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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 

 

Något som är väldigt viktigt i skolan idag är att läroplanen följs och att undervisningen har 

läroplanen och kunskapskraven som grund. Därav vill vi självklart se om de läromedel som är 

utgivna sedan den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr11) faktiskt följer vad som står i det centrala innehållet. 

 

Citatet ovan går att läsa i värdegrunden som återfinns i Lgr11. Det vi vill lyfta fram med 

citatet är att skolan ska arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor, vilket även tidigare 

läroplaner betonat. I det moderna Sverige är jämställdhet en viktig fråga och det är därför 

intressant att undersöka om läromedlen i historia har uppdaterats för att reflektera denna 

ändring i samhällssynen. 

 

Eftersom Sverige är en demokrati ska folkets syn på vad som är viktigt även reflekteras i den 

utbildning som bedrivs i våra skolor. Detta sker genom att de valda ledamöterna i riksdag och 

regering arbetar utifrån folkets samlade värderingar. Ett av regeringens styrdokument är just 

läroplanen och därför är den central i det här arbetet som behandlar läroböcker i relation till 

Lgr11. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur väl läroböcker i historia för årskurs 4–6 stämmer 

överens med det centrala innehållet i läroplanens kursplan för historia. Vi ska även granska 

och jämföra hur representationen av män och kvinnor ser ut i de fyra utvalda läroböckerna. 

 

                                                
1Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s.7. 
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● Behandlar de valda läroböckerna målen i det centrala innehållet i kursplanen för 

historia? 

● Hur ser representationen av män och kvinnor ut i läroböckerna? 

 

Avgränsningar och urval 
Vi har valt att avgränsa oss till fyra läroböcker som är producerade efter tillkomsten av Lgr11. 

När vi gjorde urvalet av läromedel ville vi fokusera på de nyare läroböckerna. Först tänkte vi 

göra en jämförande studie mellan bokseriers utgåva före och efter den nya läroplanens 

lansering 2011. Då vi bara fann en lärobok som fanns att tillgå både före och efter den nya 

läroplanen, blev det för lite material för att göra en jämförelse mellan läroböckerna. 

 

Våra utvalda läroböcker är alla från de stora förlagen inom läromedel. Dessa är Gleerups, 

Liber, Natur och Kultur och Sanoma Utbildning. Vi valde en bok från varje förlag, dels för att 

kunna jämföra om förlagen har olika upplägg i sina läroböcker och dels för att se vad de olika 

författarna väljer att lyfta fram. Tre av våra fyra läroböcker innehåller ett kort avsnitt om 

forntiden, men då läroboksserien Koll på inte gör det, valde vi att börja vår undersökning vid 

vikingatiden för att kunna göra en konsekvent jämförelse.  

 

För att kunna se mönster i representationen under de enstaka tidsperioderna har vi valt att dela 

upp namnen efter vår valda avsnittsindelning av läroböckerna. Avsnittsindelningen är 

vikingatiden, medeltiden, vasatiden, stormaktstiden och frihetstiden och fram till ca 1850.  

 

Vi har valt att använda oss av forskning som är publicerad efter år 1996, då vi vill få en bild 

av det aktuella forskningsläget. Anledningen till varför vi väljer just år 1996 är för att det är 

max 15 år bakåt i tiden från den nya läroplanen Lgr 11. Undantag från denna avgränsning är 

forskning som berör samhällsstrukturer som fortfarande är aktuella. 
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Bakgrund 
Nedan kommer vi att presentera hur läroplanen är uppbyggd och vilka delar som ingår i den. 

Sedan redogör vi mer specifikt för hur kursplanen i historia för årskurs 4–6 ser ut.  

 

Läroplanen generellt 
Läroplanens värdegrund är främst en politisk text och syftar till den politiska styrningen av 

skolans uppdrag, till exempel att skolan vilar på demokratisk grund. Kursplanerna däremot är 

skrivna av personer som är ämneskunniga och utifrån en svensk skolämnestradition.2 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 består av tre delar. Den 

första delen heter Skolans värdegrund och uppdrag. I den första delen berörs grundläggande 

värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet och en likvärdig utbildning 

där undervisningen ska anpassas till elevernas förutsättningar. Samt vilka rättigheter och 

skyldigheter elever och vårdnadshavare har och vad skolans uppdrag är.3 

 

Den andra delen i läroplanen berör de övergripande mål och riktlinjer så som normer, värden 

och kunskap elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Även elevernas ansvar och 

inflytande, skolan och omvärlden, bedömning och betyg och vad rektorn har för ansvar i 

verksamheten tas också upp. Kapitlet ger en fingervisning till vad skolans arbete bör mynna 

ut i och tydliggör alla olika aktörers ansvar.4 

 

Läroplanens tredje del presenterar kursplaner och kunskapskrav i alla ämnen i skolan. 

Kapitlen för respektive ämne börjar med en motivering till varför ämnet förekommer i 

skolans kursplan. Sedan beskriver man syftet med undervisningen och de långsiktiga mål som 

undervisningen ska arbeta mot samt de förmågor som eleven ska utveckla i ämnet. Det 

centrala innehållet presenteras sedan, och redogör för vilket stoff undervisningen ska 

                                                
2Molin, Lena, Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins innehållsval, Department of Social and 

Economic Geography, Uppsala University, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006, Uppsala, 2006, s.14. 

3Lgr11, s.7–9. 
4Lgr11, s.12–19. 
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behandla i de olika årskurserna, vilka är 1–3, 4–6 och 7–9. Slutligen introduceras 

kunskapskraven där godtagbara kunskaper för de olika betygen redogörs för.5 

 

I Skolverkets allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen är det lärarens 

uppgift att bland annat tydliggöra och identifiera vilka delar ur syftet och det centrala 

innehållet som arbetsområdet ska behandla och utgå från dessa i sin undervisning. Detta för 

att ge eleverna förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till 

kunskapskraven.6 Däremot tar Skolverket upp i kommentarmaterialet i historia att det centrala 

innehållet inte behöver täcka arbetsområden i lärarens undervisning, utan att de är till för att 

hjälpa till att strukturera innehållet i ämnet. Lärare och elever avgör tillsammans hur de olika 

innehållspunkterna hanteras i relation till varandra. Den undervisningstid som ska ägnas åt de 

olika punkterna är heller inget det centrala innehållet tar upp. Skolverket tar även upp i 

kommentarmaterialet att “Det är viktigt att understryka att det centrala innehållet inte behöver 

utgöra allt innehåll i undervisningen. Det finns alltid möjlighet för läraren att komplettera med 

ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och intresse.”7 

 

Kursplanen i historia 
Kursplanen i historia är uppdelad likväl som alla andra skolämnen i syfte, centralt innehåll 

och kunskapskrav. I syftet återfinns fyra punkter som är målet att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla, vilka är, 

● använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, 

händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, 

● kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, 

● reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och 

utifrån olika perspektiv, och 
                                                
5Lgr11, s.20–284. 
6Planering och genomförande av undervisningen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 

sameskolan, Skolverket, Stockholm, 2011 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698, s.12. 

7Kommentarmaterial till kursplanen i historia, Skolverket, Stockholm, 2011, http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryc

ksak%2FRecord%3Fk%3D2559, s.4-5. 
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● använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och 

används.8 

 

Det centrala innehållet för historia är uppdelat i fyra underkategorier som består av totalt 20 

punkter. 

Under rubriken "Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500" behandlas följande 

ämnesinnehåll:  

• Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.  

• Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad 

handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens 

handelssystem.  

• De nordiska staternas bildande.  

• Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i 

Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för 

olika människor och grupper.  

• Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.  

• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra 

kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor 

för barn, kvinnor och män.9 

 

Under rubriken "Norden och Östersjöriket Sverige, ca 1500–1700" behandlas följande 

ämnesinnehåll:  

• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av 

handelsvaror, språk och kultur.  

• Den svenska statens framväxt och organisation.  

• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika 

människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska 

riket.  

• Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.  

                                                
8Lgr11, s.196.  
9Lgr11, s.198. 
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• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter 

och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.10 

 

Under rubriken "Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850" behandlas 

följande ämnesinnehåll:  

• Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av 

järnexport och genom resor till Asien.  

• Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.  

• Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och 

grupper. Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.  

• Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om 

Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och 

män.11 

 

Under rubriken "Hur historia används och historiska begrepp" behandlas följande 

ämnesinnehåll:  

• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan 

avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och 

gränser.  

• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och 

häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda 

tider.  

• Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, 

källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.  

• Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika 

syn på deras betydelser.12 

 

I läroplanen betonas att även “den vanliga” människan ska belysas. Läroplanen tar också upp 

att samhällsförändringar och hur de påverkar människor i olika samhällsskikt ska studeras. De 

                                                
10Lgr11, s.198–199. 
11Lgr11, s.199. 
12Lgr11, s.198. 
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historiska källor som finns ska eleverna få ta del av genom undervisningen då de ska lära sig 

om hur människor levde förr. De ska även få lära sig Sveriges historia och hur 

levnadsvillkoren har ändrats genom historien. Eleverna ska lära sig om hur den svenska 

kulturen såg ut då, jämfört med hur den ser ut idag.13  

 

Läroboken som en särskild sorts text 
Precis som Jörgen Mattlar, lektor i didaktik vid Uppsala universitet14, skriver i 

Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk kommer vi 

att använda oss av begreppet lärobok så som textbok eller grundbok. Arbetsböcker, 

övningshäften och lärarhandledningar etc., inkluderas inte i begreppet lärobok. 

Läromedelsbegreppet är vidare och kan inbegripa fler medier än själva boken.15 Boel Englund 

nämner i Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande att “Ett läromedel kan i princip vara 

vad som helst, i gymnasieskolans naturbruksprogram till exempel en häst.”16 

 

Staffan Selander skriver i “Didaktisk design av pedagogiska texter” att läroböcker inramas av 

skollag och läroplan, men även av lärarkompetens och skolans organisation. Läroböcker är 

producerade för specifika lärsituationer och uppdelade på ämnen, åldrar och skolformer.17 

Enligt Boel Englund i ”Vad gör läroböcker?” beror lärobokens centrala roll i undervisningen 

främst på två saker. Den är ett smidigt och praktiskt arbetsredskap för läraren vilket gör att 

den underlättar lärarens jobb avsevärt. Dessutom har läroboken en legitimerande och 

kunskapsgaranterande funktion, vilket innebär att läraren kan förlita sig på läroboken. Dess 

gemensamhetsskapande och sammanhållande roll gör att läraren tillsammans med eleverna 

                                                
13Lgr11, s.190–191. 
14 http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N4-262. Hämtad 2016-11-29. 
15 Mattlar, Jörgen. Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-

2005), Acta Universitatis Upsaliensis (AUU), Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-9390, s.19-20. 

16Englund, Boel. "Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande", Pedagogisk forskning i Sverige, årg 4 nr 4, 

issn 1401–6788, 1999, s.328. 
17Selander, Staffan “Didaktisk design av pedagogiska texter” i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: 

läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.68. 
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skapar ett sammanhang. Läroboken hjälper också till med att hålla ordning i klassrummet och 

ger eleverna något att göra, dvs. att den även har en disciplinerande funktion.18  

 

Niklas Ammert skriver i antologin Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik 

att enligt den europeiska studien ”Youth and History” som innefattat 31 000 ungdomar från 

27 stater i Europa att svenska elever förlitar sig i större utsträckning på läroboken än andra 

europeiska ungdomar.19 Anna Johnsson Harrie skriver i sin studie En granskning av 

läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på rasism, 

främlingsfientlighet och intolerans att läroboken är en text som både elever, skolpersonal och 

föräldrar kopplar ihop med auktoritet och läroböcker är därför texter vi måste granska och 

ställa krav på.20 

 

Enligt undersökningen ”Lärarna om läromedlen” som Lärarnas riksförbund har gjort 

framkommer det att 8 av 10 lärare inte har tillräckligt med tid, eller ingen tid alls, att granska 

och välja ut läromedel till sina elever. Särskilt lite tid har lärarna i årskurs 4–6, medan 

gymnasielärarna har svarat att de har mer tid.21 Anna Johnsson Harrie, läromedelsforskare vid 

Linköpings universitet, har kommenterat undersökningens resultat: “Tyvärr är jag inte 

förvånad. Det är ett uttryck för att läraryrket har kommit att inkludera väldigt många 

uppgifter, både pedagogiska och administrativa”.22 Skolinspektionen har i sin undersökning 

”Undervisningen i historia” granskat om huruvida historieanvändning och historiska källor 

finns med i undervisningen för årskurs 7–9. Undersökningen innefattade 27 grundskolor som 

                                                
18Englund, Boel, “Vad gör läroböcker?” i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori 

och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.280–282. 
19Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2011, s.26–27. 
20Johnsson Harrie, Anna, En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på 

rasism, främlingsfientlighet och intolerans, Forum för levande historia, Stockholm, 2016, s.6. 
21Lärarnas Riksförbund. ”Lärarna om läromedlen” En undersökning om läromedlens kvalitet och lärarnas 

tillgång på läromedel. 2014, s.3,7. 

https://www.lr.se/download/18.5bc4ab6b149ad2df77297b25/1416474158835/åtta+av+tio+lärare+hinner+inte+g

ranska+läromedel.pdf (hämtad 2016-12-14). 
22http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/attaavtiolararehinnerintegranskalaromedel.5.5bc4ab6b

149ad2df772977c8.html 2016-03-22. 
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valdes ut slumpmässigt. Granskningen visar att ”Eleverna får sällan diskutera och reflektera 

kring hur källor kan tolkas eller hur historia kan användas.”23 

  

                                                
23Undervisningen i historia [Elektronisk resurs], 2015, http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/undervisningen-i-historia/ s.24, 36 (hämtad 

2016-12-14). 
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Metod  
I vår uppsats kommer vi att utgå från Alan Brymans förståelse av kvantitativ analys som han 

beskriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder. Det finns både kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys, men vi har valt att använda oss av den kvantitativa. Bryman beskriver till stor 

del vad det är och vad det finns för för- och nackdelar. Innehållsanalys är en metod som är 

väldigt flexibel och består av analys av dokument och texter där man utgår från kategorier 

som utformats i förväg. Vad som ska räknas i en innehållsanalys är helt beroende på 

frågeställningarna och därmed finns det möjlighet att ta hänsyn till flera olika analysenheter. 

Vid urvalet för innehållsanalys är ett kriterium att urvalet är begränsat.  

 

En av de fördelar som Bryman tar upp är att det är en “öppen” forskningsmetod. Man kan 

enkelt förklara hur man konkret gjort sin kodning och därför är t.ex. uppföljningsstudier lätta 

att göra. Med innehållsanalysen är det förhållandevis lätt att se förändring över tid. Dessutom 

beskrivs den ofta som en icke-reaktiv metod vilket innebär att de som studeras inte påverkas 

av forskarens närvaro. Självklart finns det undantag också där det blir en påverkan. Även om 

innehållsanalys vanligtvis förknippas med massmedierna är tillämpningsområdet bredare än 

så. En negativ aspekt med att använda sig av innehållsanalys är att innehållsanalysen kan bara 

bli så bra som dokumenten man använder är. Detta innebär att om man använder sig av icke 

trovärdiga dokument, dokument som inte är representativa för andra relevanta dokument eller 

att dokumentet inte är vad det utger sig för att vara, blir analysen av innehållet felaktigt. Att 

skapa en kodningsmanual som är helt fri från tolkning av de som kodar är nästintill omöjligt 

och därför är även detta en negativ aspekt av innehållsanalys.24  

 

Vi har räknat sidomfånget i de studerade läroböckerna som behandlar hela det centrala 

innehållet i kursplanen för historia årskurs 4–6. Tillvägagångssättet vi haft när vi räknat 

sidorna är att vi först gjort en tabell med alla mål i det centrala innehållet, vilket är 20 stycken. 

Därefter har vi kunnat dela in sidor innehållandes de olika epokerna, så som medeltiden och 

vasatiden exempelvis. Efter detta räknade vi sidorna som tillhörde varje epok. Detta täckte 16 

stycken av målen i det centrala innehållet. De övriga fyra målen som behandlade historiska 

begrepp och historieanvändning har vi fått titta i hela boken för att hitta spår av innehåll. Till 

                                                
24Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2:3., Liber, Stockholm, 2012, s.281–297. 
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sist gjorde vi en mindre tabell som endast innefattar de fyra huvudrubrikerna i det centrala 

innehållet och förde in data i den tabellen där vi räknat dels själva sidomfånget och dels 

procentsatsen av sidorna. Vi gjorde även en tabell enbart för de fyra målen under rubriken 

"Hur historia används och historiska begrepp" för att kunna se vilka av målen som faktiskt 

berörs av innehållet i läroböckerna. Vi använder oss av samma slags tabell till alla fyra 

läroböcker för att jämföra data på ett ekvivalent sätt. Därför hävdar vi att undersökningen har 

en låg grad av flexibilitet, då analysen är kvantitativ och de insamlade data är mätbar i 

siffror.25  

 

De olika indelningarna som gjorts i det centrala innehållet följer rubrikerna i kursplanen och 

är: "Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500", "Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 

1500–1700", "Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850" och "Hur historia 

används och historiska begrepp". Den sista indelningen vi har gjort är övriga sidor i 

läroböckerna, så som innehållsförteckning och register etc. Den valde vi att kalla 

Administrativa sidor. Vi har även gjort cirkeldiagram till varje tabell för att tydliggöra 

fördelningen av procenten. 

 

Då Bryman inte har gått in på hur en innehållsanalys kan genomföras kommer vi vad gäller 

vår andra frågeställning att utgå från Ann-Sofie Ohlanders, professor i historia, metod som 

hon använt sig av i rapporten "Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia". Det 

Ohlander har gjort i sin undersökning är att hon har gått igenom en bok i taget och jämfört 

med läroplanen och huruvida den efterföljs i läromedlen. Det första hon undersökte var vilka 

det var som var författarna av läromedlet, om det var män, kvinnor eller båda samt vad de 

hade för intentioner med läromedlet när de skrev det vilket återfinns i förordet. Det är en 

viktig del enligt Ohlander att analysera författarnas intentioner för att undersöka hur de 

fullföljer dem i framställningen och undersöka om det utrymme, perspektiv och analyser som 

ägnas män, kvinnor och jämställdhet verkar rimligt utifrån intentionerna. Vilket sedan ger en 

                                                
25Christoffersen, Line & Johannessen, Asbjørn, Forskningsmetoder för lärarstudenter, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2015, s.15, 163. 
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diskussion gällande både intentionerna samt realiserandet i förhållande till läroplanens mål 

om jämställdhet.26  

 

Ohlander har grundligt gått igenom varje läromedel och undersökt samma punkter i alla 

böckerna för att sedan se om det finns likheter dem emellan eller inte. Vidare undersökte hon 

dispositionen för att se om framställningen av olika kapitel framställs och presenteras på ett 

likvärdigt sätt. Hon granskade registren i läromedel med avsikt att se fördelningen av 

namngivna män och kvinnor samt om det finns personer från bildtexter, marginalnotiser eller 

i tidslinjerna som återfinns i registret. Bildtexterna undersöktes också för att få en uppfattning 

av hur ofta män respektive kvinnor avbildas i läromedlen. Hon gjorde även en bedömning av 

bilder för att även där se om det skiljer i framställningen av män och kvinnor i antal bilder.27 

 

I vår undersökning har vi valt att besvara den andra frågeställningen genom att räkna namn i 

register. Vi har även räknat namn i bildtexterna i följande tidsepoker: vikingatiden, 

medeltiden, vasatiden, stormaktstiden och frihetstiden och fram till ca 1850. Vi har valt att 

räkna namn i bildtexter, register och på porträttbilder fram till ca år 1850 på grund av att 

elever i årskurs 4–6 inte ska läsa nyare historia än så enligt kursplanen.28  

 

Vi har valt att inte undersöka innehållsförteckningen i läroböckerna, även om en del forskare 

har gjort det tidigare, exempelvis Ohlander.29 Varför vi valt att inte räkna namn där är på 

grund av innehållsförteckningens form. I de läroböcker vi studerat består 

innehållsförteckningen av huvudrubriker som exempelvis “Stormaktstiden” eller 

“Medeltiden” och underrubriker som exempelvis “Innan Sverige fanns” och “Livet i staden”. 

Vi har valt att inte inkludera rubrikerna i innehållsförteckningen i vår undersökning. Däremot 

har vi valt att granska register, porträttbilder och bildtexter då personnamn oftare förekommer 

där.  

 

                                                
26Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, Rapport I från Delegationen för 

jämställdhet i skolan, SOU 2010:10, Stockholm, 2010, s.1–73. 
27Ohlander, s.1–73. 
28Lgr11, s.191. 

29Ohlander, s.16. 
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Vid undersökningen av register valde vi att inte bara räkna antalet förekommande män och 

kvinnor utan att även dela upp dem i de tidsepoker som vi nämnt ovan. Detta för att se hur det 

förändrats mellan epoker med antalet namngivna män och kvinnor i registret samt för att se 

eventuella mönster i hur antalet män och kvinnor ökar respektive minskar i varje bok. Vi 

valde även att göra en jämförelse mellan de olika läromedlen i ökningar och minskningar i de 

olika epokerna. I undersökningen räknade vi även namngivna personer i bildtexter då det 

förekommer mycket namn i dessa. Vi granskade även porträttbilderna i läromedlen för att se 

hur det skiljer sig i representationen av avbildade män och kvinnor. 

 

Då vi räknar antalet porträtt som förekommer i respektive läromedel valde vi att använda oss 

av en definition av vad ett porträtt är för att få en så ekvivalent undersökning som möjligt. Vi 

valde att använda oss av Nationalencyklopedins definition vilken är, “porträtt (franska 

portrait, av portraire ’avbilda’, ’porträttera’; jämför latin proʹtraho ’dra fram i ljuset’, 

’uppdaga’, ’avslöja’), bild som återger en person; se porträttkonst och porträttfotografi”.30 Vi 

har således inte räknat bilder med grupper eller porträtt föreställande två personer. 

 

För att tydliggöra representationen har vi använt oss av ett stapeldiagram vardera för 

porträttbilder, bildtexter och register. Detta visar antalet män och kvinnor i varje lärobok och 

ger en tydlig bild av skillnader och likheter mellan läroböckerna. Vi har också skapat grafer 

som visar hur representationen under de olika tidsepokerna ser ut.  

 

 

  

                                                
30 Nationalencyklopedin, porträtt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/porträtt. Hämtad 2016-11-12. 
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Läroplansteori och skolans styrning 
I kapitlet ”Styrningen av skolan som institution” skriver Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren 

att de med hjälp av en ramfaktormodell tar fram tre kategorier för styrning av skolan. Den 

första är juridisk reglering, den andra är ekonomisk styrning och den tredje är ideologisk 

styrning som innefattar etablerandet av mål, innehåll och resultat.31 Liknande använder sig 

Eva Forsberg i kapitlet ”Styrningen av den obligatoriska skolan” av fyra kategorier för 

styrverktyg för skolan. Av dessa är tre som de tidigare nämnda, juridik, ekonomi, och 

ideologi. Skillnaden här är att hon lagt till kategorin utvärdering.32 

 

Lindensjö och Lundgren har också kapitlet ”Skolan och den svenska modellen” som tar upp 

”Den parlamentariska styrningskedjan – folk, riksdag, regering, central, regional och lokal 

förvaltning". Den här styrningskedjan förklarar hur det svenska parlamentariska systemet som 

styr skolan fungerar. Den kan kort beskrivas som att folket väljer riksdagsledamöter som i sin 

tur bildar regeringen och skapar direktiv genom lagar och förordningar. Dessa lagar och 

förordningar fungerar som en central styrningsmekanism. Förutom dessa nationella 

bestämmelser lämnas utrymme för resursplanering till de regionala områdena. Till sist lämnas 

själva förvaltningen och det faktiska arbetet till lärarna som är en del av 

professionsstyrningen. Professionsstyrningen utgår ifrån att de i yrkesutövningen har tagit till 

sig de kompetenser och krav som ställs på just dem.33  

 

Under rubriken ”Juridik – reglering som författning” skriver Forsberg att juridiken är grunden 

för alla styrinstrument och för utbildningsområdet är det skollagen samt förordningar så som 

läroplaner som är de aktuella styrinstrumenten. Skollagen hanteras av riksdagen, medan 

förordningar som läroplaner utfärdas av regeringen.34 Dessa styrinstrument återkommer även 

                                                
31Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P., Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS förl., Stockholm, 2000, 

s.25–27. 
32Forsberg, Eva ”Styrningen av den obligatoriska skolan” i Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline 

(red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 2., [rev. och uppdaterade] utg., Natur & kultur, 

Stockholm, 2012, s.444–447. 
33Lindensjö & Lundgren, s.159–166. 
34Forsberg, s.444. 
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i kategorin ideologi där Forsberg menar att värden, mål och innehåll kodifieras i de juridiska 

styrinstrumenten och att de bör förstås i praktiken.35  

 

Forsberg fortsätter med att förklara hur styrningen via ekonomi har förändrats mycket med 

skolans utveckling genom tiderna, men att en gemensam faktor är att statliga medel tilldelats 

efter principen att ekonomin ska understödja den juridiska och ideologiska styrningen.36 

 

Precis som nämnts i bakgrunden inramas läroboken av läroplanen och skollagen37. Även 

Staffan Selander säger i ”Pedagogic Text Analysis” att läroboken är en konkretisering av 

läroplanen38. Läroböckerna kan då ses som ett försök från förlagen att tolka vad läroplanen 

säger och därmed utgöra en grund för lärares undervisning. Det här innebär att läroböcker 

som nyttjas i skolan bör vara direkt kopplade till läroplanen för att kunna anses som bra. Fram 

till 1991 genomförde svenska staten genom SIL (Statens institut för läromedelsinformation) 

förhandsgranskningar av läroböckerna, men sedan dess har enbart enstaka 

stickprovskontroller utförts39. Därför är det nu upp till skolorna att göra sina egna 

granskningar och förhoppningen med vår undersökning är att stödja deras process. 

 

Inga Wernersson tar i kapitlet ”Om jämställdhet i grundskolans läroplaner” upp att 

läroplanerna från 1962, 1969, 1980 och 1994 (rev.1998) ser ungefär likadana ut gällande 

generella jämställdhetsmål. Individen och dess frihet är det som betonas starkt i alla 

läroplaner, dock har både sociala och materiella villkor och ledande politisk ideologi som den 

generella genusordningen förändrats under årens lopp. Kanske har även konsekvenser för 

individens könstillhörighet också ändrats genomgripande. I den senaste läroplanen från 2011 

ansvarar olika ämnen för att behandla olika delar av jämställdhet och könsrelaterade frågor på 

                                                
35Forsberg, s.445. 
36Forsberg, s.447. 
37Selander, 2011, s.68. 
38Selander, Staffan, ”Pedagogic Text Analysis”, i Research on Texts at School, red. Marja_liisa Julkunen, et al., 

Joensuu: University of Joensuu, Faculty of Education, 1991, s.36. 
39Johnsson Harrie, Anna, Staten och läromedlen [Elektronisk resurs] : En studie av den svenska statliga 

förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping : 

Linköpings universitet, 2009, s.14. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-1831  
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ett tydligt och mer konsekvent sätt än tidigare läroplaner.40 Det här är en del av den 

ideologiska styrningen och är av särskilt intresse för vår undersökning på grund av 

genusfrågans höga relevans i dagens samhälle. 

 

Sammanfattningsvis är läroplanen ett styrdokument som är en del av både den juridiska och 

ideologiska styrningen. Eftersom den utgår ifrån regeringen kan styrningen enligt styrkedjan 

härledas tillbaka till folket. De mål, innehåll och resultat som läroplanen innehåller ska 

därmed utgå ifrån det samtida samhällets och folkets krav. 

  

                                                
40Wernersson, Inga ”Om genusordning förr och nu” i Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), 

Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 3., [rev. och uppdaterade] utg., Natur & kultur, Stockholm, 

2014, s.455–460. 
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Tidigare forskning 
I en tidigare litteratursökning upptäckte vi att forskningsområdet som berör läroböcker i 

historia för årskurs 4–6 är svagt utforskat. Det finns forskning för både årskurs 7–9 och 

gymnasiet, men knappt något för årskurs 4–6 och det som finns är utdaterat.41  

 

I antologin Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik skriver Niklas Ammert 

att läroboken har en dominerande ställning i flera av skolans ämnen. Den innehar en central 

position i undervisningen i allmänhet. Även när man väljer att inte använda sig av läroboken 

alls, så förhåller man sig till den på något sätt.42 

 

I En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på 

rasism, främlingsfientlighet och intolerans skriver Anna Johnsson Harrie om att läroböcker i 

årskurs 7–9 utgivna efter läroplanen som släpptes 2011 inte behandlar det centrala innehållet 

fullt ut. Vissa av läroböckerna i samhällskunskap för årskurs 7–9 innehåller en viss 

uppdelning mellan ”svenskar” och ”invandrare” och således ett ”vi” och de” som syns både i 

bild och text. Även fakta om urfolket samerna och andra nationella minoriteteter så som judar, 

romer, finlandssvenskar och tornedalingar fattas eller är begränsat i vissa läroböcker, både i 

historia och samhällskunskap. Frågan om hur historia kan användas för att skapa nationella 

identiteter behandlas inte heller i alla historieläroböcker för årskurs 7–9.43  

 

Göran Sparrlöf skriver i Samhällsdidaktik - sju aspekter på samhällsundervisning i skola och 

lärarutbildning att det är viktigt att jämföra böckernas innehåll med läroplan och kursplaner.44 

Sparrlöf har undersökt två olika historieböcker för gymnasiet där han undersöker om de följer 

                                                
41Krona, Anna & Söderström, Elin, Den marginaliserade kvinnan - En studie av forskning om läromedel i 

historia, Konsumtionsuppsats, Linköpings universitet, 2015. 
42Ammert, s.26. 

43Johnsson Harrie, 2016, s.5. 
44Sparrlöf Göran, “Historia i gymnasieskolan - nya grundkurser och nya läroböcker” i Johnsson Harrie, Anna & 

Larsson, Hans Albin (red.), Samhällsdidaktik: sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning, 

Linköpings universitet, [Forum för ämnesdidaktik], Linköping, 2012 s.62–63. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-81771 
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läroplanen för gymnasiet Gy11. Studiens syfte är att kunna bilda en uppfattning om 

läroböckerna ger lärare och elever ett stöd för att kunna uppnå de mål och färdigheter som 

krävs.45 Sparrlöf tar upp att läroboken på senare tid tycks ha fått en ökad betydelse för 

eleverna. Valet av lärobok kan inte enbart väljas baserat på pris, språk, layout och digitalt stöd 

etc menar han.46 Sparrlöf menar att läroböckerna i historia för gymnasiet saknar konkreta 

exempel på eller idéer om hur historiebruk, historiemedvetande, identitet och 

historietolkningar kan användas på ett naturligt och förståelseskapande sätt i den historiska 

framställningen fortlöpande.47 

 

Kay A. Chick tar i "Gender Balance in K-12 American History Textbooks" upp ett problem, 

vilket är att textinnehållet hon studerat har en högre representation av män än av kvinnor.48 

 

Britt-Marie Berge och Göran Widding visar i "En granskning av hur kön framställs i ett urval 

av läroböcker" att det är en tydlig överrepresentation av män och att kvinnor är 

underrepresenterade. De menar att exempel på kvinnors framgångar och kämparanda lyser 

med sin frånvaro i majoriteten av läroböckerna i historia. Berge och Widding tar även upp att 

kvinnor nämns tre gånger på ett cirka 50 sidor långt avsnitt. Detta visar att kvinnor och män 

inte representeras jämlikt.49  

 

Linda B. Bennett och Frances Janeene Williams har i ”Using Images of Women in American 

History” undersökt hur ofta kvinnor nämns i en lärobok i historia. De fann referenser till 

kvinnor som upptog knappt en sida sammanlagt av de 819 sidor som boken bestod av.50 

 

                                                
45Sparrlöf, s.63. 
46Sparrlöf, s.62–63. 
47Sparrlöf, s.79. 
48Chick, Kay A., "Gender Balance in K-12 American History Textbooks", Social Studies Research and Practice 

Volume 1, Number 3, Winter 2006 ISSN: 1933–5415 s.285. 
49Berge, Britt-Marie & Widding, Göran. "En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker", 

Underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?, Umeå universitet, 2006-11-30, 

s.15–16. 
50Bennett, Linda B. & Williams, Frances Janeene. ”Using Images of Women in American History”, Social 

Studies and the Young Learner 26 (3), pp. 15–18, 2014, National Council for the Social Studies s.2. 
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I "Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia" har Ann-Sofie Ohlander fokuserat på 

representationen av män respektive kvinnor i både text och register. I en lärobok där hon 

granskade registret fann hon 14 kvinnor och 235 män nämnda vid namn, vilket visar på en 

överrepresentation av män. De flesta namngivna kvinnorna är huvudsakligen regenter eller av 

annan hög samhällsstatus. Hon har även undersökt förhållandet mellan namngivna män och 

kvinnor i bildtexter. I dessa finns det 21 namngivna kvinnor i förhållande till de 201 

namngivna männen.51  

 

Sandra J Schmidt trycker på ett stort problem i "Am I a woman? The normalisation of women 

in US History". Problemet är att det är svårt att ens lokalisera kvinnor i läromedel i historia. I 

artikeln menar hon att tidsepokerna kvinnan kunde finnas med i begränsades av att kvinnan 

fanns med som ett komplement till mannen. Detta innebar att det inte fanns utrymme för att 

kvinnors framgångar skulle finnas med.52 

 

Undersökningen vi genomför i det här arbetet fokuserar att se hur väl läroböckerna stämmer 

överens med läroplanen, på nyare läroböcker och representationen av män och kvinnor. 

Ovanstående undersökningar har inte baserats på läroböcker i historia för årskurs 4–6 och 

heller inte för sådana böcker som skapats utifrån nya läroplanen som enligt citatet i 

inledningen säger att män och kvinnor ska vara jämställda. Tidigare forskning visar att 

forskarna har dragit slutsatser gällande män och kvinnors representation i historieläromedel. 

Kvinnor och barn är tydligt underrepresenterade och männens krig och alla kungar är tydligt 

representerade i många kapitel i historieläroböcker.  

 

  

                                                
51Ohlander, s. 17–23. 
52Schmidt, Sandra J., "Am I a woman? The normalisation of woman in US History", Gender and Education, 

Vol. 24, No. 7, December 2012, 707–724, s.708. 
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Analys av läroböckerna i relation till det centrala 

innehållet i historia  
Här kommer resultatet av läroboksanalysen presenteras i ordningen, Upptäck Historia Lgr 11, 

Hi Historia, Historia Grundbok och Koll på. Sedan görs en jämförelse av de fyra 

läroböckerna samt en djupdykning i fyra specifika mål av det centrala innehållet. Till sist görs 

en summering av frågeställning ett innan vi går vidare till analysen för frågeställning två. 

 

Nedan följer Tabell 1–4 med resultatet av vår granskning och som även tydliggörs i form av 

cirkeldiagram. Sidomfånget i procent är avrundat till en decimal. Då det är avrundat till en 

decimal innebär det att slutsumman inte alltid blir exakt 100 % utan kan skilja sig lite. 

 

Presentation av Upptäck Historia Lgr 11 
Upptäck Historia Lgr 11 har två författare, Petter Ljunggren och Emma Frey-Skött. Petter 

Ljunggren är i botten gymnasielärare i historia med många års erfarenhet som pedagog och 

lärarhandledare. Han är sedan 2004 producent och pedagog på Statens Historiska museer.53 

Emma Frey-Skött är författare och har arbetat som lärare.54 Förlaget som producerat 

läroboken är Liber. Magnus Bäckberg och Charlotte Eriksson är redaktörer och Fredrik 

Charpentier Ljungqvist från Historiska institutionen på Stockholms universitet har 

faktagranskat läroboken.  

 

Läroboken består av 229 faktabaserade sidor och utöver det finns bland annat en ordlista med 

svåra ord till hjälp för eleverna på tre sidor. Efter ordlistan följer ett register på två sidor. Efter 

försättsbladet följer ett personregister och utvecklingslinjer, därefter kommer 

innehållsförteckningen som är uppdelad i åtta kapitel med underrubriker. Dock räknar vi bara 

sex kapitel i vår andra frågeställning. För att besvara den första frågeställningen använder vi 

oss av hela läroboken förutom om den innehåller ett avsnitt om forntiden, då alla läroböcker 

inte behandlar det avsnittet.  

  

                                                
53http://cdon.se/böcker/ljunggren,_petter/upptäck_historia-31889055 Hämtad 2016-05-11. 
54http://www.bokbarn.se/alder/12-15-ar/lucialinnet-av-emma-frey-skott/ Hämtad 2016-05-11. 
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Tabell 1: Upptäck Historia Lgr 11 

Mål ur det centrala 

innehållet i historia 

för årskurs 4–6: 

Behandlas/behandl

as inte/behandlas 

delvis: 

Antal sidor Antal sidor i %  

Kring forntiden och 

medeltiden, till cirka 

1500 

Behandlas 71 sidor 
 

 

30,3 % 

Norden och 

Östersjöriket Sverige, 

cirka 1500–1700 

Behandlas 72,5 sidor 

 

31 % 

Ökat utbyte och 

jordbrukets 

omvandling, cirka 

1700–1850 

Behandlas 40 sidor 
 

17,1 % 

Hur historia används 

och historiska begrepp 
Behandlas delvis 10,5 sidor 4,5 % 

Administrativa sidor Sammanfattning, 

register, 

innehållsförteckning 

etc. 

40 sidor 
 

17,1 % 

Totalt  234 sidor 100 % 

 

Granskningen visade att Upptäck Historia Lgr 11 behandlar alla mål i det centrala innehållet 

utom en rubrik som behandlas delvis. De mål som behandlas delvis är de som ligger under 

rubriken "Hur historia används och historiska begrepp". Anledningen till att vi menar att detta 

behandlas delvis är p.g.a. att det funnits historiska ord och begrepp som förekommit, dock har 

de inte ägnats särskilt stor plats i läroboken. Det finns några sidor i början av läroboken som 

förklarar begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, 

källor och tolkning. Dock finns det inte så mycket av det i texten i resterande av läroboken. På 

dessa sidor finns det även spår av hur epokerna kan avläsas idag genom traditioner, namn, 
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språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Då är det huvudsakligen spår av byggnader 

från tidigare epoker som finns kvar i dagens samhälle.  

 

Målen som behandlades på flest antal sidor är Norden och Östersjöriket Sverige, ca 1500–

1700 som upptog 31 % av lärobokens innehåll. Kring forntiden och medeltiden, till ca 1500 

som kommer näst med 30,3 %. 17,1 % av läroboken fick rubriken Administrativa sidor. Ökat 

utbyte och jordbrukets omvandling, ca 1700–1850 upptog 17,1 % av sidorna i läroboken. 4,5 

% av sidorna fick "Hur historia används och historiska begrepp". 

 
Figur 1: Upptäck Historia Lgr 11 

Presentation av Hi Historia 
Boken är utgiven av Gleerups och skriven av Rolf Uppström och Catarina Hansson. Hansson 

arbetar som läromedelsutvecklare och både hon och Uppström är författare.55 Projektledare 

för boken är Maud Ejenstam. Delarna forntiden, medeltiden, Norden och Östersjöriket är 

granskat av Fredrik Charpentier Ljungkvist, Historiska institutionen, Stockholms universitet. 

Den bearbetade och nyskrivna texten är skriven av Rolf Uppström.  

 

Boken har 204 faktabaserade sidor följt av tre sidor med ordförklaringar som hjälper eleverna 

att förstå och sedan kommer det ett personregister och även ett register. Dessutom finns i 

                                                
55http://www.konstrundan.com/index.php?option=com_comprofiler&task=userprofile&user=87&Itemid=147 

Hämtad 2016-05-11. 
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slutet av boken en bildförteckning och sist kommer en tidslinje. Varje kapitel avslutas med en 

sammanfattning för att hjälpa eleverna att komma ihåg vad de läst i kapitlet. Läroboken är i 

innehållsförteckningen uppdelad i 3 huvudrubriker med 16 underrubriker. Av de 16 

underrubrikerna undersöker vi medeltiden, att leva på medeltiden, regenternas historia, 

Nordens riken samarbetar, en ny tid, den nya tiden, vasatiden, att leva på 1500-talet, det 

svenska östersjöriket, att leva på stormaktstiden, frihetstiden, att leva på 1700-talet, 

gustavianska tiden, Karl Johanstiden och att leva på 1800-talet vilket är alla utom forntiden då 

forntiden inte täcks i alla de undersökta läroböckerna.  

 
Tabell 2: Hi Historia 

Mål ur det centrala 

innehållet i historia 

för årskurs 4–6: 

Behandlas/behandl

as inte/behandlas 

delvis: 

Antal sidor Antal sidor i % 

Kring forntiden och 

medeltiden, till cirka 

1500 

Behandlas 59 sidor 
 

27,6 % 

Norden och 

Östersjöriket Sverige, 

cirka 1500–1700 

Behandlas 74 sidor 
 

34,5 % 

Ökat utbyte och 

jordbrukets 

omvandling, cirka 

1700–1850 

Behandlas 42 sidor 
 

19,6 % 

Hur historia används 

och historiska begrepp 
Behandlas delvis 2 sidor 

 

1 % 

Administrativa sidor Sammanfattning, 

register, 

innehållsförteckning 

etc. 

37 sidor 
 

17,3 % 

Totalt  214 sidor 100 % 

 



		

 24 

Granskningen visade att Hi Historia behandlar alla mål i det centrala innehållet utom en 

rubrik som behandlas delvis.	De mål som behandlas delvis är de som ligger under rubriken 

"Hur historia används och historiska begrepp". Anledningen till att vi menar att detta 

behandlas delvis är p.g.a. att det funnits historiska ord och begrepp som förekommit, dock har 

de inte ägnats särskilt stor plats i läroboken. Av de mål som finns med under rubriken bemöts 

endast ett av dem. Det går till viss del att läsa om hur byggnader och traditioner från de 

tidigare epokerna går att se idag. Ett fåtal exempel förekommer på vad som finns kvar idag. 

Dock är det väldigt kortfattat, samt att på flera ställen finns det bilder från nutiden men ingen 

koppling mellan hur det var då och hur det är nu.  

 

Målen med flest antal sidor är Norden och Östersjöriket Sverige, ca 1500–1700 som 

behandlades på 34,5 %. Kring forntiden och medeltiden, till ca 1500 som upptog 27,6 % av 

lärobokens innehåll. Därefter kommer rubriken Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, ca 

1700–1850 upptog 19,6 % av sidorna i läroboken. Rubriken Administrativa sidor på 17,3 % 

av läroboken. 1 % av sidorna fick "Hur historia används och historiska begrepp". 

 
Figur 2: Hi Historia 
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Presentation av Historia Grundbok 
Boken har två författare, Göran Körner och Per Lindberg. Den är utgiven av Natur & Kultur. 

Göran Körner är lärare med lång erfarenhet av undervisning och läromedelsförfattare inom 

historia och svenska.56 Per Lindberg är lärare och läromedelsförfattare.57 Projektledare och 

textredaktör för boken är Lisa Östh. Boken har 207 faktabaserade sidor och det finns efter 

dessa en lista med viktiga ord samt romerska siffror som är på två sidor efterföljt av ett 

register bestående av personer och platser bland annat som täcker fyra sidor.  

 
Tabell 3: Historia Grundbok 

Mål ur det centrala 

innehållet i historia 

för årskurs 4–6: 

Behandlas/behandl

as inte/behandlas 

delvis: 

Antal sidor/ 

Antal sidor i %  

Antal sidor i % 

Kring forntiden och 

medeltiden, till cirka 

1500 

Behandlas 95 sidor 
 

44,4 % 

Norden och 

Östersjöriket Sverige, 

cirka 1500–1700 

Behandlas 47 sidor 
 

22,1 % 

Ökat utbyte och 

jordbrukets 

omvandling, cirka 

1700–1850 

Behandlas 38 sidor 
 

17,8 % 

Hur historia används 

och historiska begrepp 
Behandlas delvis 5 sidor 2,2 % 

Administrativa sidor Sammanfattning, 

register, 

29 sidor 
 

13,6 % 

                                                
56https://www.studentlitteratur.se/#person/105242/G%C3%B6ran+K%C3%B6rner Hämtad 2016-05-11. 
57https://www.nok.se/PageFiles/153529/Granska%20och%20f%C3%B6rst%C3%A5%20k%C3%A4llor.pdf 

Hämtad 2016-05-11. 
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innehållsförteckning 

etc. 

Totalt  214 100,1 % 

 

Granskningen visade att Historia Grundbok behandlar alla mål i det centrala innehållet utom 

en rubrik som behandlas delvis.	De mål som behandlas delvis är de som ligger under rubriken 

”Hur historia används och historiska begrepp". Anledningen till att vi menar att detta 

behandlas delvis är p.g.a. att det funnits historiska ord och begrepp som förekommit, dock har 

de inte ägnats särskilt stor plats i läroboken. Det som saknas i Koll på  är främst 

historieanvändningen. Framförallt är det hur byggnader kan ses idag som spår från tidigare 

epoker. Det går även att se spår av historiska händelser som format en tradition som 

fortfarande lever kvar, så som Vasaloppet till exempel.  

 

De mål som behandlas på flest antal sidor är "Kring forntiden och medeltiden, till ca 1500" 

med 44,4 %. "Norden och Östersjöriket Sverige, ca 1500–1700" får 22,1 % av innehållet i 

läroboken, medan "Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, ca 1700–1850" behandlas på 

17,8 %. Administrativa sidor upptar 13,6 % av sidorna och "Hur historia används och 

historiska begrepp" behandlas på 2,2 % av lärobokens innehåll. 

 
Figur 3: Historia Grundbok 
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Presentation av Koll på 
I vår undersökning har vi använt oss av denna serie med böcker även om vi ser det som en 

bok då det är samma författare i alla fem. Fyra av fem böcker i serien är publicerats innan år 

2011. De är Jonathan Lindström och Elisabeth Wahlbom. Jonathan Lindström är författare, 

tecknare och arkeolog. Han skriver och tecknar läromedel, skönlitterära böcker och 

faktaböcker.58 Redaktörer för läroboken är Eva Follin och Hjördis Meyer. Förlaget är Sanoma 

Utbildning. Böckerna har totalt 231 faktabaserade sidor och efter de faktabaserade sidorna i 

varje bok kommer ett register på en till två sidor.  

 
Tabell 4: Koll på 

Mål ur det centrala 

innehållet i historia 

för årskurs 4–6: 

Behandlas/behandl

as inte/behandlas 

delvis: 

Antal sidor Antal sidor i % 

Kring forntiden och 

medeltiden, till cirka 

1500 

Behandlas 87,5 sidor 
 

36,7 % 

Norden och 

Östersjöriket Sverige, 

cirka 1500–1700 

Behandlas 86 sidor 
 

36,1 % 

Ökat utbyte och 

jordbrukets 

omvandling, cirka 

1700–1850 

Behandlas 42 sidor 
 

17,6 % 

Hur historia används 

och historiska begrepp 
Behandlas delvis 3,5 sidor 

 

1,5 % 

Administrativa sidor Sammanfattning, 

register, 

innehållsförteckning 

19 sidor 
 

8 % 

                                                
58http://www.forfattarcentrum.se/forfattarformedling/forfattare/1457/Jonathan_Lindstr_m Hämtad 2016-05-11. 
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etc. 

Totalt  238 sidor 99,9 % 

 

Granskningen visade att Koll på behandlar alla mål i det centrala innehållet utom en rubrik 

som behandlas delvis.	De mål som behandlas delvis är de som ligger under rubriken "Hur 

historia används och historiska begrepp". Anledningen till att vi menar att detta behandlas 

delvis är p.g.a. att det funnits historiska ord och begrepp som förekommit, dock har de inte 

ägnats särskilt stor plats i läroboken. Det som har fått lite plats i läroboken under rubriken är 

endast spår av byggnader som fortfarande finns kvar helt eller delvis idag. Dock är det bara 

några få meningar om hur det ser ut idag och ingen vidare förklaring till vad byggnaden 

används till idag ges.  

 

Kring forntiden och medeltiden, till ca 1500 som upptog 36,7 % är målen med flest antal 

sidor. Norden och Östersjöriket Sverige, ca 1500–1700 behandlades på 36,1 %. Därefter 

kommer Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, ca 1700–1850 upptog 17,6 % av sidorna i 

läroboken. Rubriken Administrativa sidor upptar 8 % av lärobokens innehåll. "Hur historia 

används och historiska begrepp" behandlas på 1,5 % av sidorna. 

 
 

Figur 4: Koll på 
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Jämförelse av läroböckerna 
De fyra läroböckerna har i vår granskning visat att de möter läroplanens krav relativt lika. 

Dock finns det både likheter och skillnader som syns tydligt i procentsatserna och som även 

visas i Figur 5 nedan. De två målen "Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, ca 1700–1850" 

och "Hur historia används och historiska begrepp" får i alla läroböckerna ungefär lika mycket 

utrymme i procent. När det gäller målet "Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500" är 

procenten för två av läroböckerna ganska lika, medan de andra två skiljer sig från varandra 

med över 9 %.  

 

Målet som behandlar ”Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500” visar att Upptäck 

Historia Lgr 11 och Hi Historia ligger på 30,3 % respektive 27,6 % medan Historia 

Grundbok har 44,4 % och Koll på har 36,7 %. Gällande de administrativa sidorna har tre av 

läroböckerna liknande procent (Upptäck Historia Lgr 11: 17,1 %, Hi Historia: 17,3 % och 

Historia Grundbok: 13,6 %), medan den fjärde läroboken Koll på endast har 8 %. Det sista 

målet "Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700" har tre läroböcker liknande 

procent (Upptäck Historia Lgr 11: 31 %, Hi Historia: 34,5 % och Koll på: 36,1 %), medan 

Historia Grundbok endast har 22,1 %. Något vi har sett under undersökningens gång är att Hi 

Historia och Upptäck Historia Lgr 11 har liknande procentsiffror avseende större delen av det 

centrala innehållet. 

 
Figur 5:Procentuell fördelning i sidantal mellan läroböckerna i relation till läroplanen och administrativa sidor 
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Hur historia används och historiska begrepp 
Alla undersökta läroböcker visade en stor brist gällande historieanvändning och historiska 

begrepp. Därför har vi valt att tydliggöra varje mål under den rubriken i Tabell 5. Vi har valt 

att avrunda sidorna till närmaste hel-eller halvtal.  

1. Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan 

avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och 

gränser 

2. Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och 

häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda 

tider. 

3. Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, 

källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. 

4. Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika 

syn på deras betydelser. 

 
Tabell 5: Hur historia används och historiska begrepp 

Mål ur det 
centrala 
innehållet i 
historia för 
årskurs 4–6: 

Upptäck 
Historia 

Hi Historia Historia 
Grundbok 

Koll på 

1 1,5 sidor 2 sidor 5 sidor 3,5 sidor 

2 0 sidor 0 sidor 0 sidor 0 sidor 

3 9 sidor 0 sidor 0 sidor 0 sidor 

4 0 sidor 0 sidor 0 sidor 0 sidor 

Totalt 10,5 sidor 2 sidor 5 sidor 3,5 sidor 

 

Tabell 5 visar att alla läroböcker har en samstämmig bild av innehåll som berör 

historieanvändning och historiska begrepp. Vi har gått igenom varje lärobok fyra gånger, en 
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gång för varje mål ovan. Vi har räknat de sidor som passar in för varje mål, i den processen 

har vi upptäckt att begrepp, historiska personer och händelser samt tidsbegreppen 

förekommer. Dock utan olika tolkningar och under skilda tider, vilket är en del av det centrala 

innehållet i kursplanen för historia årskurs 4–6. 

 

 

Figur 6: Skillnader och likheter mellan läroböckerna avseende historieanvändning och historiska begrepp 

Figur 6 visar på ett tydligare sätt bristen av material som möter två av de fyra målen i under 

rubriken "Hur historia används och historiska begrepp" i alla läroböckerna.  

 

Upptäck Historia Lgr 11 har totalt 10,5 sidor, Hi Historia har 2 sidor, Historia Grundbok har 

5 sidor och Koll på har totalt 3,5 sidor. Dock innehåller tre av de fyra läroböcker endast sidor 

representerade i ett av de fyra målen inom historieanvändning och historiska begrepp. Den 

som skiljer sig är Upptäck Historia Lgr 11 där innehållet rör två av de fyra målen.  

 

Kopplingen i läroböckerna mellan dåtid och nutid i t.ex. byggnader, städer och traditioner är 

svag. Det finns ofta en bild eller text om dessa, men inget om hur sambandet ser ut mellan 

exempelvis Kalmar slott på 1300-talet och Kalmar slott idag.59 Däremot finns det en tydlig 

                                                
59Ljunggren, Petter & Frey-Skøtt, Emma Upptäck historia: Lgr 11, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2016, s.124,  
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koppling mellan då och nu i Hi Historia gällande Visby ringmur. Där tar man upp att muren 

byggdes på 1200-talet och att den delvis finns kvar idag. Det finns även en bild på hur 

ringmuren ser ut idag.60 I Upptäck Historia Lgr 11 tas Nyköpings gästabud upp och en 

koppling till idag dras genom en bild på Nyköpingsån och en fråga om nyckeln från 

gästabudet ligger kvar på botten ställs under bilden.61  

 

I Historia Grundbok finns en bild på en runsten som står i Nyköping. Bildtexten översätter 

runorna och förklarar att ansiktet kan föreställa en gud som vikingarna tillbad. Detta ger en 

tydlig koppling mellan vikingatiden och idag då man kan åka och titta på den än idag.62  

 

I Historia Grundbok finns en bild föreställande kinesiskt porslin och bildtexten berättar att det 

var på modet i Europa på 1700-talet.63 Däremot görs ingen koppling till idag, då man tydligt 

ser att bilden är ett fotografi taget med en modern kamera, enligt bildregistret ägs bilden av 

Nordiska Museet.64 I Koll på tas livet i klostret upp och då att munkarna fick i uppgift att 

grunda ett kloster som skulle stärka kristendomen. Det klostret döptes till Alvastra, vi får även 

se en tecknad bild av hur klostret lär ha sett ut under medeltiden. Sedan visas även en bild av 

hur Alvastra kloster ser ut idag, vilket ger en tydlig koppling av dåtid och nutid.65  

 

Ett exempel där vi inte får en koppling mellan då och nu är när det berättas om Sala 

silvergruva. Det ges ingen koppling från vasatiden där gruvan beskrivs, om den används idag 

och i så fall till vad.66  

 

                                                                                                                                                   
Hansson, Catarina & Uppström, Rolf, Hi Historia 4–6, 1. uppl., Gleerups, Malmö, 2014, s.52. 
60Hansson & Uppström, s.25. 
61Ljunggren och Frey-Skött, s.76. 
62Körner, Göran & Lindberg, Per, Historia Grundbok, 1. uppl., Natur & kultur, Stockholm, 2012, s.31. 
63Körner & Lindberg, s.172. 
64Körner & Lindberg, s.214. 
65Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Medeltiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., 

Bonnier utbildning, Stockholm, 2007, s.20–21. 
66Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Vasatiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., Bonnier 

utbildning, Stockholm, 2006.  
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Alla läroböcker har stora brister i framställning av olika tolkningar och under skilda tider, 

som är en del av det centrala innehållet. De historiska personerna och händelserna framställs 

bara på ett sätt. Ett exempel på en ensidig syn på en historisk person är ur Upptäck Historia 

Lgr 11, där Gustav Vasa beskrivs som en hård, listig och girig kung. Det finns inga andra 

tolkningar och vidare i läroboken finns heller ingen annan syn på kungen från forskare idag.67 

Reformationen tas upp på ett stort antal sidor i Hi Historia, dock finns bara en syn på hur det 

gick till och hur Martin Luther var som person nämns inte alls. Läroboken tar inte upp en 

enda egenskap hos Luther.68  

 

I Historia Grundbok tas drottning Kristinas egenskaper upp, men ger läsaren endast en sida av 

henne. I läroboken beskrivs Kristina som vild och efter en hårklippning och med tanke på 

hennes manliga klädstil sägs det att hon ”såg till slut ut som en pojke”.69 I Koll på tas det upp 

endast ett fåtal av Gustav II Adolfs egenskaper, men vi ges bara en bild av hur han var som 

person. De egenskaper som används för att beskriva honom är bland annat att han var en glad 

människa som lätt blev förälskad.70  

 

Målet om de olika historiska begreppen som är: förändring, likheter och skillnader, kronologi, 

orsak och konsekvens, källor och tolkning förekommer endast i Upptäck Historia Lgr 11.71 Vi 

kan i Upptäck Historia Lgr 11 läsa om historiska källor, t.ex. att kungen år 1666 instiftade en 

lag gällande fornminnen. Detta gör att vi nu kan se många föremål av guld, silver eller brons 

på Statens historiska museum.72 I de andra tre läroböckerna finns begreppen med i form av 

synonymer, men de förklaras inte heller.73 Det man däremot får läsa i läroböckerna är orsaker 

                                                
67Ljunggren och Frey-Skött, s.125. 
68Hansson & Uppström, s.77–79. 
69Körner & Lindberg, s.152–153. 
70Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Stormaktstiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., 

Bonnier utbildning, Stockholm, 2007.  
71Ljunggren och Frey-Skött, s.4–9. 
72Ljunggren och Frey-Skött, s.146–147.  
73Körner & Lindberg, s.208-213, Hansson & Uppström, s.208-210, Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, 

Koll på Medeltiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., Bonnier utbildning, Stockholm, 2007, s.48-49, 

Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Vasatiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., Bonnier 

utbildning, Stockholm, 2006, s.48, Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Vikingatiden: historia 
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till varför olika samhällsförändringar sker eller varför ett krig startas. Det förklaras inte heller 

hur orden används i ett historiskt sammanhang. I alla böckerna finns de olika tidsbegreppen 

vikingatiden74, medeltiden75, stormaktstiden76 och frihetstiden77 men de förklaras endast kort 

och fokus ligger huvudsakligen på vilken tidsperiod de hör till. Det finns dessutom bara en 

tolkning av hur tidsbegreppen ska förstås i varje lärobok.   

 

Summering 
De fyra läroböckerna uppfyller tre av fyra delar i det centrala innehållet. De tre delar som 

uppfylls är: "Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500", "Norden och Östersjöriket 

Sverige, cirka 1500–1700", "Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850". 

Dessa tre delar uppfylls omfångsmässigt i läroboken. Den fjärde delen, "Hur historia används 

och historiska begrepp", uppfylls delvis i alla de fyra läroböckerna. Som visat ovan i Tabell 5 

ser vi att endast en av läroböckerna har innehåll som möter två av de fyra målen ur det 

centrala innehållet. De övriga tre böckerna berör endast ett av fyra mål. Vilket leder till att 

målet endast kan uppfyllas delvis då alla böckerna till en liten grad berört ett eller två av 

målen. När vi nu har undersökt hur läroböckerna förhåller sig till läroplanen, ska vi som nästa 

steg forska i hur jämställdheten mellan män och kvinnor ser ut då läroplanen trycker på hur 

viktigt jämställdhet i undervisningen är.  
                                                                                                                                                   
för år 4–6. Basbok, 1. uppl., Bonnier utbildning, Stockholm, 2007, s. 47-48, Lindström, Jonathan & Wahlbom, 

Elisabeth, Koll på Stormaktstiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., Bonnier utbildning, Stockholm, 2007, s. 

48-49, Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på 1700-talet och fram till vår tid. Basbok, 1. uppl., 

Bonnier utbildning, Stockholm, 2012, s. 72–73. 
74Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Vikingatiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., 

Bonnier utbildning, Stockholm, 2007, s.6, Hansson & Uppström, s.14, Körner & Lindberg, s.16, Ljunggren och 

Frey-Skött, s.20. 
75Ljunggren och Frey-Skött, s.52. Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Medeltiden: historia för 

år 4–6. Basbok, 1. uppl., Bonnier utbildning, Stockholm, 2007, s.4. Hansson & Uppström, s.24.  Körner & 

Lindberg, s.46. 
76Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Stormaktstiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., 

Bonnier utbildning, Stockholm, 2007, s.5, Körner & Lindberg, s.140, Hansson & Uppström, s.114, Ljunggren & 

Frey-Skøtt, s.144.  
77Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på 1700-talet och fram till vår tid. Basbok, 1. uppl., Bonnier 

utbildning, Stockholm, 2012, s.7, Ljunggren & Frey-Skøtt, s.192, Hansson & Uppström, s.156, Körner & 

Lindberg, s.171. 
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Jämförelse av hur män och kvinnor representeras i 

historieläroböcker 
I den här frågeställningen har vi undersökt representationen av män och kvinnor i dels register 

och bildtexter samt representationen av dem på porträttbilder. Vi valde att gå till ungefär 

1850-talet då det i läroplanen för mellanstadiet står att eleverna ska ha kunskap om cirka 

1700–1850.78 I och med att vi endast undersökt fram till ungefär 1850 i alla läroböcker har vi 

valt att sluta på sidan 44 i boken Koll på 1700-talet och fram till vår tid. Vi använder alla 

kapitel i läroböckerna men vi ser till årtalen och använder oss av benämningarna vikingatiden, 

medeltiden, vasatiden, stormaktstiden och frihetstiden för att det är så rubriksättningen är i de 

flesta av läroböckerna. 

 

Övergripande jämförelse 
I undersökningen av registret för Upptäck Historia Lgr 11 finns det 17 kvinnor och 54 män, 

alla namngivna. I de granskade bildtexterna finns 47 män med, medan 25 kvinnor tas upp. 

Endast 15 av kvinnorna nämns i registret. Registret visar att det är en betydande del icke-

regerande drottningar i personregistret. Vid undersökningen av porträttbilderna fann vi att de 

föreställer 32 män och 19 kvinnor. Resterande kvinnor innefattar regerande drottningar, en 

prinsessa, en vikingatidskvinna och tre arbetande kvinnor. Utifrån de arbetande kvinnorna 

verkade två av dem för kvinnors frihet och rättigheter. Även för män var de namngivna främst 

antingen regenter eller på annat vis mäktiga personer.79 

 

I undersökningen av registret i Hi Historia finns det 31 kvinnor och 78 män, alla namngivna. 

Vid granskningen av bildtexter fanns 33 män och tio kvinnor med. Alla kvinnor i bildtexter 

finns också med i registret. Vid undersökningen av porträttbilderna fann vi att 24 män och 12 

kvinnor förekommer på porträttbilderna. Annorlunda jämfört med de andra undersökta 

historieläroböckerna är att endast tio av 31 kvinnor i registret, finns med i bildtexterna. Likaså 

är det enbart 33 av de 78 namngivna männen i registret som finns med i bildtexterna. En av 

                                                
78Lgr 11, s.191. 
79Ljunggren & Frey-Skøtt, s.1–234. 
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männen som inte finns i registret nämns i bildtexterna. Bland de namngivna männen var 

flertalet kungar eller mäktiga män.80  

 

I undersökningen av registret för Historia Grundbok finns det 8 kvinnor och 58 män, alla 

namngivna. I de granskade bildtexterna nämns 13 kvinnor och 55 män, endast 8 av de 

kvinnorna finns med i registret. Av de 8 kvinnor som finns i registret är de flesta drottningar. 

Vid undersökningen av porträttbilderna fann vi att 29 män och 10 kvinnor förekommer på 

porträttbilderna. Även bland männen var flertalet kungar eller på annat vis mäktiga.81 

 

I undersökningen av registret för Koll på: Vikingatiden, Medeltiden, Vasatiden, 

Stormaktstiden och 1700-talet och fram till vår tid finns det 27 kvinnor och 92 män, alla 

namngivna. I bildtexterna vi granskat finns det 31 kvinnor och 73 män. Endast 22 av de 

kvinnorna nämns i registret. Vid undersökningen av porträttbilderna fann vi att 

porträttbilderna föreställer 55 män och 25 kvinnor. Av de kvinnor och män vi återfann i 

registret är endast ett fåtal av dem vanliga människor. De är flesta regenter eller på annat vis 

mäktiga personer.82 

 

Vid vår undersökning av register och bildtexterna fann vi en markant skillnad mellan antalet 

namngivna män och namngivna kvinnor. Detta resultat har sammanställts i nedanstående 

Figur 5 och 6. 

                                                
80Hansson & Uppström, s.1–214. 
81Körner & Lindberg, s.1–214. 

82Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Vikingatiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., 

Bonnier utbildning, Stockholm, 2007. 

Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Medeltiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., Bonnier 

utbildning, Stockholm, 2007. 

Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Vasatiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., Bonnier 

utbildning, Stockholm, 2006. 
Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på Stormaktstiden: historia för år 4–6. Basbok, 1. uppl., 

Bonnier utbildning, Stockholm, 2007. 
Lindström, Jonathan & Wahlbom, Elisabeth, Koll på 1700-talet och fram till vår tid. Basbok, 1. uppl., Bonnier 

utbildning, Stockholm, 2012. 
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Figur 7: Procentuell fördelning av män och kvinnor i register i läroböcker 

Utifrån figur 7 ovan är det tydligt att kvinnor är mindre representerade än männen i registren 

för historieläroböckerna. Historia Grundbok är den lärobok som har störst skillnad mellan 

antalet män och kvinnor, där männen utgör 87,9 % och kvinnorna 12,1 % av registret.  

 
Figur 8: Procentuell fördelning av män och kvinnor i bildtexter i läroböcker 

Figur 8 visar att kvinnor även är mindre representerade än män i de bildtexter som finns i 

historieläroböckerna, men skillnaden är mindre markant jämfört med Figur 7. Ett 

återkommande tema som hittats i alla undersökta historieläroböcker är kvinnors 

underrepresentation jämfört med männen. 
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Denna delundersökning ger oss dock inte svar på om representationen mellan män och 

kvinnor skiljer sig åt i de olika tidsepokerna vi tidigare analyserat. Därför har vi valt att göra 

en specifik delundersökning för att undersöka om det finns någon skillnad i representationen 

mellan olika tidsepoker.  

 

Skillnader mellan olika tidsepoker i registret  
I Figur 9 nedan, för Upptäck Historia Lgr 11 lägger man direkt märke till att männens 

representation skjuter i höjden från vikingatiden till medeltiden. På vikingatiden nämns en 

kvinna och en man, medan på medeltiden ökar antalet män till 19 stycken där endast fyra 

kvinnor finns nämnda i registret. På vasatiden går grafen nedåt för männen och det finns 13 

stycken nämnda i registret, medan kvinnorna ökar från fyra till sex stycken i antal. På 

stormaktstiden går antalet ner för både män och kvinnor, där representationen för män är sju 

stycken och antalet kvinnor är två stycken. Både män och kvinnor ökar i antal på 1700-talet. 

Männen är nu 15 stycken i registret och kvinnorna fyra stycken. 

 

I Figur 10 nedan, för läroboken Hi Historia ser man att medeltiden var en tid där männen 

nämndes flitigt då 29 stycken finns med i registret. Kvinnorna är endast sex stycken under 

samma epok. På vikingatiden var representationen jämn, då det förekom en man och en 

kvinna. På vasatiden går antal män ner till 13 stycken, medan kvinnorna ökar till nio stycken. 

Under epoken stormaktstiden sjunker antalet män och kvinnor, från 13 till tio män och från 

nio till tre kvinnor. Både män och kvinnor har en kraftig ökning i antal vid den sista epoken, 

1700-talet och framåt. Männen är nu 25 stycken i registret och antalet kvinnor är tolv stycken. 

 

Figur 11 nedan, gällande Historia Grundbok visar på en marginell förändring av antalet 

kvinnor. På vikingatiden och vasatiden finns två kvinnor nämnda i registret, medan på 

medeltiden finns det tre kvinnor. På stormaktstiden går grafen ner igen och endast en kvinna 

finns med i registret. På 1700-talet och framåt nämns fyra kvinnor, till skillnad från de 18 män 

som finns med i registret i epoken om 1700-talet och framåt. Antalet män skiftar mer då det 

finns fem stycken i registret på vikingatiden, 16 stycken på medeltiden, tolv stycken på 

vasatiden, sju stycken på stormaktstiden och de ovan nämnda 18 stycken på 1700-talet och 

framåt. Medan kvinnorna mestadels ökar gradvis men inte kommer i närheten av männens 
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antal, går männens representation upp och ner. Historia Grundbok är även den bok som har 

minst antal personer i registret överlag, för både män och kvinnor.  

 

I Figur 12 nedan för Koll på ökar antalet kvinnor gradvis medan männen har samma antal 

under vikingatiden och medeltiden. Antalet män i registret ökar sedan under vasatiden och 

sjunker under stormaktstiden. Den största ökningen av män sker vid 1700-talet och framåt. 

 

Under medeltiden visar figurerna att det är en stor ökning av antalet män i alla läroböcker 

utom Koll på där det är samma antal som på vikingatiden. I alla läroböcker kan det tydligt ses 

på graferna att antalet män sjunker vid stormaktstiden och representationen av män ökar vid 

epoken 1700-talet och framåt. Gällande antalet kvinnor sjunker antalet vid stormaktstiden i 

alla läroböcker bortsett från Koll på där kvinnorna ökar med en person. Konsekvent för alla 

läroböcker är en ökning av antalet kvinnor vid 1700-talet och framåt. 

 

För att visa hur representationen varierar mellan de olika tidsepokerna har siffror för detta 

sammanställts i Figur 9, 10, 11 och 12 nedan. Graferna innehåller antalet män respektive 

kvinnor, och inte procentuellt som diagrammen ovan.  

 
Figur 9: Upptäck Historia Lgr 11, epoker i register       Figur 10: Hi Historia, epoker i register 
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Figur 11: Historia Grundbok, epoker i register               Figur 12: Koll på, epoker i register  

Det vi kan se i figurerna är att i de flesta fall när antalet män ökar, ökar också antalet kvinnor. 

Dock finns det några undantag. Däremot är männens ökning eller minskning större då de är 

fler till antalet.  

Jämförelse mellan antalet män och kvinnor på porträttbilder i 

läroböckerna  
Två av läroböckerna visar lågt antal män och kvinnor på porträttbilder under den första 

epoken. De andra två läroböckerna har inga avbildade män eller kvinnor under vikingatiden. 

Hi Historia visar en högre representation av kvinnor än män på medeltiden, medan männen är 

fler än kvinnorna i de andra läroböckerna. I Upptäck Historia Lgr 11 syns en stor skillnad i 

representationen, där männen är sex stycken och kvinnorna två. Koll på och Upptäck Historia 

Lgr 11 har en stor ökning av både män och kvinnor på vasatiden, där representationen av de 

två könen är nästan lika många. I Historia Grundbok blir männen och kvinnorna på porträtt 

färre och i Hi Historia ökar männen kraftigt, medan kvinnorna ökar med endast ett mer 

porträtt än föregående epok. Tre av läroböckerna har alla en stor minskning i antal porträtt 

föreställande män eller kvinnor på stormaktstiden, medan den fjärde, Historia Grundbok, ökar 

med en man och kvinnorna förblir lika många som på vasatiden. I den sista epoken ökar 

antalet män och kvinnor i alla läroböcker, utom männen i Upptäck Historia Lgr 11 som är 

lika många som i föregående tidsperiod och kvinnorna i Koll på minskar.  

 

Generellt sätt visar representationen av män och kvinnor att det oftast är flest män 

representerade på porträttbilder i läroböckerna. Hi Historia bryter mönstret med att ha fler 

kvinnor representerade på porträttbilder under medeltiden. Under vasatiden i Koll på och 

Upptäck Historia Lgr 11 visade representationen att kvinnorna och männen var nästan lika 

många, men männen var fortfarande fler. 
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Figur 13: Procentuell fördelning av män och kvinnor på porträttbilder i läroböcker 

Figur 13 visar att representationen mellan män och kvinnor på porträttbilder är ojämn. 

Återigen är det Historia Grundbok som har störst skillnad mellan antalet män och kvinnor. 

Porträttbilderna i läroboken föreställer 25,64 % kvinnor och 74,36 % män.  

 

För att även visa hur representationen varierar mellan de olika tidsepokerna har siffror för 

detta sammanställts i Figur 14, 15, 16 och 17 nedan. Graferna innehåller antalet män 

respektive kvinnor, och inte procentuellt som diagrammen ovan.  

 
Figur 14: Upptäck Historia Lgr 11, epoker i porträttbilder        Figur 15: Hi Historia, epoker i porträttbilder 
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Figur 16: Historia Grundbok, epoker i porträttbilder       Figur 17: Koll på, epoker i porträttbilder 

Figur 14 och Figur 15 visar att i läroböckerna Upptäck Historia Lgr 11 och Hi Historia är 

antalet män och kvinnor inte det man förväntar sig om man jämför med tidigare figurer och 

stapeldiagram. I Figur 14 visas att en kvinna på vikingatiden representeras på porträttbilder, 

medan inga män finns med. Figur 15 visar att tre kvinnor på medeltiden förekommer 

respektive en man.  

Summering 
Representationen mellan män och kvinnor är som ovan visat ojämn. Männen är oftast fler än 

kvinnorna i register, bildtexter och porträttbilder. Figur 8, Figur 9 och Figur 10 visar en 

samstämmig ökad representation under medeltiden i register i Upptäck Historia Lgr 11, Hi 

Historia och Historia Grundbok, medan Figur 11 visar att Koll på inte har någon ökning från 

vikingatiden som de andra läroböckerna. Det finns få undantag då kvinnorna är fler än 

männen, ett exempel är i Figur 14 där en kvinna representeras men inga män. Figur 15 visar 

att under medeltiden representeras tre kvinnor och en man. Dock är männens antal nästan 

alltid dubbelt så stort. I nästa avsnitt ska vi diskutera våra resultat i förhållande till vad 

tidigare forskning säger.   
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Diskussion 
I vår uppsats har vi undersökt om fyra läroböcker i historia utformade för årskurs 4–6 

behandlar allt i kursplanen för just årskurs 4–6. Vi har även granskat hur representationen 

mellan män och kvinnor ser ut i läroböckerna gällande register, bildtexter och porträttbilder. 

Resultaten i denna uppsats kan ha varit annorlunda om man använt ett annat tillvägagångssätt 

och det kan inte garanteras att framtida forskare kommer fram till exakt samma resultat. 

 

Med alla läromedel är det viktigt att de är anpassade efter den nya läroplanen och de 

kunskapskrav som finns i den, framförallt när det är en bok som används under hela 

undervisningstiden är det viktigt att den täcker allt som står i kunskapskraven. Det är 

förmodligen viktigare med bra läromedel än någonsin förr, då Sparrlöf beskriver att 

läromedlens roll i undervisningen har ökat. Även Ammert tar upp den dominerande ställning 

som läroboken har i undervisningen. Vi har enbart tittat på det centrala innehållet då 

kunskaperna från det centrala innehållet leder fram till kunskapskraven. 

 

Två av de kategorier som Lindensjö och Lundgren samt Lundgren m.fl. presenterar kring 

statlig styrning av skolan har särskild betydelse för läroplanen och därför den här uppsatsen. 

Den första kategorin är den juridiska styrningen och innefattar läroplanen som en föreskrift 

kopplad till skollagen. Den andra kategorin är ideologisk styrning som består av de mål och 

värderingar som skrivs in i läroplanen. Den ideologiska styrningen innefattar då givetvis även 

jämställdhet och i de moderna läroplanerna det nya genustänket som har genomsyrat det 

moderna samhället. Det är också viktigt att komma ihåg att läroplanen har en central roll som 

styrverktyg utifrån regeringen, riksdagen och därmed folket för att återkoppla till den tidigare 

nämnda styrningskedjan. 

 

I vår första frågeställning ”Behandlar de valda läroböckerna målen i det centrala innehållet i 

kursplanen för historia?” har vi undersökt om läroböckerna förhåller sig till det centrala 

innehållet. Resultatet visar att så är fallet i vissa delar av det centrala innehållet, men inte i 

alla. Det här bekräftar det som Johnsson Harrie nämner, att läromedlen inte täcker det centrala 

innehållet i läroplanen fullt ut. Den främsta bristen syns i hur läroböckerna behandlar målen 

för "Hur historia används och historiska begrepp", dessa mål ges mellan 2–10,5 sidor av 

sidorna i alla läroböckerna. Detta är så pass lite att ansvaret för att ge eleverna de kunskaper 

de behöver inom historiska begrepp och historieanvändning läggs helt och hållet på läraren. 



		

 44 

Hen kan inte förlita sig på att läroboken behandlar det avsnittet tillfredsställande för elevernas 

kunskapsutveckling. 

 

Ingen av de fyra läroböckerna behandlar allt i det centrala innehållet i läroplanen, trots att två 

av dem utgivits för första gången efter den nya läroplanen och ska vara utformade efter den. 

De andra två är äldre, men Historia Grundbok är reviderad 2011 vilket är det år som 

läroplanen gavs ut. Koll på-läroböckerna är visserligen inte alla utgivna efter 2011, men på 

förlaget Sanomas hemsida står det följande: “Läromedlet Koll på Historia, dvs. 

epokböckerna Koll på Vikingatiden, Koll på Medeltiden, Koll på Vasatiden, Koll på 

Stormaktstiden och Koll på 1700-talet och fram till vår tid, uppfyller med råge Lgr 11:s mål 

och krav på centralt innehåll för årskurs 4–6 i historia.”83 Sanoma Utbildning påstår alltså att 

3,5 sida av 231 sidor räcker för att uppfylla målen om historieanvändning och historiska 

begrepp. Eftersom det är just den procentandelen vi har funnit som behandlar målen för 

historieanvändning och historiska begrepp. Vi anser att så få sidor inte är tillräckligt för att 

uppfylla målen för historiebruk och historiska begrepp i det centrala innehållet för årskurs 4–

6. Även Sparrlöf nämner bristen på idéer och konkreta exempel på hur man ska lära ut bl.a. 

historieanvändning i undervisningen. 

 

I vår andra frågeställning ”Hur ser representationen mellan män och kvinnor ut i 

läroböckerna?” har vi undersökt hur representationen mellan män och kvinnor i register, 

bildtexter och porträttbilder ser ut. Resultatet visar att Historia Grundbok är den lärobok som 

har störst skillnad mellan antalet män och kvinnor i register, bildtexter och på porträttbilder. 

Läroboken är även den bok av de fyra vi undersökt som haft lägst antal kvinnor procentuellt. 

Oavsett vilken epok och hur många män som representeras har kvinnorna en procentuellt låg 

representation jämfört med männen i Historia Grundbok, vilket även Schmidt visat i sin 

forskning. I alla fyra läroböcker är antalet representerade män relativt lika.  Historia 

Grundbok är den bok som inte följer de andra läroböckerna i antal män, utan läroboken 

innehåller alltid fler män än de andra böckerna. Den har en hög representation av män i alla 

tre kategorier (register, bildtexter och porträttbilder), medan antalet kvinnor i läroboken har 

den lägsta representationen om man jämför de fyra läroböckerna.  

                                                
83https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskola-Fk-6/Historia/Baslaromedel/Koll-pa-

historia/Laroplan-Lgr-11/ Hämtad 2016-12-06. 
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Något som kanske hade förändrat resultatet av representationen av män respektive kvinnor på 

porträttbilder vore om vi hade valt att räkna män och kvinnor även på grupp- och 

parporträttbilder. Skälet till varför vi inte valde att räkna personer på par-och 

grupporträttbilder var att delvis för att det på vissa porträtt var svårt att avgöra huruvida de 

föreställde män eller kvinnor och delvis för att vissa personer fanns med på både ett eget 

porträtt och ett parporträtt. Dessutom var det mindre tidskrävande att bara räkna personer som 

avbildats ensamma, då vi inte har obegränsat med tid att utföra denna analys. 

 

Historia Grundbok visar på flera olika sätt att mannens historia är det som ska berättas medan 

kvinnan osynliggörs. Fördelningen av antalet män och kvinnor i de tre övriga läroböckerna är 

inte jämn, dock ser representationen av män och kvinnor bättre ut i dessa läroböcker och 

skillnaderna är inte så stora som i Historia Grundbok. Generellt syns fortfarande samma 

mönster som Chick, Berge och Widding, Bennett och Williams och Ohlander presenterat i 

sina studier, nämligen att kvinnor är underrepresenterade i läroböcker i historia. Det är också 

tydligt att Historia Grundbok har en sämre fördelad representation än de andra läroböckerna. 

 

Det centrala innehållet för årskurs 4–6 innehåller ett mål där eleverna ska lära sig om vad 

historiska källor kan berätta om skillnader och likheter i levnadsvillkor för män, kvinnor och 

barn i jämförelse med idag.84 Som tidigare nämnt, visar vår undersökning av de fyra 

historieläroböckerna att män och kvinnor inte är jämställda i sin representation. Detta kan ge 

eleverna en snedvriden bild av kvinnans betydelse i framförallt svensk, men även utländsk 

historia.  

 

Eftersom det finns brister i uppfyllandet av det centrala innehållet i Lgr11 och att läroboken 

precis som Selander skriver ska vara en konkret tolkning av läroplanen visar detta på att det 

finns brister i de styrverktyg som tillämpas av riksdag och regering. Kan det vara så att den 

professionalism som är kopplad till läraryrket är bristande och att läroboken har fått en för 

stor roll i undervisningen? Eller kan det bero på en för stor arbetsbelastning inom 

yrkesgruppen? Vi skulle hävda att oavsett svaret på dessa frågor bör man ifrågasätta 

läroböckerna eftersom det inte bör finnas något särskilt skäl till att böckerna är dåligt 

utformade annat än att de skulle behöva ett mer noggrant förnyelsearbete. Ett sådant 

                                                
84Lgr11, s.199. 
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förnyelsearbete behöver en drivkraft, så som att läromedel kontinuerligt granskas och väljs 

bort ifall de inte uppfyller kraven. För närvarande läggs granskningsansvaret på enskilda 

skolor och lärare. Ett alternativ är att återuppta den statliga granskning som gjordes tidigare. 

 

Precis som togs upp i bakgrunden har lärare tidsbrist och det kan därför vara svårt att tilldela 

dem ytterligare ansvar och uppgifter. Oavsett var ansvaret läggs är det viktigt för elevernas 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven att de arbetar 

med bra läromedel. Som resultaten i vår uppsats visar följer inte de utvalda läroböckerna det 

centrala innehållet fullständigt och i förlängningen påverkas inte lärarna, utan det är eleverna 

som får ta konsekvenserna om lärare skulle lita blint på sina läromedel. Detta innebär 

antingen att läraren måste få tid till att granska läromedel kontinuerligt eller att ansvaret ska 

läggas på en annan enhet, men för att detta ska tillämpas i hela Sverige skulle nya nationella 

krav behöva ställas. Om granskning inte sker kan det ge uttryck för en samhällsutveckling där 

läromedel som inte uppfyller läroplanens nya krav ändå används i skolan och därmed bidra 

till att skolorna lär ut kunskap enligt förlegade läroplaner i större och större utsträckning. 

 

Avslutningsvis anser vi att de nya läroböckerna är ett bra underlag för undervisningen i 

årskurs 4–6, men att en del avsnitt skulle behöva kompletteras med fler historiska begrepp 

och hur man ska använda sig av historia. Även representationen av män och kvinnor behöver 

bli mer jämlik. Däremot vill vi lyfta frågan om huruvida läromedel granskas i tillräcklig 

utsträckning då avsaknaden i längden skulle kunna leda till stora samhällsproblem. 
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Vidare forskning 
Efter att ha forskat i hur väl läroböcker förhåller sig till den nuvarande läroplanen Lgr11 och 

undersökt hur representationen mellan män och kvinnor ser ut gällande register, bildtexter och 

porträttbilder, är vi nu intresserade av att jämföra svenska läroböcker med andra länders 

läroböcker. Det skulle vara spännande att se vilka likheter och skillnader som finns. Något vi 

även skulle vilja undersöka är hur lärarna tänker kring läromedel, vad lärare i olika årskurser 

ser som viktigt i en lärobok och hur mycket de faktiskt använder sig av läroboken i 

förhållande till annat material.  
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