har det framkommit att det som används mest i 

klassrum är läroböcker. Läroböcker som finns i skolorna används ofta och under en längre tid. 

Lärarna som undervisar följer ofta läroböckerna genom hela undervisningen utan annat tillägg. Men 

det finns enstaka lärare som använder andra undervisningsmaterial istället för att använda sig utav 

läroboken. Orsaken till att inte fler lärare använder sig utav andra undervisningsmaterial än 

läroboken kan vara att det är en trygghet att använda sig av läroboken då den innehåller alla mål 

som eleverna behöver uppfylla och att den stödjer läroplanerna.5 Vi uppfattar bilder på olika 

kognitiva nivåer. Man kan tolkar och urskiljer bilden olika fast det är samma bild man granskar. 

Detta beror på att man har olika förutsättningar när man granskar en bild. Även vid granskning av  

budskap och innehåll i en bild likt en text så går det snabbare tidsmässigt men även enklare att 

granska en bild istället för en text.6 

 

1.1.2 Genus 

Ordet genus betyder släkte, slag, sort och kön. Innan 1980-talet var det bara språkläran som 

använde sig av ordet genus i Sverige. Ordet genus kommer ifrån det engelska ordet gender. Ordet 

gender började man använda sig utav på 1980-talet när man forskade om feminismen.7 

 
När man forskar om genus vill man bland annat veta hur människors idéer är om manligt och 

                                                
2 Almgren, Hans, 2011, Att spegla världen, s.352-353 
3 Almgren, 2011, s.353 
4 Almgren, 2011, s.358  
5 Pettersson, 2008, s.27 
6 Petterson, 2008, s.122 
7 Hirdman, Yvonne, 2003, Genus, s.11 
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kvinnligt. Om det skapar möjligheter eller hinder inom olika grupper. Det många kan blanda ihop är 

att genusforskning och jämställdhetsforskning är samma sak. Det finns en koppling mellan dessa 

två begreppsforskningar men i teorin är de två skilda ämnen. Genusforskningen är ett underlag för 

jämställdhetsforskningen, t.ex. att det resultat man får fram från genusforskningen blir en hjälp för 

jämställdhetsforskningen t.ex.  att se hur man kan göra det mer jämställt.8  

 

Många författare till läroböcker är män och det som finns i böckerna handlar därför mestadels om 

män. Om man tar historia ämnet som ett exempel så består historieläroböckerna mesta dels av att 

man pratar om upptäcker, krig och framgångar som män har utfört. Kvinnor nämns sällan om vilken 

betydelse de har gjort för samhället och världen. Nihlén och Nilsson skriver att man bör kolla upp 

hur läromedlen tar upp kvinnor och män och om man kanske bör funderar på att utesluta någon 

lärobok som inte tar upp bägge könen lika mycket.9 Denna forskning som Nihlén och Nilsson har 

fastställt är frågor som väckte mitt intresse för att skriva uppsats i detta ämne. Att jag som blivande 

lärare måste kontrollera vilka läromedel som jag lär ut ifrån och hur kvinnor och män framställs i 

dessa.  

 

1.1.3 Jämställdhet 
Att definiera jämställdhet är inte enkelt. I begreppet jämställdhet finns både kvalitativ och 

kvantitativ innehåll. Det kvantitativa i begreppet jämställdhet menas med att det ska vara en en 

jämn könsfördelning och med det kvalitativa menas med att det ska vara lika villkor för män som 

kvinnor. Begreppet jämställdhet handlar alltså om relationen mellan män och kvinnor.10 

 

När man arbetade med jämställdhet på lärarutbildningar tidigare tog man upp jämställdhet som en 

attitydfråga mer än som en kunskapslära. Detta har fått mycket kritik och har medfört att 

nyexaminerade lärarna inte varit beredda på hur kunskapen om jämställdhetsmålen i skolan ska 

behandlats på rätt sätt. Detta har förbättrats nu då lärarutbildningar har genomfört förändringar. 

Nu ingår det i lärarutbildningar att ta upp teorier om kön men dessa skiljer sig åt beroende på 

lärarutbildningar.11 Fast man tar upp detta i lärarutbildningarna så har skolan under en långtid fått 

tagit mycket kritik angående jämställdhet. Skolverket och myndigheten för skolutveckling menar att 

det har varit en brist i skolan att prata om jämställdhet. Skolverket (2000) skrev att man arbetar 

sällan om jämställdhet individuellt. Myndigheten för skolutveckling (2003) skrev att i 

                                                
8 Hedlin, Maria, 2006, Jämställdhet,  s. 42-43 
9 Nihlén, Johanna och Nilsson, Sara, 2006, Genusboken, s.114-115 
10 Hedlin, 2006, s.11-12 
11 Hedlin, 2006, s.7-8 
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undervisningen finns inte en bestämd undervisning för jämställdhet.12  

 

Sammanfattningsvis så behövs dessa tre begrepp för att få en tydligare bild utav vad uppsatsen 

handlar om då dessa begrepp är viktiga nyckelord i uppsatsen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

                                                
12 Hedlin, 2006, s.15 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är undersöka hur kvinnor och män framställs i olika läroböcker och hur 

dessa kopplas till de då rådande läroplanerna. För att undersöka detta har jag valt att besvara 

följande frågor: 

1. Hur ofta förekommer kvinnor och män i läroböckernas bilder samt namnregister? Hur har 

fördelningen mellan könen procentuellt förändrats mellan de två upplagorna?  

2. Vilken tidsperioder förekommer kvinnorna minst respektive mest i namnregistren i läroböckerna? 

Speglar namnregistren kvinnornas närvaro i läromedlen?  

 

1.3 Disposition 
Efter presentationen av olika begrepp och teorier så presenteras syftet med arbetet. Därefter 

presenteras mina valda forskningsfrågor följt av tidigare forskning, beskrivning av 

läroboksmaterialet och hur genomförandet av analysen kommer gå till med en beskrivning av 

metoden jag kommer använda mig utav. Från denna undersökning skall ett resultat presenteras detta 

resultat ska sedan diskuteras för att kunna nå en slutsats.  
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1.4 Forskning  
Det finns många som har undersökt hur genus framställs i olika läroböcker. Jag har valt ut tre olika 

forskningar/böcker som jag tycker stämmer överens med min undersökning. En av dessa 

forskningar är Anne - Marie Berggrens forskning från 1992 som har kollat på kvinnoperspektiv på 

läromedel i historia, religionskunskap och konst- och musikhistoria samt i ämnet social- och 

familjekunskap. 

 

En annan granskning jag kommer ta upp i min uppsats är Ann-Sofie Ohlander som 2006 gjorde en 

granskning om kvinnor, män, och jämställdhet i olika läromedel i historia. Ann-Sofies granskning är 

den som jag kommer utgå mesta dels ifrån i min uppsats.  

 

1.4.1 Läromedelsgranskning 
Anne Mari Berggren (1992) Granskade kvinnoperspektivet på läromedel i historia, 

religionskunskap och konst- och musikhistoria samt i ämnet social- och familjekunskap. Detta fick 

hon i uppdrag av statens institut för läromedel. Utgångsläget för granskningen av läromedlen tas i 

genus(kvinno) perspektivet. Detta betyder att man delar in kvinnligt och manligt i två grupper i 

samhället. Männen  som en kategori som framstår som överordnad i samhället.13Granskningen av 

detta visar att på de 2557 sidorna som involverar de sex historieböckerna så behandlar endast 71 

sidor kvinnor och det kvinnliga. I procent så blir det endast 2,8 procent av läroböckerna som består 

av kvinnor och det kvinnliga.14 

 

Bildanalysen som gjorts utav de sex läroböckerna visar att det finns cirka 1356 bilder. På dessa 

bilder finns antingen kvinnor, män eller båda könen är med på men även neutrala föremål så som 

objekt och byggnader. Av dessa 1356 bilder så är männen med på 690 bilder vilket blir cirka 51 

procent utav bilderna. Kvinnor är med på 165 utav de 1356 bilderna detta motsvarar i procent cirka 

12. De resterande bilderna som är 501 är på neutrala föremål och detta motsvarar 37 procent.15  

 

Delegationen för jämställdhet i skolan gjorde 2010 en rapport om Kvinnor, män och jämställdhet i 

läromedel i historia. Den som fick uppdrag att göra rapport var Ann-Sofie Ohlander.16 I denna 

rapport har man granskat 4 olika läroböcker i historia från högstadiet till gymnasiet plus en 

lärarhandledning för historia. Två av dessa böcker är inriktade på högstadiet och det är de böckerna 

                                                
13 Berggren, Anne Mari, 1992,  Kvinnoperspektiv på läromedel i historia, religionskunskap och 
konst- och musikhistoria samt i ämnet social- och familjekunskap, sid.1  
14 Berggren, 1992, s.7 
15 Berggren, 1992, s.8 
16 Ohlander, Ann-Sofie, 2010, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, s.4 
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som kan kopplas till min uppsats om läromedelsgranskning.17 Det resultat som framkommit utav 

rapporten är att kvinnor nämns mindre än männen i registren. Rapporten visar även att svenska 

kvinnor nämns knappt efter 1700-talet i dessa läroböcker.18 

 

Granskningen av grundskolans historieläroboken Sofi historia visar att av de cirka 156 namn som 

nämns i registret är endast 6 kvinnliga. De resterande är manliga. Av dessa sex kvinnor är en kvinna 

svensk som nämns och det är drottning Kristina.  Av de namngivna personerna som står med i 

lärobokens register är cirka 4 procent kvinnor. I granskningen av So direkt historia nämns 19 

kvinnor och lite över 245 män men detta involverar texter men även bildtexter. Antalet namngivna 

kvinnor i registret är cirka sju procent.19 

 

Granskningen visar att kvinnorna är underrepresenterade i dessa läroböcker20. När kvinnorna nämns 

så är de ofta passiva då de nämns som mannens hustru, arbetarens hustru eller att man nämner 

nunnor och munkar men aldrig nämner nunnor mer förutom i inledningen.21 Ohlander avslutar 

granskningen med att reflektera hur läroböckernas innehåll påverkar eleverna. Hon menar att med 

liknande läromedel som dessa så ger detta inte flickorna positiva bilder utav hur kvinnor ska vara 

eller hur kvinnliga förebilder varit i vår historia. Pojkarna får heller inte de en bild utav hur männen 

ska vara eller hur manliga förebilder varit. Då mycket av det som står i läroböckerna visar ett 

mansideal som är väldigt begränsat och som då blir negativt för pojkarna om man enbart ser detta.22  

 

Dessa forskningar valdes för att visa att man har granskat läromedel under många år och kommit 

fram till liknade resultat varje gång. Trotts detta har det inte skett någon större förändring i 

läroböckerna. Ohlanders forskning är den forskning som denna uppsatsen kommer utgå ifrån 

mestadels på grund utav likheterna. Det som skiljer våra granskningar åt är att jag har valt en 

lärobok som är från två olika år 2003 respektive 2013. Istället för att ha flera olika läromedel så 

ville jag fokusera på ett läromedel för att se tydligt hur läromedlet har ändrats. Detta blir en lucka i 

Ohlanders arbete då hon inte får specifikt för varje läromedel vad som har förändrats däremot får 

hon en bredare granskning utav läromedlen. 

 

                                                
17 Ohlander, 2010, s.7 
18 Ohlander, 2010, s.51 
19 Ohlander, 2010, s.51 
20 Ohlander, 2010, s.67 
21 Ohlander, 2010, s.68 
22 Ohlander, 2010, s.73 
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1.4.2 Rapport om hur värdegrundsfrågorna tas upp i läromedel  
Skolverket utkom med en rapport 2006 I enlighet med skolansvärdegrund. I denna rapport hade 

man jämfört olika läroböcker från grundskolan och gymnasiet om hur de tar upp etnisk bakgrund, 

kön, sexuell , trosförfattning, funktionshinder och religion. De läroböcker som man granskade var 

läroböcker inom religionskunskap, historia, biologi/naturkunskap och samhällskunskap. Under 

denna granskning märkte man att män presenterades mer än kvinnor i läroböckerna i både text och 

bild. Skolverket skriver därför att lärarna behöver kolla igenom sina läromedel så eleverna får en 

undervisning som är jämställd och som är en bild av hur det är idag.23 

 
Man har under senare år undersökt många läromedel för att se hur jämställdhet framställs i dessa. 

Bland annat har man gjort en granskning av historia läromedel på gymnasiet från 1967 till 2002. 

Granskningen bestod utav fyra läromedel och det som granskningen kom fram till var att kvinnorna 

alltid framställdes som enformiga. I dessa läroböcker är det männen som är de historiska personerna 

och kvinnorna får stå i bakgrunden. I och med detta så blir kvinnan obetydlig för historian. I 

läroböckerna tar man däremot upp de förändringar som har skett i Sverige för kvinnor men man 

glömmer då berätta att dessa förändringar som skedde i Sverige för kvinnor även hade inverkan på 

männen.24 

 

Ovanstående rapport från skolverket och granskning utav historia läromedel på gymnasiet påminner 

om den undersökning jag kommer utföra. Här har man granskat läromedel och framställt att kvinnor 

får en passiv roll och nämns mindre än männen i läromedel. Skillnaden med min undersökning är 

att jag kommer undersöka ett läromedel men från två olika år 2003 respektive 2013.  Med resultaten 

från denna rapporten och efter min undersökningen så ska det bli spännande att se vilka resultat jag 

kommer fram till och om dem stämmer överens med dessa.  

 
1.5 Metod och material  
1.5.1 Metod 
Den metod jag kommer använda mig utav är kvantitativ metod. Kvantifiera gör man när man 

undersöker eller mäter hur ofta något förekommer i en text samt räknar hur ofta något förekommer i 

en text. Metoden som jag använder mig av är en kvantitativ metod där jag kommer kvantifiera hur 

många män respektive kvinnor som finns på bilder i läroböckerna samt att jag kommer räkna hur 

ofta män respektive kvinnor nämns i läroböckernas register.25  

 

                                                
23 Pettersson, Rune, 2008, Bilder i läromedel, s.139-140 
24 Pettersson, 2008, s.144 
25Boréus, Kristina & Bergström, Göran, 2012, Innehållsanalys, s.50 
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Läroboksanalysen kommer genomföras i fyra olika moment för att besvara mina forskningsfrågor. 

Första momentet är att jag kommer genomföra en bildanalys. Där jag kommer räkna hur många 

bilder utav kvinnor respektive män det finns i varje läroboksmedel. Eftersom vissa bilder föreställer 

stora folkmassor och arméer så har jag valt att begränsa min räkning till att ha maximalt 10 män 

respektive 10 kvinnor på varje bild. Detta ger även analysen en klarar bild då annars enstaka bilder 

kan stå för en majoritet av de räknade individerna.  I min räkning kommer jag bara att räkna med 

människor som man tydligt kan identifiera till kön. Mitt resultat kommer sedan sammanställas i 

olika diagram för att lättare kunna presentera mitt resultat. Det andra momentet är att jag kommer 

kolla varje årskurs namnregistret i läroböckerna och se hur många kvinnor respektive män som är 

namngivna i registret. För att sammanställa detta kommer jag göra ett diagram av detta och sedan 

räkna ut i procent hur ofta kvinnor respektive män förekommer i registren. Det tredje momentet är 

en fortsättning på de namnregistret på kvinnorna som jag fått fram och utifrån det ska jag göra ett 

tidsdiagram när kvinnorna nämns i historien och då få fram när kvinnorna nämns minst samt mest. 

Detta genomför jag genom att kolla i registret under vilket kapitel de nämns och då kartlägga under 

vilka perioder kvinnorna förekommer. Det fjärde momentet är en fortsättning på namnregistret. För 

att besvara frågan om namnregistren speglar kvinnors närvaro i läromedlen så ska jag granska  

intressanta benämningar som man finner i registren. De benämningar jag funnit intressanta är de 

som jag misstänker kan innehålla kvinnor som egentligen skulle kunnat stått med i registret. 

Granskningen kommer genomföras utifrån att benämningens sidor som står i registret kommer 

granskas. Detta för styrka mina forskningsfrågor ytterligare och för att se om de benämningar som 

jag funnit intressant är det i texten som i registret.  

 

1.5.2 Material  
Det valet jag har gjort utav material är att jag valt två stycken historia läroböcker som jag kommer 

granska. Dessa valdes då de infattade alla årskurser på högstadiet i endast en bok samt att det fanns 

två upplagor som skrivna utefter olika läroplaner. De två böcker som jag valt är: Levande historia 7-

9 som är skriven 2003 utav Kaj Hildingson och Lars Hildingson och en senare upplaga av den 

tidigare nämnda boken Levande historia 7-9 fast utgiven 2013 utav Kaj Hildingson och Lars 

Hildingson. Jag valde dessa böcker som det skiljer 10 år mellan utgivningarna för att kunna se vad 

som har förändrats både positivt och negativt. Vad som har förändrats får jag tydligt se då de är 

någorlunda samma innehåll. Då denna bok används under hela högstadiet från årskurs 7 till 9 så får 

jag tydligt se efter jag har granskat dessa böcker om skolor som har denna lärobok saknar 

jämställdhet och genus i sin historia undervisning utifrån vad läroböckernas innehåll är eller om det 

ingår jämställdhet och genus i läroböckerna.  

 
Levande historia 7-9 elevbok 2003 är upplagd att boken börjar i årskurs 7 som innehåller 8 kapitel 
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dessa avsnitts innehåll är: samlare – jägare - fiskare, bönderna, de första städerna, den första staten, 

längs gula floden och Indus, grekerna, romarna och slutligen araberna. Årskurs 8 innehåller 9 

kapitel dessa avsnitts innehåll är: Europa tar form, världskartan ritas, tre stormakter, den 

amerikanska revolutionen, franska revolutionen, den industriella revolutionen, drömmen om ett 

Europa i fred, förändringar i norden och slutligen leva i Sverige – jordbruk, skogsbruk och industri.  

Årskurs 9 innehåller 9 kapitel dessa avsnitts innehåll  är: USA blir en stormakt, maktkamp i 

Sverige, första världskriget, Ryssland blir Sovjetunionen, mellan två krig, andra världskriget, 

supermakter och terrorbalans, en supermakt försvinner och Sverige efter 1945.26 

 

Levande historia 7-9 elevbok 2013 är upplagd på liknande sätt som den tidigare upplagan 2003. 

Den börjar på årskurs 7 som innehåller 8 kapitel dessa avsnitts innehåll är:  samlare –jägare – 

fiskare, människan blir bonde, de första städerna, den första stora staten, vid gula floden, grekerna, 

romarna och araberna. Årskurs 8 innehåller 9 avsnitt dessa avsnitts innehåll är: Europa börja 

formas, tre stormakter, nya idéer och handelsvägar, den amerikanska revolutionen, franska 

revolutionen, den industriella revolutionen, drömmen om ett Europa i fred, Sverige blir industriland 

och USA blir en stormakt. Årskurs 9 innehåller 9 kapitel dessa dessa avsnitts innehåll är: Maktkamp 

i Sverige, första världskriget, Ryssland blir sovjetunionen, mellankrigstiden, andra världskriget, det 

kalla kriget, en supermakt försvinner, motstånd mot förtryck, ett sekel i Sverige.27 

 

Då dessa läroböcker är skrivna 2003 respektive 2013 så följer de två olika läroplaner Levande 

historia 2003 har Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000 och Levande historia 2013 har 

läroplanen Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Nedanför kommer 

granskning ske på delar från bägge läroplanerna som kan kopplas till mina forskningsfrågor. Varje 

läromedel måste stödjas av den då rådande läroplanen.  

 
I läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 så inleds det med ett kapitel 

om vad skolans värdegrund är och vilka uppdrag skolan har. Ett uppdrag som skolan har är att ha en 

likvärdig utbildning för alla elever. All undervisning som sker i skolan ska anpassas till alla elevers 

behov och förutsättningar. Skolan ska tydligt visa att kvinnor och män har lika möjligheter och rätt. 

Hur skolan bemöter, ställer krav och förväntningar på eleverna påverkar till viss del hur deras 

uppfattning om kvinnligt respektive manligt ser ut. Skolan har som uppdrag att motarbeta gamla 

                                                
26 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars, 2003, Levande historia, s.123   
27 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars, 2013, Levande historia, s.0 
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könsmönster och istället framhäva att eleverna inte behöver vara beroende av könsmönster.28 

Om vi kollar under historias kursplan (2011) så står det att de historiska berättelser som finns har 

skapats utav män och kvinnor dessa historiska berättelser har uppkommit under alla tider och har 

bidragit till att vår värld har förändrats. Genom undervisning ska eleverna få möjlighet att se hur 

män och kvinnor i tidsföljd har grundat och ändrat kulturer och samhällen.29 

 

I inledningen av kursplaner och betyg för grundskolan 2000 står det att all undervisning ska 

involvera alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt allas rätt till frihet 

och samhörighet. Dessa värden ska även involveras i ledningen och organisationen av skolan.30  

Om vi kollar under historians kursplan 2000 så står det att eleverna ska få se hur det såg ut förr i 

tiden och vilka olika förutsättningar det fanns för män, kvinnor och barn runt om i världen i olika 

kulturer och olika samhällsklasser.  Detta ska utveckla en förståelse för det samhälle vi lever i idag 

och hur samhället kommer se ut i framtiden.31 

 

Dessa mål och värdegrundsfrågor ska vi sedan analysera och diskutera i diskussionen utefter vad 

undersökningen säger om vad som finns med eller saknas i läroböckerna. Om dessa mål inte 

framställs tydligt i läroböckerna får inte eleverna med sig viktiga mål som står i läroplanerna.  

                                                
28 Skolverket, 2011, Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.8 
29 Skolverket, 2011, s.172 
30 Skolverket, 2000, Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000, s.6 
31 Skolverket, 2000, s.76 
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2. Undersökning  
Undersökningsdelen består av fyra delar. Första delen är en granskning utav bilder i läromedlen. 

Där kommer jag räkna hur många bilder utav kvinnor respektive män det finns i varje 

läroboksmedel. Den andra delen är en registeranalys. Där jag kommer kolla varje årskurs 

namnregistret i läroböckerna och se hur många kvinnor respektive män som är namngivna i 

registret. Den tredje delen är en fortsättning på de namnregistret på kvinnorna som jag fått fram och 

utifrån det ska jag göra ett tidsdiagram när kvinnorna nämns i historien och då få fram när 

kvinnorna nämns minst och mest. Sista delen är en fortsättning på namnregistret. Där kommer jag 

granska benämningar som jag funnit intressanta efter registeranalysen. Efter att undersökningarna 

har genomförts ska forskningsfrågor blivit besvarade.  

 
2.1 Hur ofta förekommer kvinnor respektive män på bilder i läroböckerna? 
Efter bildanalys av de två läroböckerna Levande historia 2003 och Levande historia 2013 har 

sammanställningar gjorts i diagram för varje årskurs. I samtliga diagram nedan finns båda 

böckernas könsfördelning representerade. Jag gjorde diagram för varje årskurs för att man enklare 

skulle se om det blivit någon ändring i könsfördelningen mellan kapitlen i de två upplagorna. 

 

 

Källa: Levande historia 2003 
           Levande historia 2013 

Ovanför visas ett linjediagram på årskurs 7 kapitel i Levande historia 2003 respektive 2013. När 

man granskar diagrammet för årskurs 7 kan man se en tydlig ökning av män. Ökningen skulle man 

anta vara på kvinnorna då de tidigare bildmässigt varit underrepresenterade men det är männen som 

ökar i 2013 upplaga av Levande historia. Genom att kolla på diagrammet syns det tydligt att det är 

männen som dominerar på bilderna. 2003 års upplaga i årskurs 7 hade sammanlagt 213 män 

respektive 92 kvinnor med på bilderna. I den senare upplagan 2013 var 92 kvinnorna med på bilder 

däremot så hade männen ökad till 350 män på bilderna i årskurs 7.  

Antal kvinnor och män på bilderna i läroböckerna för årskurs  7 
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Källa: Levande historia 2003 
           Levande historia 2013 

 

Ovanför visas ett liknande linjediagram som tillhör årskurs 8. När man kollar på diagrammet ser 

man att männens värden ligger dubbelt så högt som kvinnornas. Detta speglar även av sig i 

resultatet då 539 män är med på bilderna i 2003 upplaga respektive 261 kvinnor som är med på 

bilderna i den gamla upplagan. I den senare upplagan 2013 är det 544 män som är med på bilderna 

respektive 252 kvinnor som är med. Antalsmässigt i de olika kategorierna män och kvinnor så 

skiljer det inte så mycket i denna årskurs gentemot om vi kollar kategorierna mot varandra. Här ser 

man att männen har mer än dubbelt så många individer med på bilderna gentemot kvinnorna.  

 

 

Källa: Levande historia 2003 
           Levande historia 2013 

 

Linjediagrammet ovanför som tillhör årskurs 9 visar att den senaste upplagan har ökat bilderna på 

både män och kvinnor. I den tidigare upplagan 2003 är det är 463 män och 173 kvinnor gentemot i 

den senare upplagan 2013 som det 678 män och 276 kvinnor på bilderna. De kapitel där bilderna 

Antal kvinnor och män på bilderna i läroböckerna för årskurs 8  

Antal kvinnor och män på bilderna i läroböckerna för årskurs 9  
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har ökat mest är under kapitel 3 som är: Ryssland blir sovjetunionen och kapitel 5 som är om andra 

världskriget. Ökningen av män på bilder i kapitel 5 kan beror på att det blivit fler bilder från kriget 

med arméer och folksamlingar på.  

 

Lägger man ihop alla resultat från de olika årskurserna och räknar ut detta så visar det att i den 

tidigare upplagan så fanns det sammanlagt 1215 män och 526 kvinnor på bilderna. I den senare 

upplagan fanns det 1572 män och 620 kvinnor på bilderna. På bilderna i Levande historia 2003 ser 

man att 70 procent av de identifierbara människorna är män och att resterande 30 procenten är 

kvinnor. I bilderna från läroboken 2013 ser man att 72 procent av de identifierbara människorna är 

män. Resterande 28 procenten är kvinnor. Dessa resultat visar att procentmässigt har det inte skett 

några större skillnader på 10 år mellan de olika upplagorna. För att få en mer komplett bild av hur 

läroböckerna är utformade utifrån ett genusperspektiv utförde jag en en registeranalys.  

 

2.2 Hur ofta förekommer kvinnor respektive män i registren? 
Diagrammet nedanför visar register analysen utav Levande historias upplaga 2003 och 2013. Det vi 

kan tyda utifrån diagrammet är att den senare upplagan 2013 har med minst kvinnor i register. 

Antalet kvinnor som upplagan har med är sex stycken. Den tidigare upplagan 2003 har med nio 

kvinnor i sitt register. Den senare upplagan har med 91 män i registret gentemot den gamla som 

hade med 151 män. Det vi kan avläsa utav detta är att männen har minskat i den senare upplagan 

och så även kvinnorna. Det som jag inte förstår är varför antalet kvinnor i registret har minskat. Den 

årskurs där kvinnorna har försvunnit ifrån är årskurs 7 där man nämner många olika grekiska 

gudinnor. Den årskurs där männen försvann var i årskurs 8. I denna årskurs handlar det mycket om 

världskrigen och återuppbyggnaden av ett Europa.

 

Källa: Levande historia 2003 
           Levande historia 2013 
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För att få en ännu tydligare bild utav registeranalysen och hur de då rådande läroplanerna påverkade 

innehållet i läroböckerna har jag valt att mäta i procent hur mycket män respektive kvinnor 

förekommer i böckerna utifrån de resultat som registeranalysen har gett.  

 

I den tidigare upplagan av Levande historia 2003 fanns det sammanlagt 162 karaktärer namngivna i 

registret. Av dessa 162 karaktärer så är nio stycken kvinnliga och 153 stycken manliga. Uträkningen 

av detta visar att procentmässigt så innehåller boken enbart 5,5 procent kvinnliga karaktärer och 

94,5 procent manliga karaktärer. Den senare upplagan av Levande historia 2013 innehåller 101 

karaktärer i registret. Av dessa 101 karaktärer så är sex stycken kvinnliga och 96 stycken manliga. 

Uträkningen visar att i denna bok så innehåller enbart fem procent kvinnliga karaktärer och 95 

procent manliga karaktärer.  

 

Resultatet visar att procentmässigt har det inte skett någon större skillnad på 10 år mellan dessa 

läroböckerna. Det jag tidigare har skrivit om vad läroböckerna säger om deras värdegrund och vad 

som ska tas med i undervisningen visar att detta inte stödjer det. Det resultat som jag har kommit 

fram utifrån detta är att jag som lärare kommer behöva komplettera vissa delar av 

undervisningsmaterialet för att uppfylla målet med jämställdhet utifrån läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Därav har jag valt att göra en uppföljning av de resultat jag 

fått fram utifrån min registeranalys. Jag kommer kolla när kvinnor saknas i områden samt 

tidsperioder i de olika läroböckerna för att jag som lärare ska veta vilka delar jag måste komplettera 

för att eleverna ska uppfylla mål med jämställdhet utifrån läroplanerna för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet.  
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2.3 Fortsättning på register analysen  
Diagrammet nedanför visar en fortsättning på registeranalysen där jag har valt att undersöka under 

vilka perioder kvinnor nämns. Efter att jag har sammanställt detta får jag fram att kvinnorna nämns 

mest under antiken i den tidigare upplagan av Levande historia. Där nämns sex stycken kvinnor av 

sammanlagt nio kvinnor från hela registret. Dessa kvinnor är mesta dels från den grekiska 

mytologin. 

 

 

Källa: Levande historia 2003 
           Levande historia 2013 

 

I den tidigare upplagan av Levande historia så nämns tre grekiska mytologi kvinnor i olika 

uråldriga skådespel och en mytologi prinsessa samt en romersk kejsarinna i andra berättelser. I den 

senare upplagan av Levande historia har man valt att krympa ner grekiska mytologin och tagit bort 

många av de grekiska mytologi kvinnorna och deras skådespel. Den kvinna som finns kvar i den 

senaste upplagans registret är Hatschepsut som är en kvinnlig farao. I den tidigare upplagan nämner 

man även prinsessans mor drottning Pasifae i en berättelse men hon står inte med i registret. 

Däremot så nämns ingen kvinna under varken forntiden, 1600-talet eller 1800-talet till 2000-talet i 

den senare upplagan av Levande historias register. 

 

I den senare upplagan av Levande historia så nämns kvinnorna mest under 1700-talet och 1900-talet 

där de två århundrandena hade två vardera av sammanlagt sex kvinnor från hela registret. 

Skillnaden vi kan se mellan upplagor är att den senare upplagan endast har en kvinna med i registret 

från antiken gentemot den tidigare upplagan som hade sex stycken kvinnor med i registret. Detta får 

mig att att vilja göra en enklare innehållsanalys av texten från antiken för att se varför det har blivit 

sådan stor skillnad. Det nämns ingen kvinna under varken forntiden, medeltiden, 1600-talet eller 

200-talet i den senare upplagan av Levande historias register.   
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2.4 Benämningar i registeranalysen  
Under registeranalysen i den senare upplagan av Levande historia fann jag den intressanta 

benämningen ”kvinnors liv”. Efter det resultat jag hade fått fram och efter upptäckten av denna 

benämning så valde jag att göra en enklare textanalys utav de sidor som kvinnors liv berörde. När 

jag granskade detta vidare visade det sig att på en av dessa tre sidor så nämns två viktiga kvinnor 

för renässansen Caterina Sforza och Sofonisba Anguissola. Dessa kvinnor finns inte med i registret 

utan står med under ”kvinnors liv”. Dessutom la jag märke till vid en genombläddring av boken att 

det fanns en känd bild på en kvinna nämligen Betsy Ross. Hennes namn stod inte heller med i 

registret men hon nämndes i text och bild i läroböckerna. 

 

I registret för den senare upplagan av Levande historia fanns även en annan intressant benämning 

nämligen ”kung”. Däremot fanns inte benämningen drottning med. Jag valde därför att göra en 

enklare textanalys för att dubbel kolla så det inte nämndes någon drottning när kungarna nämndes. 

Resultatet av detta var att kungarna presenterades i pågående strider eller viktiga händelser och då 

presenterades det inte någon drottning. Däremot på ett ställe presenteras Spanska kungaparet 

Ferdinand och Isabelle. Dessa nämndes efter sina namn och inte efter kung eller drottning.  

 
De resultat som har framkommit efter undersökningen tas nu med in i diskussionen där dem 
kommer diskuteras och analyseras.  
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3. Slutdiskussion  
3.1 Resultatdiskussion 
Vi kan inte förneka att männen har betytt mycket för vår historia och vår värld. Men kvinnor har 

även dem betytt mycket för vår historia och vår värld. Registeranalysen visar tydligt hur icke 

jämställd läroböckerna är. I den tidigare upplagan finns sammanlagt nio kvinnor med i registret mot 

153 män. Att det endast finns nio stycken kvinnor i registret chockar mig då det borde vara betydligt 

fler. Efter sammanställning utav namnregistret i Levande historia 2003 så visar diagrammet att det 

nämns inga kvinnor under varken forntiden, 1600-talet, 1800-talet, 1900-talet samt 2000-talet i den 

tidigare upplagan av Levande historias register. Däremot nämns dem i en större omfattning under 

Antiken i den tidigare upplagan av Levande historia. I den senare upplagan har antalet kvinnor i 

registret sjunkit till endast sex stycken gentemot 96 män. Man har alltså tagit bort sex kvinnor och 

lagt till tre stycken nya och där av minskat antalet kvinnor med tre namn. Man kan ställa sig frågan 

varför valde författarna att minska antalet kvinnor istället hade det varit ett ypperligt tillfälle att 

lägga till dessa tre nya namn och därmed förbättrat bokens könsfördelning. Speciellt när vi lever i 

ett samhälle som strävar mot jämställdhet och där dess frågor syns allt mer på den politiska 

agendan. Efter sammanställningar utav namnregistret i Levande historia 2013 så visar diagrammet 

att det nämns inga kvinnor under forntiden, medeltiden, 1600-talet och 2000-talet. Däremot så 

nämns kvinnorna mest under 1700-talet och 1800-talet i den senare upplagan av Levande historias 

register där enstaka kvinnor nämns. Efter granskningar utav periods fördelningen av kvinnorna 

tycker jag detta visar att läroböckerna inte  har gett kvinnorna den värdiga plats och bild som dem 

borde haft i dessa två läromedel. Kvinnorna har som männen påverkat vår historia och värld. Detta 

skrivs tydligt i läroplanerna som läroböckerna skall stödja.  

 

I registret för 2013 upplaga av Levande historia stod Gavrilo Princip med som mördade 

kronprinsen Ferdinand och hans hustru Isabelle. En mördares namn finns med i ett register men de 

två viktiga kvinnorna från renässansen Caterina Sforza och Sofonisba Anguissola får däremot inte 

vara med i registret som egna kvinnor utan står skrivna under benämningen kvinnors liv. Här bör 

även nämnas att benämningar som svärd och häst står med i registret vilket jag anser kväver 

kvinnornas betydelser för läromedlen. Varför får dessa kvinnor stå under kvinnor liv och inte var 

egna individer som många vetenskapsmän och manliga kungligheter. I sådana fall skulle ju 

Christoffer Columbus stå under ”mäns liv”men han står istället under sitt namn. Denna benämning 

gjorde att två viktiga kvinnor försvann från registret på grund utav fel benämning.  

 
Varför tänkte inte författarna på detta och insåg att kvinnor inte behöver stå under en annan 

benämning än sina egna namn i registret. Är det för att författarna är manliga till Levande historia 

och inte tänkte på genusaspekten på samma sätt som om det hade varit kvinnliga författare? Detta 
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för mig in på det som Nihlén och Nilsson skrev att många författare till läroböcker oftast är män och 

så även innehållet. I historieböckerna så står det om krig, upptäckter och historier som män har gjort 

men det kvinnorna har genomfört står inte med i samma grad i historieböckerna.32 

 

I registeranalysen fann jag en annan intressant benämning nämligen kung. Däremot så fanns inte 

benämningen drottning med i lärobokens register. De kvinnliga kungligheterna stod under sina 

namn gentemot en del manliga kungligheter som stod under benämningen kung. I registret fanns 

fortfarande många manliga kungligheter som stod under sitt namn. Kvinnliga kungligheter fick 

endast stå under sina namn istället för under benämningen drottning. Benämningen drottning fanns 

ens inte med i registren. Drottningen Isabelle som var gift med Ferdinand står under Isabelle 

drottningen. Istället hade man kunnat lagt in henne under drottningar också plus under hennes namn 

precis som man har gjort med manliga kungar som finns under båda benämningarna i registren. 

Vissa kanske skulle säga att jag motsätter mig om det jag tidigare skrivit. Men det jag vill få fram 

med detta är att läroböckerna inte har ett genusperspektiv. Hade man inte kunnat haft drottningar 

och kungar som benämningar plus att man lagt in kungligheter under sina egna namn också. Dels 

för att göra det enklare för eleverna när dem ska kolla i registret men även för att få en jämställd 

lärobok.  

 
Som jag tidigare nämnde så är det nio stycken kvinnor som finns med i Levande historia 2003 

register och i Levande historia 2013 så är det endast sex kvinnor som nämns. Detta kanske säger en 

del om att kvinnorna är passiva och får stå bakom mannens namn. Man kanske inte nämner 

kvinnornas namn utan pratar endast om mannen i ett äktenskap, under ett krig eller kring 

kungligheter. Det kanske är det som fattas i denna bok att man skulle göra kvinnorna mer aktiva och 

skriva om kvinnan och mannen. Genom att genomföra dessa ändringar skulle detta bidra till en mer 

jämställd lärobok.  

 
Det resultat som jag har kommit fram till att kvinnor är underrepresenterade i Levande historias 

läroböcker stämmer överens med de två tidigare forskningarna som jag hade med i mitt 

forskningsläge. Ohlander skriver i sina rapport att kvinnorna är passiva i läroböcker. Kvinnor nämns 

oftast intill mannen som deras hustru, arbetarens hustru eller nunna bredvid munken. Kvinnorna 

nämns sällan själva.33  

 

Detta stämmer till stor del med min rapport. Då min undersökning inte var lika inriktad på 

                                                
32 Nihlén & Nilsson, 2006, s.114-115 
33 Ohlander, 2010  
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textanalys som Ohlanders undersökning var så blir det svårt för mig att uttrycka mig om hur passiva 

kvinnorna var textmässigt. Däremot så utförde jag bildanalyser utav läroböckerna. Det som jag 

insåg utav bildanalysen att kvinnorna är passiva. Männen är de som står i centrum på bilderna och 

om kvinnorna finns med på bilden så står de på sidan utav mannen. Antalsmässigt så  dominerade 

männen bilderna i läromedlen då omkring 72 procent av människorna som fanns med på bild i den 

senare upplagan av Levande historia var just män. Detta visar att bildmässigt i Levande historia så 

är det inte jämställt. Kvinnorna är underrepresenterade. Eleverna får inte en jämställd bild utav 

kvinnligt och manligt när män är så kraftigt överrepresenterade på bilderna i läroböckerna. Historia 

är ett ämne som finns med nästa hela skolgången. Om eleverna får denna bild presenterad under 

skolgången tror jag inte att eleverna kommer få med sig en jämställd bild utav skolan. 

 

Pettersson skriver att det endast är få lärare som använder sig utav andra material än läroböckerna. 

Detta beror troligtvis på att det är en säkerhet att använda sig utav läroböckerna då de följer 

läroplanerna.34 Efter min granskning så inser jag att ibland litar man för mycket på läroböckerna. 

De läroböcker jag har granskat stödjer inte läroplanerna till fullo. Då min granskning endast var på 

två historieläroböcker av samma utgivare kan jag inte säga att alla läromedel inte följer 

läroplanerna. Men utifrån den tidigare forskning jag har granskat så kan vi tydligt se att det inte 

endast är historia ämnet som man har gjort läroboksanalyser på med genusperspektiv och upptäckt 

att kvinnor är underrepresenterade i många olika läroböcker.  

 

Läroböckerna som granskningen har skett på följer två olika läroplaner och detta medför att 

innehållet i läroplanerna har ändrats. I Läroplanen för historia 2011 har man tydligare skrivit ut att 

historian har skapats utav både män och kvinnor.35 Gentemot i Läroplanen i historia 2000 där har 

man skrivit att eleverna ska se vilka förutsättningar män, kvinnor och barn hade runt om i världen 

och då få en förståelse för hur dagens samhälle är och hur framtida samhället kommer se ut.36 I den 

nya läroplanen blir det tydligare att det är både män och kvinnor som har skapat historian. 

Dessvärre skiljer det inte så många år mellan läroplanerna, om vi hade haft en läroplan från 1980 

hade det nog varit mer skillnad än vad det är nu. Utifrån de resultat jag har fått fram från 

undersökningen så ser man att läromedlen inte följer läroplanerna. Att historiska berättelser har 

skapats utav kvinnor och män genom tiderna visas varken i Levande historias lärobok 2003 eller  

2013 då kvinnorna är underrepresenterade bildmässigt och registermässigt gentemot männen som är 

överrepresenterade i läroböckerna.  

                                                
34 Pettersson, 2008, s.27 
35 Skolverket, 2011, s.172 
36 Skolverket, 2000, s.76 
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I dagens samhälle pratas det mycket om att det ska vara jämställd. Vi har kommit en bra bit på 

vägen till ett jämställt samhälle men det finns fortfarande vissa pusselbitar kvar. Skolan har ett stort 

ansvar att förmedla detta till elever då skolan är en del av barnens utveckling. I skolans värdegrund 

står det tydligt att skola ska ha likvärdiga utbildningar för alla elever och skolan ska visa att alla har 

samma förutsättningar oavsett om du är man eller kvinna.  

Det jag har insett när jag granskar läromedlen är att kvinnor inte nämns i samma utsträckning som 

männen. Läroböckerna ska stödja och styrka det läroplanerna säger och det gör inte detta 

undervisningsmaterial.   

.  

3.2 Metoddiskussion 
De metoder jag har valt att utföra i min undersökning finns det både för- och nackdelar med. Jag 

valde att granska samma lärobok fast olika upplagor för att få en konkret och tydligt resultat av om 

läroboken är oförändrad eller förändrad. Hade jag valt olika läromedel hade jag fått ett bredare 

resultat men jag valde att begränsa mig.  

 

I bildanalysen valde jag att avgränsa mig till två kategorier, män respektive kvinnor. Metoden jag 

valde var att räkna max tio män respektive 10 kvinnor på varje bild. Fördelen jag såg med detta var 

att bilder med stort antal individer t.ex. en bild på en armé förhindras att stå för en majoritet av de 

räknade individerna. Detta anser jag ge en mer korrekt bild än om man skulle räkna alla individer så 

skulle det kunna bli något missvisande.  
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3.3 Avslutande reflektion   
Efter att undersökningen har genomförts har syftet uppnåtts och forskningsfrågorna blivit 

besvarade. Det resultat som undersökningen har kommit fram till är att kvinnorna är 

underrepresenterade både bildmässigt och registermässigt i upplagorna 2003 respektive 2013 av 

Levande historia. Kvinnorna ges inte heller tillräckligt utrymme i registret för att kunna spegla dess 

närvaro i läroböckernas innehåll. Detta resulterar i att läroböckerna inte stödjer kravet på en 

jämställd historia som står i kursplanen för historia 2011.  

 

För mig som blivande lärare så trodde jag att det var en självklarhet att alla böcker skulle stödja 

läroplanerna. Efter min granskning så märker jag att läroboken Levande historia inte stödjer 

läroplanerna. I lärarrollen så ingår det att ge eleverna förståelse för att det spelar ingen roll om du är 

man eller kvinna då alla har samma möjligheter och rättigheter. Detta hoppas jag att jag kan 

förmedla till mina blivande elever i framtiden. Drömmen för mig vore ju att detta redan skulle vara 

en självklarhet att läroböckerna skulle vara jämställda. Då vårt samhälle strävar efter att blir mer 

jämställt så tror och hoppas jag att även våra läroböcker kommer bli mer jämställda i framtiden, 

men det får tiden bevisa.  

 

Som en fortsättning på min uppsats skulle man kunna undersöka vilka kvinnor som man skulle 

kunna lägga till i läroboken för att få en mer jämställd lärobok som följer läroplanens mål och 

värdegrundsfrågor. En vidare fortsättning skulle även vara att granska fler läromedel än enbart ett 

för att se hur fler läromedel är och med den kunskapen kunna välja en lärobok som stödjer 

läroplanen bättre. 
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