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Sammanfattning Läromedel används flitigt i skolan, och många gånger fungerar de som den 

huvudsakliga källan för kunskap som lärare grundar sin undervisning på. 
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1. Inledning 

Idag uppmärksammas debatten om jämställdhetsfrågor i större utsträckning än vad de gjort förr. 

Olika rörelser, kampanjer och insatser som avser att minska klyftorna förekommer allt oftare, och 

det undgår ingen att debatten är aktuell. Debatten har även gjort avtryck i läroplanen, och 2018 

förtydligade Skolverket skolans jämställdhetsuppdrag (Skolverket, u.å.) 

 

Skolan har som uppdrag att verka för jämställdhet och genom utbildningen ska eleverna utveckla 

en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka 

människors möjligheter (Skolverket, 2018, s.7). Med dessa krav förtydligade kan det rimligtvis 

antas att skolans läromedel speglar kraven. Tyvärr kan detta inte garanteras. Mellan 1938 och 1991 

granskade staten skolans läromedel. Statens insatser innebar inte att de godkända läromedlen var 

garanterat felfria, men det systematiska granskningsarbetet strävade efter att säkerställa att 

läromedlen var oberoende, rimligt prissatta och välfungerande. Om läromedlens kvalité försämrats 

till flöjd av avvecklingen har inte konstaterats, men avsaknaden av läromedelsgranskning kan ses 

som problematiskt. Anna Johansson Harrie (2009) skriver att sedan avvecklingen har det varit upp 

till producenterna (förlag och författare) och konsumenterna (skolor och lärare) att på egen hand 

granska läromedlens lämplighet (s.10). 

 

I en studie har Skolinspektionen (2015) granskat undervisning i historia på 27 grundskolor. I 

studien uppger många lärare att de inte själva letar upp, granskar och värderar material att använda 

i undervisningen. Lärarna menar att det beror på tidsbrist och ekonomiska begränsningar (s.31). 

Läromedel ska fungera som ett stöd för undervisningen, men i praktiken så används de istället som 

den huvudsakliga källan för undervisning (s.32). Istället för att göra ett eget urval av stoff inom 

ramen för centralt innehåll, förlitar sig lärarna på att innehållet i läromedlen är tillräckligt för att 

garantera att undervisningen följer styrdokumenten (s.33). 

 

I praktiken har läromedlen stort förtroende hos lärare, men granskas inte kritiskt av varken staten 

eller lärarna själva. Är läromedlen, som är så pass inflytelserika för elever och lärare, jämställda? 

Utifrån denna fundering väcktes min motivation för att genomföra denna studie. I 

innehållsanalysen ska könsfördelningen i tre läromedels bilder kartläggas, samt två bilder 

analyseras ur ett genusperspektiv. 

2. Bakgrund 

Magnus Hermansson Adler (2014) skriver att läromedel är en av de ramfaktorer som påverkar 

undervisningen i historia allra mest (s.61). De ger goda texter för eleverna att läsa, men risken är 

att undervisningen följer läromedlen slaviskt och lärare blir beroende av dem i sin undervisning 

(s.62). I läromedlen kommer författarnas attityder till kunskap och lärande till uttryck, vilket 

innebär att de har påverkan på vilket innehåll som förmedlas, och hur det förmedlas (s.63). 
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Läromedlen avser att fungera som ett stöd för historieundervisningen. Hermansson Adler ser 

läromedel som värdefulla redskap för historieundervisning, men lyfter även att det blir 

problematiskt när lärare använder stödet som en sorts ”helig skrift” som följs slaviskt (s.63). I likhet 

med Skolinspektionens (2015, s.33) resultat menar Hermansson Adler (2014) att läromedlen till 

stor del styr undervisningen, istället för att stödja den (s.62). Skolinspektionen (2015) menar att 

detta beror på lärares tidsbrist (s.31). 

 

Ewa Bergdahl Bulukin (1988) framhåller att det är väsentligt att studera vilket innehåll som 

förmedlas i läromedel i historia (s.47). Författaren poängterar att om mångfald lyfts i läromedlen 

kan flera tolkningar av det förflutna göras, vilket hade resulterat i fler alternativa framtidsidéer 

(s.49).     Britt-Marie Berge (2011) skriver att historieböcker tenderar att inte lyfta mångfalden. I 

läromedel framställs de starka männen som bärare av historien, trots att kvinnorna haft stor 

betydelse för historien (s.170). Mikael Delin (2015) frågade förlaget Liber varför antalet 

namngivna kvinnor i deras läromedel i historia enbart uppmätte 13%. Liber menar att författarna 

måste sålla i historien när de skriver läromedel för historia, och att det som återstår efter sållningen 

är “standardhistorien”. Förlaget menar att denna ”standardhistoria” främst består av män (Delin, 

2015). 

 

Berge (2011) menar att en överrepresentation av män och en underrepresentation av kvinnor bidrar 

till en icke jämställd syn på historien. De kvinnor som faktisk blir synliga är ofta stereotypiskt 

representerade som svaga och hjälplösa. När läroböckerna osynliggör kvinnornas plats i historien 

blir det således svårt för flickor att identifiera sig som en grupp som har haft betydelse i historien. 

Detta minskar flickors motivation inför historieämnet, vilket Berge ser som problematiskt (s.170). 

 

Margareta Wallin Wictorin (2011) skriver att bilder används frekvent i läromedel för att informera 

och/eller konkretisera faktakunskaper (s.221). Bilder kan hjälpa oss att strukturera våra tankar 

vilket är gynnsamt i lärandesituationer (s.220). Deras funktion är med andra ord många gånger 

ovärderliga. I läromedel riktade åt grundskolans tidigare år tar bilderna mycket plats, och därför är 

det också väsentligt att analysera vad bilderna förmedlar (Bergdahl Bulukin, 1988, s.51). I sin 

studie analyserar Bergdahl Bulukin bilder i historieläromedel för lågstadiets förhistoriska avsnitt. 

Författaren menar att avbildningarna i läromedlen är problematiska, eftersom de formats utifrån 

antaganden. När historia studerats används historiska originalkällor, exempelvis målningar eller 

gamla texter, vilket definieras som primärkällor.  Förhistoriska bilder som primärkällor finns inte 

att tillgå. Detta medför att avbildningen av förhistoriska epoker präglas av nutida tankemönster 

(Bergdahl Bulukin, 1988, s.48). 

2.1 Problemformulering 

Läroboken sägs vara den mest utspridda litteraturgenren som läses av flest människor idag 

(Johansson Harris, 2009, s.17). I modern tid så sker samhällsutvecklingen i allt raskare takt 

och tillgängligheten av information via medier ökar. Samtidigt blir kvalitetssäkrade 
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informationskällor allt mer en bristvara. Detta stärker behovet av kvalitetsgranskade 

läromedel i skolan (Hermansson Adler, 2014, s.15–16). 

 

Wallin Wictorin (2011) menar att bilder sällan är helt neutrala. Bilder bygger på den kontext 

de hör ihop med och kan underlätta läsarens förståelse, men även komma med dolda budskap. 

Det bilderna gestaltar kan bidra till vissa värderingar, och att analysera i vilken utsträckning 

bilder präglas av jämställdhet ur ett genusperspektiv är därför väsentligt. (s.221–222). 

Förhistoriska bilder kan bli särskild problematiska, eftersom vi inte vet hur det förhistoriska 

förhållandet mellan kvinnor och män såg ut (Bergdahl Bulukin, 1988, s.48). 

 

Sammanfattningsvis är de problem som denna studie bygger på dels faktumet att läromedel 

inte granskas av oberoende aktörer, och dels att förhistoriska bilder kan färgas av dolda 

budskap som möjligen inte går i linje med Skolverkets stärka krav på jämställdhets.  

2.2 Syfte och frågeställningar 

I innehållsanalysen undersöks tre läromedel som ofta används för historieundervisning på 

mellanstadiet idag. Syftet är att analysera läromedlens bilder ur ett genusperspektiv, vilket avser 

att ge lärare insikt i den problematik bilderna kan innebära. 

 

Frågeställningarna som studien avser att besvara är: 

 

• Hur ofta representeras kvinnor och män på bild i läromedlen? 

 

• Hur gestaltas kvinnor och män i illustrationer som skildrar vikingamänniskan ur ett 

genusperspektiv? 

2.3 Etiska aspekter 

Innan du som läsare ska ta dig an denna läromedelsanalys skall målet förtydligas. Analysen 

fokuserar inte i första hand på att värdera läromedlens praktiska och pedagogiska funktion eller 

potential. Kenneth Nordgren (2011) skriver att läromedelsanalyser kan lätt resultera i en överdriven 

kritik mot förlag eller enskilda författare. Han menar att producenterna styrs av marknaden, och 

marknaden styr innehållet. Därför är innehållet det som bör analyseras, snarare än producenterna 

(s. 141). Syftet med denna innehållsanalys är inte att kritisera producenterna, utan innehållet och 

vad det förmedlar. Eftersom analysen förhåller sig strikt till innehållet i läromedlen och inte 

enskilda individer, finns inget behov av att göra övriga etiska överväganden. 
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2.4 Terminologi 

2.4.1 Genus och genussystem 

Begreppet genus kan ses på många olika vis. Genus som begrepp används frekvent i feministiska 

och politiska rörelser och associeras därmed ofta därefter. Den politiska laddningen ger utrymme 

för missförstånd för begreppen. Därför redogörs begreppets ursprung nedan, följt av den definition 

av begreppet utifrån vilket uppsatsen bör läsas. Begreppet genus och genusperspektivet som teori 

redogörs mer ingående på sida 9. 

 

Yvonne Hirdman (1988) myntade begreppet genus i Sverige på 80-talet. Begreppet har sitt 

ursprung i engelskans “gender”. Genus var fram tills då ett neutralt ord med utrymme för att 

formulera en precis definition av begreppet, vilket Hirdman tog sig an (s.5–6). Med genus menas 

den sociala relationen mellan kvinnor och män. Begreppet innebär att tankefigurer om ”manligt” 

och ”kvinnligt” ska ses som föränderliga (s.6–7). I relationen mellan könen finns 

ordningsstrukturer som Hirdman benämnde som “genussystem”. Med genussystem innebär 

mönster som påvisar systematiska ordningar baserade på genus. Dessa mönster kan hittas i bland 

annat sociala, ekonomiska och politiska sammanhang (s.7). 

 

Genus och genussystem är studiens centrala analysbegrepp. De begreppsdefinitioner som 

uppsatsen är skriven efter bygger på Hirdmans (1988) definitioner. Sammantaget innebär begreppet 

genus de socialt konstruerade skiljaktigheter som finns i relationen mellan kvinnor och män. Med 

genussystem menas de strukturer som etablerats i relationen mellan könen. 

2.4.2 Läromedel 

I uppsatsen används ordet läromedel frekvent. Läromedel är ett paraplybegrepp som innefattar alla 

typer av konkreta medel som avses att användas i undervisningen. Det kan utöver läroböcker 

innefatta exempelvis laborativt material i matematikundervisning och/eller digitala verktyg. Enligt 

mina tidigare erfarenheter tenderar lärare att använda begreppet läromedel när de talar om 

läroböcker. Därför valdes begreppet läromedel, och i studien avser begreppet mer specifikt 

läseböcker som riktar sig till att användas i historieundervisning på mellanstadiet. 

2.4.3 Kvinnor och män 

I uppsatsen används begreppen kvinnor och män återkommande. Det finns behov av att definiera 

begreppen eftersom synen på vad som definieras som kvinnligt och manligt är under förändring. 

De yttre attributen som tidigare generaliserat kvinnligt och manligt kön är inte lika självklara idag 

som det historiskt sett har varit. Idag vet vi att man inte direkt kan avgöra vilket kön en människa 

tillhör baserat på utseende. I denna uppsats kommer dock historiskt normativa yttre attribut 

användas för att definiera vilka gestalter som är kvinnligt könade och vilka som är manligt könade 

eftersom det är historiska bildskildringar som analyseras. Dessa redogörs vidare på sida 15. 
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3. Teori 

3.1 Teoretiskt perspektiv som ramverk 

3.1.1 Hirdmans teori om genus och genussystem 

I rapporten ”Maktutredningen” framför Hirdman (1988) teoretiska funderingar kring genus och 

genussystem. Hirdman ser relationen mellan kvinnor och män som en avgörande faktor för hur 

historien förmedlas. Genom att granska historien och sätta namn på strukturerna (genussystem) så 

kan identifiering av dessa även underlättas, och således motarbetas (s.25). Hirdman lyfte två 

bärande faktorer som upprätthåller genussystemet. Dessa är tankar om att manligt och kvinnligt 

bör hållas isär, och de hierarkiska strukturerna där mannen är normen (s.13). 

 

Det mansnormativa genussystemet överförs mer eller mindre omedvetet från generation till 

generation till följd av djupt rotade föreställningar om vad kvinnligt och manligt är (Hirdman, 1988, 

s.13). Samhället färgar flickor och pojkar genom att omgivningen förmedlar det genussystem som 

redan etablerats. Teorin menar att genussystemet grundar sig i tankemönstrets makt, snarare än i 

dess funktioner för samhället och medborgarnas behov av identitetsskapande. Skapandet av 

genussystemet är med andra ord en produkt av historiska och geografiska lagrade föreställningar 

om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Hirdmans teori framhåller att genus, liksom andra 

sociokulturella föreställningar, finns djupt integrerade i samhällets sociala strukturer (s.13). 

 

Hirdmans (1988) lyfter att kvinnan är socialt underordnad mannen. Hirdman beskriver strukturerna 

som ett slags kontrakt mellan könen, där både kvinnor och män finner sig i genussystemet (s.15).  

Om genussystemet uppmärksammas och kontraktet kritiseras kommer den manliga normen bli en 

desto mer illegitim företeelse (s.27). Teorin menar att när de två bärande faktorer som upprätthåller 

genussystemen förlorar sin kraft upphör genussystemet successivt att fungera. Genom att förkasta 

tankar som håller könen åtskilda, och istället blanda dem, upphör således den manliga hierarkiska 

maktpositionen att gälla. Hirdman menar att detta hade resulterat i att kvinnor och män istället 

definierar sig som ett - som jämlika (s.31). Genom förståelse för genussystemet skulle vi alltså 

kunna styra samhället ifrån dessa tankar, och därmed undvika att reproducera strukturerna (s.35). 

 

Denna innehållsanalys grundar sig på Hirdmans (1988) teori om genus och genussystem. 

Begreppen fungerar därmed som studiens centrala analysbegrepp. Genom att jämföra hur ofta och 

på vilket sätt kvinnor och män avbildas i tre olika läroböcker i historia kan skillnaderna identifieras 

ytterligare. Enligt Hirdmans teori innebär detta att det hierarkiska förhållandet mellan kvinnor och 

män minskar, och genussystemet förlorar sin makt. Detta motiverar genomförandet av studien. 
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3.2 Tidigare forskning 

När jag tog del av tidigare forskning inom studiens ämnesområde kunde jag konstatera en avsaknad 

av forskning som studerar bilder i historieläromedel för mellanstadiet ur ett genusperspektiv. 

Däremot har läromedel riktade mot övriga årskurser studerats tidigare. Detta innebär att dessa är 

de mest relevanta tidigare forskningsresultaten att lyfta i samband med denna studie. Dessutom är 

det tämligen få tidigare forskningsstudier som berör läromedlens bilder, och de som jag funnit berör 

både historia och svenskämnet. Studien som analyserar bilder i läromedel i svenska är relevant 

eftersom det är bildernas skildring ur ett genusperspektiv som analyseras, och inte den pedagogiska 

funktionen. Studierna som presenteras nedan är de mest relevanta tidigare forskningsresultaten för 

denna studie. 

3.2.1 Genus i gymnasieskolans läromedel  

Både Ann-Sofie Ohlander (2010) och Caroline Graeske (2010) har analyserat läromedel riktade 

mot gymnasiet ur ett genusperspektiv. Ohlander analyserar läromedel i historia, medan Graeske 

fokuserar på läromedel i svenska. Båda studierna visar att män är kraftigt överrepresenterade i 

gymnasieskolans läromedel (Ohlander, 2010, s.67; Graeske, 2010, s.121). 

 

Ohlander (2010) konstaterar att det är på bilder som kvinnor och mest utrymme i läromedlen, 

jämfört med representationen i text. Detta är trots att bildrepresentationen av kvinnor i studien 

enbart är 24%, jämfört men männens 76% (s.27–28). Ohlander argumenterar för att en jämnare 

könsfördelning, och menar att när kvinnorna utesluts ger läromedlen en missvisande bild av 

historien (s.69). Genom att lyfta kvinnan i historien så kan läromedlen i större utsträckning 

användas för att behandla genus i historieundervisning, genom att exempelvis jämföra kvinnor och 

mäns levnadsvillkor (s.71). Ohlander konstaterar att läromedlen inte heller tar upp, problematiserar 

eller medvetandegör genusfrågan i någon av läromedlen (s.70). 

 

Graekses (2010) studie visar att innehållet i gymnasieskolans läromedel inte speglar skolans 

värdegrundsarbete om mångfald och jämställdhet (s.121). Författaren menar att läromedlen 

reproducerar genussystemet genom att framställa mannen som geniet, debattören, revolutionären 

och äventyraren, medan kvinnan polariseras i särskilda fack där deras framgångar förminskas 

(s.126). Graeske konstaterar att kvinnorna i läromedlen förkroppsligar det vardagliga, låga och 

känslosamma som ligger vid sidan av. Männen representerar styrka, traditioner, innovation, 

utveckling och det mångsidiga (s.124). 

 

Sammantaget konstaterar Graeske (2010) att trots att skolans värdegrund grundar sig i jämställdhet 

och tankar om genus, syns det inte i de läromedel som används i skolan. Graeske skriver att när 

kvinnor utelämnas i läromedlen, blir skolans värdegrund värdelös (s.127). Ohlander (2010) 

uttrycker att det inte finns något som ursäktar producenter att fortsätta ge ut kraftigt 

mansdominerade läromedel (s.72). Ohlander poängterar dessutom att det inte räcker att sätta in en 
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notis om kvinnorna vid sidan av männens historia, och menar att kvinnor och män måste få delat 

utrymme och ses som jämbördiga bärare av historien (s.72).  

3.2.2 Läromedel i samhällsförändring 

I läromedlens händer ligger en stor makt över vilka tankar om kön, jämställdhet och genus som 

reproduceras. Angerd Eilard (2008) menar att genom att mata samhällsmedborgarna med vissa 

diskurser ses de slutligen som normativa, vilket påverkar mottagarens självuppfattning (s.20). I sin 

avhandling kartlägger Eilard flertalet läromedel riktade mot blandade årskurser från 1962 till 2007 

för att ta reda på hur/om könsordningen syns i skolböcker över decennier (s.21). 

 

Eilards (2008) resultat visar att strukturer och genussystem har till viss del med tiden tappat sin 

kraft, men än idag framträder en till synes ogenomtränglig patriarkal maktordning (s.415). 

Diskurser om kön och jämställdhet i skolans läromedel har förändrats under de senaste årtiondena, 

men ändå är fördelningen långt ifrån proportionerligt. Tidigare lyfte läromedlen nästintill enbart 

den vita västerländska mannen och hans tillhörande familj. Nu framträder kvinnor, barn och andra 

etniciteter istället allt oftare, men idealmannen är fortfarande ständigt överrepresenterad. 

Kvinnorna blir oftare representerade och individualiserade, men samtidigt underordnas de mannen 

och reducerat till en kropp enligt västerländsk sexism. Eilard skriver att nyare läromedel försöker 

framstå som jämställda, men författaren menar att det är en ytlig fasad och att de inte faktiskt är 

jämställda. (s.423). 

3.2.3 Läromedelsförfattarnas påverkan 

Sture Långström (1997) har i sin undersökning granskat 10 historieläromedels innehåll och 

intervjuat 13 läromedelsförfattare. Delar av Långströms resultat är intressant för denna 

innehållsanalys eftersom genus lyfts i studien. 

 

Studien visar att läromedelsförfattare till allra största del är medelålders/äldre vita män. Majoriteten 

av läromedelsförfattarna medger att de är medvetna om att deras egna åsikter och bakgrund har 

haft betydelse för vad de valt att skriva fram i läromedlen (Långström, 1997, s.221). Författaren 

menar att det finns kvinnliga didaktiker och historielärare som mycket väl hade kunnat vara 

lämpliga att författa läromedel. Långström förklarar att avsaknaden av kvinnor beror på långa 

mansdominerade traditioner inom läromedelsgenren (s.215). 

 

Ur ett genusperspektiv blir detta problematiskt. Långström (1997) hävdar att det finns samband 

mellan den låga representationen av kvinnor i läromedel och kvinnors intresse av historia. Hade 

kvinnor representerats i större utsträckning hade vi alltså även haft fler kvinnliga 

läromedelsförfattare, vilken han menar är absolut nödvändigt (s.216). Dessutom framgår det att 

läromedlens innehåll präglas av samhällsutvecklingen och innehållet har varierat över tid (s.222). 

Dagens läromedel kan därmed antas följa den allt mer genusmedvetna samhällsutvecklingen. 
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3.2.4 Examensarbeten om historieläromedels bilder ur ett genusperspektiv 

Jag har funnit tre tidigare examensarbeten som analyserar historieläromedels bilder ur ett 

genusperspektiv. De fokuserar dock på gymnasiet, högstadiet eller lågstadiet. Jag har inte hittat 

några arbeten riktat mot mellanstadiet. Resultaten från dessa tre examensarbeten är relevanta för 

denna innehållsanalys eftersom de lyfter bilder i historieläromedel över flera årskurser. 

Alla tre examensarbeten konstaterar att läromedlen inte är jämställda, och att männen kraftigt 

överrepresenteras på bild (Hansen & Jomaa, 2008, s.32; Hallin, 2014, s. 21; Göransson & 

Pettersson, 2015, s.20). Gabrielle Hansen & Sarah Jomaa (2008) analyserar läromedel riktade mot 

gymnasiet. Resultatet visar att skillnaden mellan hur ofta kvinnor och män representeras är mest 

framträdande i läromedlens texter, men skillnaderna framträdde även när läromedlens bilder 

kartlades (s.32). I ett av läromedlen är bildernas könsfördelning mer jämn, men författarna 

uppfattar det som att bildernas jämnare fördelning syftar till att kompensera läromedlets ojämna 

könsfördelning i text (s.22–23). Bodil Hallin (2014) fokuserar på läromedel mot högstadiet. Hon 

konstaterar att de kvinnor som avbildas i läromedlet för det mesta är anonyma. Framstående 

historiska kvinnor får förhållandevis litet utrymme, och framställs därmed inte som personer av 

betydelse. Kvinnorna framställs dessutom som passiva medan männen porträtteras som de aktiva 

och styrande (s.22). I Lisa Göransson & Martina Pettersson (2015) studie framgår att läromedel 

riktade mot lågstadiet målar upp kvinnor som underordnade män redan från stenåldern, och att 

kvinnans roll i historieläromedel ständigt nedvärderas (s.20). 

4. Metod och material 

4.1 Insamlingsmetod och urval 

För insamling och urval av empiri har jag försökt ta reda på vilka läromedel i historia riktade mot 

årskurs 4–6 som ofta används i skolan idag. Valet avser att ge studien en tydlig yrkesrelevans för 

lärare. För att ta reda på vilka läromedel som ofta används började jag med att undersöka vilka 

läromedel tre av de största läromedelsförlagen (Natur & Kultur, Gleerups och Liber) har att 

erbjuda. De tre förlagen har ett läromedel var som riktade sig mot historia för mellanstadiet. Därför 

antogs dessa vara de mest använda läromedlen i skolan idag. 

 

För att styrka antagandet genomfördes en stickprovsundersökning med hjälp av facebook-gruppen 

“SO i åk 4–6”. Gruppen fungerar som ett forum för yrkesverksamma SO-lärare och lärarstudenter. 

I gruppen bad jag legitimerade yrkesverksamma lärare att rösta på vilken lärobok de använder i 

historieundervisningen (Bilaga A). Omröstningen pågick i drygt ett dygn och totalt deltog 201  

lärare i omröstningen. 
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Resultatet visade att: 
 

● 66 lärare (33%) använder “PULS Historia Grundbok” (Natur & Kultur). 

● 63 lärare (31%) använder “Upptäck Historia Lgr11” (Liber). 

● 26 lärare (13%) använder “Utkik Historia åk.4–6” (Gleerups). 

 

Totalt använde 77% av de svarande lärarna att de använder någon av dessa ovanstående läromedel. 

Övriga 23% använder andra läromedel. Resultatet visade sig stämma överens med mina 

antaganden.  Därför ser jag de tre utvalda läromedlen som de mest relevanta för studien. 

4.2 Empiri 

4.2.1 PULS Historia Grundbok 

PULS Historia Grundbok, hädanefter PULS Historia, är skriven av Göran Körner och Per Lindberg 

(2012). Läroboken är utgiven av förlaget Natur & Kultur. Göran Körner beskrivs som en lärare 

med lång erfarenhet av undervisning och läromedelsförfattande inom historia och svenska. Per 

Lindberg biografi beskrivs inte på förlagets hemsida. Per-Anders Nilsson har tecknat läromedlets 

illustrationer. 

 

Enligt förlagets hemsida är PULS Historia en “grundbok i historia med faktatexter på rätt nivå, 

som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen”. Boken är uppdelad i 9 

kapitel enligt historiska epoker i kronologisk ordning. 

4.2.2 Upptäck Historia Lgr11 

Läromedlet Upptäck Historia Lgr11, hädanefter Upptäck Historia, är utgiven av förlaget Liber och 

är skriven av Petter Ljunggren (2016). Författaren är gymnasielärare i historia med mångårig 

erfarenhet som pedagog och lärarhandledare. Läromedlets illustrationer är tecknade av Mats 

Vänehem. 

 

Förlaget menar att boken är ett bra stöd med konkreta förslag för att arbeta med förmågorna som 

står beskrivna i läroplanen. Upptäck Historia är uppdelade i 8 kapitel och är skriven enligt 

historiska epoker i kronologisk ordning. 

4.2.3 Utkik Historia åk.4–6 

Utkik Historia åk.4–6 (Uppström & Hansson, 2014), hädanefter Utkik Historia, är utgiven av 

förlaget Gleerups. Läromedlet är skriven av Rolf Uppström. Catarina Hansson står som läromedlets 

redaktör, men har inte varit med och skrivit texterna. Uppström är lärare i So-ämnen vid en 

högstadieskola i Göteborg och filosofie licentiat i historia. Louise Nordborg är listad som 

läromedlets formgivare, dock framgår det inte om hon tecknat läromedlets illustrationer. 
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Gleerups menar att Utkik Historia är “basen i din undervisning: nytt modernt och flexibelt 

läromedel som ger dig stora möjligheter till en varierad och rolig undervisning”. I boken är 

uppdelad i tre huvudkapitel som förlaget kallar för teman. De är Forntiden och medeltiden, Norden 

och Östersjöriket samt Ökat utbyte och jordbrukets omvandling. Under varje huvudkapitel 5–6 

underrubriker med innehåll från olika epoker och samhällsförändringar i kronologisk ordning.  

4.3 Analysmetod 

Denna innehållsanalys har delats upp i två delar. Inledningsvis har samtliga avbildade individer i 

läromedlen vars könstillhörighet kan avläsas räknats. Därefter har bilder valts ut för djupare analys. 

Hur bilder analyseras är dock relativt, och de kan tolkas på olika sätt beroende på betraktaren 

(Wallin Wictorin, 2011, s.222). Detta är något som läsaren bör ha i åtanke när detta arbete läses, 

eftersom bilderna är tolkade utifrån min uppfattning. 

 

Analysmodellen som denna studie utgått ifrån är formulerad av Berge (2011, s.163–164). Modellen 

används för att analysera bilder där könstillhörighet kan avläsas ur ett genusperspektiv. Berges 

modell innebär att inför läromedlen ställa övergripande frågor om jämställdhet. I denna studie har 

modellen har anpassats för att fungera för bildanalys (se understrykning i tabell 1). För att besvara 

frågorna i Berges modell har jag använt Goffmans klassifikationskategorier. Dessa redogörs vidare 

på sida 16–17.  

 

Tabell 1: Berges modell 

Övergripande frågor 

● Blir kvinnor och män representerade i lika stor utsträckning? 

● Hur representeras kvinnor och män i bilderna (Berge: texten)? Gör de samma 

saker? 

● Värderas kvinnors och mäns aktiviteter med samma respekt? 

4.3.1 Hur ofta kvinnor och män representeras på bild 

Inledningsvis räknade jag hur ofta kvinnor och män avbildas i läromedlen. Eftersom inte alla bilder 

har tillhörande text som definierar om den avbildade är kvinna eller man behövde jag en metod för 

att tolka vilket kön som avbildas. Tolkningarna har baserats på de tids- och könstypiska yttre 

könade attribut som kan avläsas i bilden. Dessa typiska attribut har jag konkretiserat i ett 

gestaltningsschema (tabell 2). Utefter min tolkning med hjälp av gestaltningsschemat har 

avgörandet av de avbildades könstillhörighet avgjorts. 

 

Vid bilder med stora folkmassor har personer vars yttre könade attribut kan avläsas räknats med. 

Individer som avbildas som mer eller mindre otydliga siluetter och/eller där yttre könade attribut 
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inte kan avläsas räknas inte med. Inte heller individer vars yttre attribut inte passar in som varken 

kvinnliga eller manliga enligt gestaltningsschemat räknas med. Detta kan exempelvis handla om 

spädbarn. 

 

I bearbetningen kartlades varje kapitels könsfördelning. I löpande text anges fördelningen med 

hjälp av linjediagram och en sammanställning av läromedlets könsfördelning i helhet. I arbetets 

bilagor finns kartläggningarna i sin helhet. I studien har jag valt att avrunda procentsatserna till 

närmaste heltal. För att avgöra om innehållet är kvantitativt jämställt tillämpas 60–40 regeln. Om 

något av könen överskrider en representation på 60% klassas innehåller inte som kvantitativt 

jämställt (Berge, 2011, s.160). 

 

Tabell 2 - Gestaltningsschema 

 Kvinnligt könade attribut Manligt könade attribut 

Hår Uppsatt frisyr eller hår som är 

längre än ned till axlarna. 

Kortklippt (axellängd eller kortare) 

utsläppt hår. Ansiktsbehåring. 

Huvudbonad Ingen huvudbonad, sjal eller 

huvudduk. 

Ingen huvudbonad, hatt eller hjälm. 

Klädsel Ankellång klänning. Förkläde. Byxor, skjorta, rustning. 

Kroppsform Byst och bredare höfter. Kortare än 

män. 

Lång och rak kroppsform. 

4.3.2 Hur kvinnor och män gestaltas 

Efter att resultatet av läromedelsbildernas kvantitativa könsfördelning konstaterats påbörjades den 

kvalitativa bearbetningen. På grund av tids- och utrymmesbegränsningar har typiska bilder från 

läromedlens utbud valts ut för djupanalys. Med typiska bilder menas att de följer liknande mönster 

som övriga bilder i läromedlets valda kapitel. De utvalda bilderna fungerar därmed som 

ambassadörer utifrån en större bildkontext (Sverrisson, 2015, s.196). 

 

Jag valde att analysera illustrationer av människor eftersom dessa bilder inte är primärkällor, som 

exempelvis målningar är. Valet grundades på att illustrationer präglas av nutida värderingar 

eftersom de producerats i nutid. Jag valde att begränsa mig till att analysera illustrationer från en 

förhistorisk tidsperiod. Valet grundar sig i att dessa bilder präglas ytterligare av nutida värderingar 

på grund av att det finns förhållandevis få primärkällor som avbildar förhistoriska människor 

(Bergdahl Bulukin, 1988, s.48). 

 

Det kvantitativa resultatet från PULS Historia och Upptäck Historia visar att det är vid vikingatiden 

förhållandet mellan hur ofta kvinnor och män representeras på bild börjar skilja sig mer. 
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Vikingatiden tillhör nordens förhistoria, vilket gör att illustrationer som gestaltar 

vikingatidsmänniskan blir särskilt intressanta för djupare analys. I Utkik Historia är det först i 

kapitel ”Vasatiden” skillnaden mellan hur ofta könen representeras blir större. Detta beror på att 

kapitlet innefattade 4 bilder med större folkmassor av män. Totalt sett har Utkik Historia få 

illustrationer av människor (11 stycken) jämfört med PULS Historia (89 stycken) och Upptäck 

Historia (46 stycken). I kapitlet om vikingatiden i Utkik Historia finns inga illustrationer av 

människor alls. För att genomföra den kvalitativa delen av studien valde jag därför att analysera 

illustrationer av vikingamänniskor i Upptäck Historia och i PULS Historia. I Utkik Historia 

genomfördes därmed ingen kvalitativ bildanalys på grund av avsaknad av empiri. 

  

För att besvara de kvalitativa frågorna i Berges modell, ”Hur representeras kvinnor och män i 

bilden? Gör de samma saker?” och ”Värderas kvinnors och mäns aktiviteter med samma 

respekt?”, har jag tagit stöd av Ervin Goffmans (1987, s.28–83) analysmodell ”Gender 

advertisements”. Modellen innebär att studera innehåll i bilder ur ett genusperspektiv för att avgöra 

om/hur de reproducerar det mansnormativa genussystemet (s.84). 

 

Goffmans klassifikationskategorier 

Kvinnor och mäns relativa storlek på bilderna 

Hur människor representeras storleksmässigt på bilder har betydelse för vilken maktordning bilden 

förmedlar. Mäns storlek i förhållande till kvinnan tenderar att vara större, vilket visar en hieratisk 

struktur där männen har överordning (s.28). 

 

Kvinnans beröring 

Hur kvinnans beröring avbildas ger information om hennes underordnade position. Medan mäns 

händer avbildas hårda, gripande och starka, framställs kvinnans beröring som mjuk och knappt 

vidrörande. Kvinnor som vidrör sig själva, exempelvis med handen på kinden, signalerar att 

kroppen är ömtålig och svag (s.29–31). 

 

Rangordnade funktioner 

Kvinnor och mäns sysslor värdesätts i hur de framställs via bild. Män avbildas som den 

verkställande personen, medans kvinnor avbildas passiva. Inte sällan avbildas mannen som ledaren 

som instruerar kvinnan. Kvinnans funktioner framställs då som underordnade mannens (s.32–36). 

 

Familj 

Bilder tenderar att framställa en idealfamilj som består av den överordnade mannen, den 

underordnade kvinnan, en flicka som kvinnans följeslagare och en pojke som den blivande 

huvudmannen. Kvinnan porträtteras ofta som familjens vårdare och emotionella bärare. Män 

tenderar att avbildas något åt sidan från familjecirkeln. Detta visar att mannen är distanserad från 

familjen (s.37–39). 
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Ritualiserad underordning 

En sänkt kropp med huvudet nedböjt är tecken på underordning. En upprätt kropp med huvudet 

högt visar på överlägsenhet. Kvinnor avbildas ofta horisontellt, t.ex. liggandes i en säng, vilket ger 

en underordnad innebörd. Ofta avbildas kvinnan i förlöjligande poser och/eller hjälplösa poser 

vilket också är tecken på underordning. (s.40–56). 

 

Tillåten frånvaro 

Kvinnors ansikten avbildas ofta delvis eller helt övertäckta eller bortvända. Blickar som vänds 

neråt ger kroppen en underordnad position. Kvinnors ansikten är ofta bortvända och/eller uttrycker 

mental frånvaro. Det ger ett intryck av svaghet och behov av beskydd (s.57–83). 

 

Utifrån Goffmans (1987, s.28–83) analysmodell har jag formulerat konkretiserade frågor som avser 

att besvara de två avslutande frågorna i Berges modell. Frågorna nedan är de som har använts i 

studiens analys. 

• Hur är förhållandet mellan kvinnor och mäns relativa storlek på bilderna? 

• Hur framställs kvinnans beröring? 

• Hur representeras kvinnor och mäns sysslor och funktioner? 

• Hur porträtteras familjen? 

• Hur avbildas kvinnor och mäns kroppar och blickar? 

5. Analys och resultat 

5.1 Upptäck historia 

5.1.1 Könsfördelning 

Grafen illustrerar könsfördelningen i Upptäck Historia. Resultatet visar att könsfördelningen är 

relativt jämn fram till kapitlet Vikingatiden, där skillnaden blir allt större. Därefter följer kurvorna 

i antalet avbildade kvinnor och män varandra relativt likt med en överrepresentation av män fram 

till kapitlet Medeltiden 1350–1521. Vid kapitlet Vasatiden minskar antalet avbildade kvinnor, 

medan antalet män ökar. I kapitlet Östersjöriket Sverige ökar antalet kvinnor, och antalet män 

minskar. I Upptäck Historias sista kapitel ökar antalet kvinnor och män ungefär lika mycket. En 

utförlig tabell som visar Upptäck Historias fördelning finns i bilaga D. 

 

Sammanställning av resultat 

Totalt antal könsbestämda personer: 1125 

Antal kvinnor: 313 = 28% 

Antal män: 812 = 72% 
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Illustratör: Mats Vänehem 

Referens: Ljunggren (2016, s.26–27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Bildanalys 

I Upptäck Historias kapitel om vikingatiden finns 10 bilder som illustrerar människor. Av dessa 

avbildar 6 bilder både kvinnor och män. Vid urval av bild för djupare analys valdes en bild som 

visar människornas liv på en gård under vikingatiden. Jag bedömde bilden som en välfungerande 

ambassadörsbild då innehållet i övriga bilder i kapitlet följer liknande mönster som den valda 

bilden. Innehållet kunde analyseras efter Goffmans klassifikationskategorier bortsett från punkten 

som berör hur familjen porträtteras, då familjerelationer inte är synliga i bilden. Trots det valdes 

bilden då jag ser den särskilt intressant på grund av mängden kvinnor och män som skildras i bilden. 

I bilden syns 18 personer varav 5 är kvinnor och 13 är män. Kvinnorna består av 4 vuxna och 1 

flicka. Männen består av 11 vuxna och 2 pojkar. Bilden finns även i större format i bilaga B. 
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Hur är förhållandet mellan kvinnor och mäns relativa storlek på bilderna? 

I bilden syns en kvinna klädd i rött illustrerad som allra störst i bilden. Hon är placerad något till 

vänster i bilden. Till höger, något bakom kvinnan, står en man i blått med relativt mindre storlek. 

Kvinnan i huset avbildas som längre bort i bildens djup. I hennes direkta närhet syns en man 

sittandes. Den relativa storleken mellan dessa två visar att kvinnan är större än mannen. Kvinnan 

som syns i arbete vid kärran återfinns i bildens bakgrund. Mannen som drar kärran är i hennes 

direkta närhet. Även här framstår kvinnans relativa storlek som något större än mannens. 

 

Storleken på kvinnan som arbetar i hålan är relativt liten. Perspektivet i bilden ger intrycket av att 

mannen på kvinnans vänstra sida är placerade på ungefär samma avstånd från betraktaren och han 

är relativt liten i jämförelse med kvinnan. Dock ger personens tämligen tunna kroppsform jämfört 

med övriga män i bilden intrycket att personen är ett barn. Barns relativa storlek mot vuxna tenderar 

att avbildas mindre, vilket kan ses som en förklaring till den relativa storleksskillnaden. Till höger 

om kvinnan i hålan syns en annan man med klubba, vars relativa storlek är ungefär dubbelt så stor 

som hennes. Perspektivet i bilden visar att mannen med klubban står i förgrunden, vilket gör den 

relativa storleken naturlig. 

 

Längst till vänster i bilden syns ryggen av en flicka med getter. Längre fram i bilden syns en pojke 

med en get. Pojkens relativa storlek jämfört med flickan visar att han är större. Vid analys av flickan 

med getterna blir bildspråket något oklart. Flickan syns gå bakom huset, men hennes relativa 

storlek jämfört med de vuxna inne i huset är ojämnt. 

 

Hur framställs kvinnans beröring? 

Kvinnan i rötts högra hand är knuten och placerad på höften. Hon är den enda personen på bilden 

som vidrör vid sig själv. Kvinnan i huset, kvinnan vid kärran och kvinnan i hålan ses samtliga hålla 

i verktyg i form av stav/visp eller spade. Av vad som kan avläsas i bilden ser kvinnornas grepp ut 

att vara stabila och har händerna i arbete. Flickan med getterna går med en böjd kvist upphöjd i 

bilden. Flickans grepp ser mjukt men stabilt ut. 

 

Hur representeras kvinnor och mäns sysslor och funktioner? 

Männens aktiviteter 

Två av männen syns bära stora stenar och två andra syns bära på en stock. En annan man syns i 

arbete med att klyva en stock. De framställs därmed som starka. Två män syns med verktyg. 

Mannen i blått står med en yxa nedsänkt och är till syntes passiv. Mannen med klubban ses i akt 

med att slå ner en stolpe i vattnet. Dock avbildas mannen med klubban inte i rörelse, utan ser 

tämligen stillastående ut. Inne i huset ser vi ytterligare två passiva män varav en sitter och en ligger 

ner. Mannen vid kärran, mannen med plogen, pojken i hålan och pojken med geten är aktiva med 

diverse sysslor som har tydliga funktioner.  
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Kvinnornas aktiviteter 

Kvinnan i rött ser ut att fungera som gårdens ledare baserat på hennes kroppshållning. Aktiviteten 

är dirigerande, men är annars till synes passiv. Kvinnan i huset sysslar med matlagning. De två 

kvinnorna som avbildas med spadar är aktiva i grävningsarbetet. Flickan med getterna går med 

djuren bort från gården. Kvisten hon har upphöjd i handen ger intrycket av att hon vallar djuren.  

 

Hur porträtteras familjen? 

På bilden syns 4 vuxna kvinnor, 12 vuxna män, 1 flicka och 2 pojkar. Hur familjebanden ser ut är 

oklara. Däremot kan kvinnan i rött antas vara ledaren på gården, baserat på hennes porträttering. 

 

Hur avbildas kvinnor och mäns kroppar och blickar? 

Paret i förgrunden 

Kvinnan i rött porträtteras som en person med auktoritet i sammanhanget. Hon står till synes stabilt 

i marken med huvudet högt och blicken riktad mot övriga personers arbete. Armen är utsträckt som 

om hon är mitt i att instruera övriga i hur de ska utföra sitt arbete. Mannen i blått till höger om 

kvinnan har huvudet något på nedsänkt och på sned samtidigt som han tittar på kvinnan. 

 

Personerna i huset 

Inne i huset syns två män. Båda är avbildade som underordnade kvinnan eftersom mannen i sängen 

är avbildad i horisontellt läge och den andra mannen sitter ner. Båda ser ut att ha blicken fäst på 

kvinnan som lagar mat. Kvinnan som lagar mat står med huvudet högt, men verkar inte ha blicken 

fäst på sin fysiska aktivitet. 

 

Paret vid kärran 

Mannen med kärrans kropp ger intryck av att vara underordnad kvinnan bakom honom. Kroppen 

avbildats framböjt med blicken vänd mot horisonten. Kvinnan vid kärran ser ut att stå stadigt med 

huvudet högt och blicken vänd mot aktiviteten. 

 

Männen med stockarna och stenarna 

Männen med stenarna, mannen med klubban och mannen vid den kluvna stocken avbildats med 

nedsänkta huvud. Männen riktar blicken mot sin pågående aktivitet. De båda männen som bär 

stocken avbildas upprätt och gåendes med huvudet högt. Blicken ser ut att vara riktad mot kvinnan 

i rött och/eller mannen i blått. 

 

Kvinnan och pojken i hålan + mannen med plogen 

Kvinnan i hålan har nedsänkt huvud med blicken på hennes aktivitet. Pojken bredvid henne står 

upprätt med huvudet högt och armarna i rörelse. Mannen med plogen porträtteras med kroppen 

böjd framåt, huvudet nedsänkt och blicken på sin aktivitet. 
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Barnen med djuren 

Flickan med getterna går bort från gården. Hon håller huvudet högt med armen utsträckt. I handen 

har hon en kvist som troligtvis används för att valla på getterna, vilket ger intrycket av att vara en 

ledande handling. Pojken sitter på huk och mjölkar en get. Han håller huvudet högt och blicken är 

färst på hans aktivitet. 

 

Sammanfattande analys 

I bilden kan det konstateras att den kvantitativa könsfördelningen inte är jämn. Kvinnorna i bilden 

utgör 28% av individerna och männen upptar 72%. Efter analysen kan jag dock konstatera att 

mycket av innehållet inte förhåller sig till de stereotypiska skildringarna av kvinnor och män enligt 

Goffmans (1987) klassifikationskategorier. 

 

Den relativa storleken är det första som analyseras i bilden efter Goffmans (1987) modell. Att en 

kvinna representeras som relativt störst i bilden går emot stereotypisk bildskildring ur ett 

genusperspektiv. En framåtböjd, sittandes eller liggandes kroppsposition visar enligt Goffman 

ytterligare tecken på underordnad. Av de 5 kvinnor som återfinns i bilden står 4 av dem upprätt 

(80%), och en står framåtböjd (20%). Av männen däremot står 5 av männen upprätt (38%), och 8 

är framåtböjda, sittandes eller liggandes (62%). Personerna i bildens kroppshållning gör att jag kan 

anta att kvinnorna som avbildas i bilden inte framställs som underordnade männen. 

 

Goffman (1987) menar dessutom att kvinnor tenderar att avbildas som passiva medan männen är 

de drivande och aktiva. I bilden porträtteras samtliga kvinnor aktiva med tydliga funktioner. Detta 

ger ytterligare intryck av att bildens kvinnor inte är underordnade männen. Bland männen ser tre 

av dem passiva ut. Männen i huset är framförallt passiva och avbildas utan varken aktivitet eller 

funktion. Mannen i blått har ingen pågående aktivitet, men säkerligen en funktion med tanke på 

yxan i hans hand. Troligtvis lyssnar han på den rödklädda kvinnans instruktion, vilket går emot 

den stereotypiska genusordningen som traditionellt speglar att det är mannen som tenderar att 

instruera kvinnan. Kvinnan i rött är den av kvinnorna som ser mest passiv ut, men den utsträcka 

armen ger ändå intrycket av att hon har ledande funktion, vilket är synnerligt uppseendeväckande 

då det är män som traditionellt sett innehar ledarrollen. 

 

Kvinnans beröring är ytterligare en aspekt som analyseras i Goffmans (1987) modell. I bilden är 

samtliga kvinnors händer som syns aktiva. Kvinnan i rött har en hand på höften och är den enda 

kvinnan som vidrör sig själv. Självberöring menar Goffman är ett tecken på svaghet, men utifrån 

bilden tolkar jag det inte som att kvinnans självberöring utstrålar svaghet, utan snarare styrka. 

Hennes relativa storlek och posen gör att hon framstår som en person med auktoritet. 

 

Goffman (1987) menade dessutom att kvinnors blick ofta är nedsänkt och mentalt frånvarande 

vilket är tecken på underordning. I bilden så har merparten av både männen och kvinnorna blicken 

riktad mot sin aktivitet. Kvinnan som lagar mat har en huvudhållning som ger intrycket av att hon 

inte har blicken fäst på sin aktivitet. Mannen som drar kärran har inte heller blicken fäst på sin 
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aktivitet, men riktningen och rörelsen i hans skildring gör inte heller att hans blick ser mentalt 

frånvarande ut. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att illustrationen inte är kvantitativt jämställd då mannen är 

kraftigt överrepresenteras. Däremot så framställs de kvinnor som faktiskt representeras som 

drivkraftiga, aktiva, straka och som ledare. Utifrån Hirdmans (1988) genusperspektiv innebär det 

att könsrollerna i bilden inte är dikotomier, utan könens roller har blandats. Kvinnornas roll 

förtrycks inte systematiskt i bilden, men deras låga representation gör ändå att bilden inte är 

jämställd.  

5.2 PULS Historia 

5.2.1 Könsfördelning 

Resultatet visar att könsfördelningen i PULS Historia är jämn fram till kapitlet Forntiden. Därefter 

ökar representationen av både kvinnor och män, men skillnaden blir större. Vid kapitlet Vasatiden 

minskar både antalet kvinnor och män. I kapitlet Stormaktstiden minskar antalet män medan antalet 

kvinnor ökar. Läromedlet avslutas med en jämn könsfördelning. En utförlig tabell som visar PULS 

Historias fördelning finns i bilaga E. 

 

 

  

Sammanställning 

Totalt antal 

könsbestämda 

personer: 1203 

Antal kvinnor: 292 

(24%) 

Antal män: 911 (76%) 
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Illustratör: Per-Anders Nilsson 

Referens: Körner & Lindberg (2012, s.21) 

5.2.2 Bildanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PULS Historias kapitel om vikingatiden finns 12 illustrationer av människor. Av dessa 

porträtterar 7 bilder både kvinnor och män. Bilden som föreställer en vikingahövding med fru och 

barn bedömde jag som intressant att analysera utifrån Goffmans (1987) modell. I bilden blir 

familjerelationer tydliga, vilket ytterligare motiverar valet av bilden då denna aspekt saknades i 

den analyserade bilden från Upptäck Historia. Bilden kan ses som en ambassadörsbild då den följer 

hur kapitlet avbildar vikingamänniskor generellt sett. Bilden finns även i bilaga C. 

 

Hur är förhållandet mellan kvinnor och mäns relativa storlek på bilderna? 

I bilden syns tre personen. Flickan avbildas minst, troligtvis eftersom det föreställer ett barn som 

står på samma djup i bilden som de vuxna. Kvinnan avbildas som relativt mindre än mannen i 

bilden. Mannen, som är relativt störst i bilden står aningen längre fram än kvinnan och flickan. 

 

Hur framställs kvinnans beröring? 

Kvinnan i bilden håller flickan i handen. Greppet ser mjukt och varsamt ut vilket är en stereotypisk 

porträttering av kvinnlig beröring. I den andra handen håller kvinnan en nyckelknippa i ett stadigt 

grepp. Flickans andra hand hänger avslappnat längs med hennes sida. Vid jämförelse med mannens 

beröring ser man att mannens ena hand vilar avslappnat på höften. Detta är inte en typisk skildring 

av män. Mannens andra hand håller en yxa med ett stabilt grepp. 
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Hur representeras kvinnor och mäns sysslor och funktioner? 

I bilden syns att mannen och kvinnan har olika funktioner. I bilden är samtliga passiva, men 

innehållet i bilden vittnar ändå om olika funktioner. Mannen håller i en yxa, vilket är ett föremål 

som används i fysiskt krävande aktiviteter och/eller som vapen. Yxans funktion ger honom den 

typiskt manliga skildringen av att vara den starka beskyddaren. Mannen använder dock inte yxan 

på bilden, utan fungerar i sammanhanget mer som ett stöd. 

 

Kvinnan i bilden har omvårdande funktion. Hon tittar på flickan och håller henne i handen, vilket 

visar på emotionellt band. Nycklarna i hennes hand ger intrycket av att hon har ytterligare en 

funktion. Bakom paret ser man ett hus. Antagligen leder nycklarna till huset, vilket ger kvinnan 

intrycket av att fungera som husets väktare. Flickan i bilden tycks inte ha någon funktion mer än 

att hålla kvinnan i handen. 

 

Hur porträtteras familjen? 

I bilden porträtteras familjen stereotypiskt, men inte som ”idealfamiljen” på grund av att 

familjebilden inte inkluderar en pojke. I bilden står mannen något vid sidan av och framför 

familjecirkeln. Kvinnan och flickan är sammankopplade via händerna och står på samma avstånd. 

Flickan portätteresas därmed närmare kvinnan än mannen. Lite framför kvinnan och flickan står 

mannen som deras beskyddare. Mannen står dessutom vid sidan vilket speglar mannen som 

distanserad från familjen. 

 

Hur avbildas kvinnor och mäns kroppar och blickar? 

Mannens kropp avbildas avslappnad eftersom han väger något på hans högra ben. Han håller sitt 

huvud högt vilket är tecken på överordning. Med armen på höften och det stödjande greppet om 

yxan ser situationen tämligen fridfull ut, men vapnet/verktyget ger intryck av beskyddande 

beredskap. Mannens blick är fäst i fjärran. Antingen är blicken mentalt frånvarande, vilket är en 

typiskt kvinnlig skildring, eller så studerar han något utanför bilden. Kvinnan står stabilt i med 

jämvikt på båda fötterna. Kvinnans huvud är nedsänkt vilket ett typiskt tecken på kvinnlig 

underordning. Blicken är fäst på flickan och kvinnan ler mot barnet. Kvinnan är mentalt närvarande 

i bilden då hon fokuserar på flickan. I bilden är flickans blick fäst på bildens betraktare. Hon ler 

och har huvudet på sned, vilket är ett tecken på underordning. 

 

Sammanfattande analys 

I bilden överrepresenteras kvinnor eftersom kvinnan och flickan utgör 67% av personerna i bilden. 

Mannen utgör 33%. Dock vill jag i detta fall frångå 60–40 regeln något, och påstå att den är 

jämställd eftersom det enbart finns tre personer på bilden. Därmed ser jag könsfördelningen i bilden 

är som tämligen kvantitativt jämställd. Däremot finns det innehåll i bilden som reproducerar det 

mansdominerade genussystemet. Mannens relativa storlek i bilden, distanseringen till familjen och 

vapnet i hans hand är typiskt för manlig skildring, och som visar på manlig överordning. Mannens 

blick kan dock tolkas som mental frånvaro, vilket är en typisk skildring som visar underordning. 
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Flickans huvud på sned, beröringen mellan kvinnan och flickan, och kvinnans nedsänkta huvud är 

tecken på kvinnlig underordning. Dock ger nycklarna i kvinnans hand intrycket av att hon har en 

viktig funktion till familjen, vilket inte är en typisk kvinnlig skildring. Flickan i bilden kan även 

ses som underordnad till följd av sin relativa storlek och passivitet. Dock tolkar jag inte detta som 

en underordning på grund av kön, utan snarare på grund av ålder. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag bildernas skildring av mannen och kvinnorna i bilden som typiska 

enligt det mansnormativa genussystemet. Enligt Goffmans (1987) modell gestaltas kvinnan i bilden 

som underordnad, men inte som oviktig. Bilden kan därmed ses som en reproduktion 

genussystemet, vilket Hirdman (1988) menar upprätthåller strukturerna. Dock är bilden tämligen 

kvantitativt jämställd. 

5.3 Utkik Historia 

5.3.1 Könsfördelning 

I Utkik Historia skiljer sig resultatet något jämfört med övriga läromedel. Generellt sett följer 

representationen mellan kvinnor och män ungefär samma kurva, bortsett från kapitlet Vasatiden. 

Detta beror på att kapitlet har 4 bilder med större folkmängder som till största del består av män. 

Utkik Historia har en mer jämställd fördelning i tidigare epoker, och en mer mansdominerad 

fördelning i senare. En utförlig tabell som visar Utkik Historias fördelning finns i bilaga F. 

  

Sammanställning 

Totalt antal 

könsbestämda 

personer: 672 

Antal kvinnor: 185 

(28%) 

Antal män: 487 

(72%) 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Hur ofta kvinnor och män representeras 

Efter att ha analyserat könsfördelningen i tre historieläromedels bilder kan jag konstatera att inget 

av läromedlen är kvantitativt jämställt i likhet med tidigare forskningsresultat (Eilard, 2008, s.423; 

Göransson & Pettersson, 2015, s.20; Hallin, 2014, s.21; Hansen & Jomaa, 2008, s.32; Ohlander, 

2010, s.27–28). I enbart två kapitel, båda i Utkik Historia, har kvinnorna en knapp majoritet (se 

bilaga F). I alla övriga kapitel i de tre läromedlen har kvinnorna minoritet. Enligt 60–40 regeln 

visar resultatet att 7 av totalt 37 kapitel är kvantitativt jämställda. 

 

• I Upptäck Historia är enbart framsidans könsfördelning jämställd (6 kvinnor, 7 män). 

• I PULS Historia är två kapitel jämställda. De är framsidan (7 kvinnor, 7 män) och kapitlet 

”forntiden” (7 kvinnor, 9 män) jämställda. 

• I Utkik Historia är fyra kapitel jämställda. De är innehållsförteckningen (13 kvinnor, 12 

män), ”att leva på medeltiden” (16 kvinnor, 24 män), ”att leva på stormaktstiden” (23 

kvinnor, 35 män) och ”att leva på 1800-talet” (21 kvinnor, 20 män). 

 

Bilder i läromedel avser att ge djupare förståelse för innehållet (Wallin Wictorin, 2011, s.220). 

Resultatet är intressant eftersom 3 av de 7 jämställda kapitlen inte använder bilderna som stöd för 

att lära om historia. Bilder på framsida och i innehållsförteckningen har snarare en utsmyckande 

funktion. Troligtvis är fördelningen på framsidan och i innehållsförteckningen jämnade för att ge 

skenet av att vara mer jämställda än vad de faktiskt är. Eilard (2008, s.423) menar att nyare 

läromedel försöker framstå som jämställda, men att det enbart är en ytlig fasad. Detta kan ses som 

att stämma överens med studiens resultat. Hansen & Jomaa (2008, s.22–23) menar att 

könsfördelning i bild är jämnare än i text på grund av att författaren försöker kompensera för den 

mer ojämna fördelningen i text. Detta är intressant eftersom resultatet den här studien visar att 

avsnitt där bilderna har mindre betydelse för innehållet i större utsträckning är kvantitativt 

jämställda än övriga avsnitt. Resultatet visar att kvinnorna inte ses som bärare av historia, och den 

låga representationen gör att kvinnans roll i historien nedvärderas i likhet med Göransson & 

Pettersson (2015) forskningsresultat. 

 

Ohlander (2010, s.69) menar att när kvinnorna utesluts ur läromedlen ges en missvisande bild om 

hur historien sett ut. I denna studie visar resultatet att kvinnorna är kraftigt underrepresenterade i 

bilderna. Ohlander menar att läromedlet därmed förmedlar en vinklad version av historien till 

eleverna. Däremot är en av bilderna kvalitativt jämställda. Graeskes (2010, s.127) uttryck, 

”värdegrunden blir värdelös”, kan därför delvis ses överensstämma med resultatet i denna studie. 
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När könsfördelningen kartlades framkom mönster i hur ofta kvinnor och män representeras på bild. 

Det är framförallt på målningar som föreställer större folkgrupper där antalet män ökar markant. 

Det kan handla om avbildning av en kröning eller ett slag i krig. I dessa sammanhang är de flesta, 

inte sällan alla, män. Dessa målningar är historiska primärkällor och händelserna som de avbildar 

har haft betydelse för historien. Läromedlen hade inga illustrationer med sådana mansdominerade 

skildringar, vilket är tecken på viss genusmedvetenhet hos illustratören. 

 

Vid urval av vilken historia som ska lyftas i historieläromedel krävs komprimering, vilket 

bokförlaget Liber i en undersökning av Delin (2015) uppger resulterar i en standardhistoria som är 

framförd av män. Att kvinnor inte kröntes till kungar eller krigade i lika stor utsträckning som män 

kan alltså ses som en förklaring till varför de inte representeras i större utsträckning. Enligt Berge 

(2011, s.170) innebär detta dock inte att kvinnornas roll i krig eller andra historiskt viktiga 

händelser är betydelselösa. Argumentet att utrymmesbegränsningar resulterar i en mansdominerad 

”standardhistorien” kan därmed ses som tvivelaktigt. Nämnas skall dock att det finns bilder i 

läromedlen med kvinnodominerade folkmassor, men de är få. Dessa bilder illustrerar framförallt 

häxjakt och kvinnor i industriarbete. Även dessa är historiska primärkällor. Inte i något av 

läromedlens finns kvinnodominerade folkmassor illustrerade av läromedlets tecknare.  

6.1.2 På vilket sätt kvinnor och män representeras 

I studien har två bilder analyserats utifrån Goffmans (1987) klassifikationskategorier för att avgöra 

huruvida de reproducerar det mansnormativa genussystemet eller ej. Analysernas resultat kan ses 

som intressanta ur flera synpunkter. Bilden som är hämtad från Upptäck Historia (bilaga B) visar 

sig underrepresentera kvinnor, men de kvinnor som faktiskt representerades framställdes inte som 

underordnade männen. Detta kunde konstateras genom att: 

 

• Den relativt största personen i bilden är en kvinna. Detta är intressant då kvinnor generellt 

sett avbildas som mindre än män. 

• Gårdens ledare är en kvinna, vilket vanligtvis är en roll som män har. 

• Samtliga kvinnor är i aktivitet med funktion. Några av männen är passiva. 

• Kvinnorna avbildas i större utsträckning upprätta, medan männens kroppshållning visar på 

underordning. 

 

Den enda aspekten som inte gick att analysera utifrån var hur familjen framställdes. Bilden från 

PULS Historia (bilaga C) framställde däremot tydliga familjerelationer. Bilden av vikingafamiljen 

visade sig i större utsträckning avbilda mansnormativa genussystem och underordna kvinnan enligt 

Goffmans (1987) modell. Detta kunde konstateras genom att: 

 

• Kvinnan är relativt mindre än mannen 

• Kvinnan stor med huvudet nedsänkt och mannen håller huvudet högt. 

• Kvinnan håller flickan i handen. 
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• Mannens står utanför familjecirkeln. 

• Mannens framställs som den starka beskyddaren. 

 

Efter att ha analyserat två illustrationer av vikingamänniskor kan jag konstatera att resultatet skiljer 

sig mellan läromedlen. I Upptäck Historia är könsfördelningen inte jämställd, men kvinnorna 

avbildas inte som underordnade männen. Hallins (2014) studie visar att kvinnor ofta framställs som 

passiva och män som aktiva (s.22). Detta överensstämmer inte Upptäck Historias skildring. I PULS 

Historia däremot är fördelningen mer jämställd, men kvinnan avbildas underordnad mannen i 

enlighet Goffmans (1987, s.28–83) modell. Detta överensstämmer med tidigare forskningsresultat. 

Göransson & Petterssons (2015, s.20) studie visar att kvinnor målas upp som underordnade män 

redan från stenåldern. Graeske (2010, s.124) skriver att män tenderar att representera styrka, 

medans kvinnor gestaltas som känslosamma, låga och vid sidan av. Resultaten från tidigare 

forskning stämmer därmed väl överens med PULS Historias skildring av vikingamänniskan. 

 

Innehållsanalysens resultat är intressant då det visar hur illustratörens val kan ge betydelse för hur 

bilden betraktas ur ett genusperspektiv. Långström (1997, s.221) menar att författare av läromedel 

är medvetna om att deras egna värderingar har betydelse för vad som lyfts i verken. Vi kan inte 

veta om illustratörerna i denna studie gjort sina val medvetet, men utifrån bildanalysen kan det 

tolkas som bilderna präglas av upphovsmannens egna värderingar. Dock tar detta sig uttryck på 

olika sätt mellan läromedlen. Å ena sidan präglas bilden från Upptäck Historia av genussystemet 

då könsrollerna många gånger skildrats tvärtemot det mansnormativa genussystemet. Å andra sidan 

präglas PULS Historia av det mansnormativa genussystemet då skildringen reproducerar 

strukturerna. Att båda bilderna är illustrerade av män kan därmed ses som anmärkningsvärt. 

 

Hur kvinnor framställs i läromedel ger betydelse för kvinnans roll i historien. Långström (1997, 

s.216) menar att det finns få kvinnliga författare av historieläromedel på grund av detta. I PULS 

Historia framställs kvinnan som underordnad och passiv, medan i Upptäck Historia framställs 

kvinnorna som starka och drivkraftiga. Detta är tecken på att läromedlen följer 

samhällsutvecklingen, och vilket hade kunnat resultera i fler kvinnliga läromedelsförfattare i 

historia. Eilard (2008) menar att läromedel generellt sett går mot en mer jämställd fördelning och 

gestaltning av kvinnor och män i läromedlen, men menar samtidigt att utvecklingen går långsamt. 

Upptäck Historia, som jag uppfattar som mer genusmedveten i hur kvinnor och män representeras, 

är skriven 2016. PULS Historia, som jag inte uppfattar som lika genusmedveten, är skriven 2012. 

Under de senaste åren har genusfrågor debatterats och medvetandegjorts allt mer. Trots att det 

enbart är 4 års skillnad mellan att läromedlen gavs ut, kan detta ses som en möjlig förklaring till 

varför resultatet mellan Upptäck Historia och PULS Historia skiljer sig. Detta går i linje med 

Bergdahl Bulukin (1988, s.47), som menar att läromedlen färgas av samhällsutvecklingen. 

 

Utifrån ovanstående resultat och diskussion kan frågorna i Berges (2011, s.163–164) modell 

besvaras. 

 



28 

Blir kvinnor och män representerade i lika stor utsträckning? 

Nej, till största del underrepresenteras kvinnor i läromedlens bilder. 

 

Hur representeras kvinnor och män i bilderna (Berge: texten)? Gör de samma saker? 

I PULS Historia representeras kvinnan som underordnad mannen och gör inte samma saker som 

mannen, då hon avbildas som familjens vårdare och mannen som familjens beskyddare. I Upptäck 

Historia däremot representeras kvinnan inte som underordnad mannen. I bilden har alla kvinnor 

aktivitet, men kvinnorna och männen gör inte samma saker. Dock avbildas både kvinnor och män 

i fysisk tung aktivitet och samtliga, bortsett från två passiva män, har tydliga funktioner. 

 

Värderas kvinnors och mäns aktiviteter med samma respekt? 

I PULS Historia värderas inte kvinnans aktivitet med samma respekt som mannen då hon är passiv 

och underordnad. Mannens aktivitet respekteras till följd av hans roll som beskyddaren med vapen 

i hand. I Upptäck Historia värderas kvinnornas aktivitet däremot med respekt. Kvinnan i rött 

värderas med mest respekt, då hon avbildas som gårdens ledare. 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens insamlingsmetod kan problematiseras. Urvalet av läroböcker baserades delvis på svar från 

gruppmedlemmar i en facebook-grupp. När jag bad medlemmarna att ange vilket läromedel som 

de använder i skolan poängterade jag att jag önskade svar från legitimerade och yrkesverksamma 

historielärare. Detta är dock inget jag kan kontrollera. Däremot kan jag konstatera att läromedlen 

är relativt nyproducerade av tre av de största läroboksförlagen i Sverige. Förlagen har inte fler 

läroboksserier i historia än de som jag använt, därför kan det antas att valda läromedel bör vara 

bland de mest använda läromedlen i historia idag. Att genomföra en stickundersökning i facebook-

gruppen fungerade snarare som kontroll, då de tre läromedel som visade sig vara mest använda i 

gruppen även var de som jag förutspått skulle vara de mest använda. 

 

Även studiens analysmetod kan ifrågasättas. Att analysera jämställdhet som en kvantitativ fråga 

kan problematiseras menar Berge (2011, s.160). I studien tillämpade jag 60–40 regeln som metod 

för att avgöra om bilderna var kvantitativt jämställda eller ej. För att undersöka läromedlens 

kvantitativa jämställdhet krävdes att särskilja könen. Särskiljningen grundas tolkningar av de 

avbildades kön som grundar sig förutfattade meningar. Att räkna män för sig och kvinnor för sig 

blir därmed motsägelsefullt ut ett genusperspektiv, då metoden legitimerar tolkningar av kön 

baserat på utseende (s.160). I studien var det dock nödvändigt att särskilja kvinnor och män, men 

de definieras efter typiska yttre könade attribut, och inte efter könsidentifiering. 

 

När den kvantitativa jämställdheten utifrån tolkningar konstaterats, sägs inget om den kvalitativa 

jämställdheten. Detta motiverar valet att analysera bilder utifrån Goffmans modell (1987, s.28–83). 

Men även modellen kan problematiseras. Goffmans modell riktar sig främst till att används för 

analys av reklambilder ur ett genusperspektiv. Jag bedömer dock modellen som lämplig för att 
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studera bilder i läromedel också eftersom det är just genusaspekten i bilderna som ska analyseras. 

Hade exempelvis bildernas pedagogiska funktion istället analyserats hade inte modellen fungerat. 

Sverrisson (2015, s.196–198) menar att Goffmans modell är övertygande eftersom den bygger på 

och utvecklar hans teoretiska ingångar om socialt hierarkiska samspel. Studiens begränsningar 

gjorde det inte möjligt att analysera fler än två bilder. Om analysen behandlat mer/annan empiri 

hade resultatet kunnat bli annorlunda. 

  

I praktiken kan lärare ställas inför liknande problematik som jag ställdes inför i studien. 

Verksamheten ska vara jämställt, men för att göra det måste kön ändå tolkas för att kunna tas till 

hänsyn. Studiens metoder kan alltså ses som att den motsäger sitt syfte, det vill säga att inte särskilja 

könen, vilket Hirdman (1988) menar är nyckeln för att genussystemets upphörande. Att inte ta 

hänsyn till kön och arbeta könsneutralt i skolan är även det problematiskt. Genom att istället 

presentera könsneutrala texter riskerar det att osynliggöra hur människor i världen diskrimineras 

på grund av kön (Berge, 2011, s.160). I studiens metodval finns det alltså flera punkter som går att 

anmärka på. Dels bidrar metoderna till att hålla isär kön, vilket Hirdman menar upprätthåller 

genussystemet. Dock avser studien att synliggöra skillnaderna mellan kön, vilket är det främsta 

motiveringen som stärker studiens metodval.  

7. Avslutning 

7.1 Slutsats 

Hur ofta representeras kvinnor och män på bild i läromedlen? 

Sammanlagt har 3000 personer i de tre läromedlens könsbestämts. Av dessa är totalt 790 kvinnor 

vilket motsvarar cirka 26%. Männen räknas till 2210, vilket motsvarar cirka 74%. 

 

I både Upptäck Historia och Utkik Historia är könsfördelningen 28% kvinnor och 72% män. I 

PULS Historia representeras kvinnorna något mindre med 24% och männen med 76%. Resultatet 

visar alltså att fördelningen är relativt lik mellan de tre läromedlen, och mannen överrepresenterad 

är i samtliga läromedel. 

 

Hur gestaltas kvinnor och män i bilder som illustrerar vikingamänniskan ur ett 

genusperspektiv? 

Kvinnor och män gestaltas på olika vis i två av läromedlen. Kvinnor gestaltas som underordnade 

mannen i ena läromedlet, men som jämlika mannen i det andra. Detta visar att illustratörer och 

läromedelsförfattare kan göra genusmedvetna val för att påverka hur kvinnan representeras. 

 

Utifrån resultatet kan jag konstatera att läromedlen generellt sett inte uppfyller läroplanens krav 

om jämställdhet. Däremot visar skildringarna mer genusmedvetna val i det något nyare läromedlet. 

Detta ger intrycker av att vi närmar oss en tid mer jämställda läromedel. 
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7.2 Didaktiska implikationer 

Arbetet syftade till att ge lärare insikt i den problematik som läromedlen ur ett genusperspektiv kan 

innebära. Studiens intention är att lärare ska inspireras till att faktiskt ta sig tid att granska de egna 

läromedlen som används, trots tidsbrist. Att göra kritiska reflektioner kring användandet av 

läromedel i undervisningen samt fundera över dess brister kan vara gynnsamt, inte minst för 

skolans jämställdhetsarbete. 

 

Med stöd av denna innehållsanalys kan andra läromedel analyseras med exempelvis hjälp av de 

konkretiserade frågorna som formats utifrån Goffmans (1987, s.28–83) modell. Bilder i alla 

skolämnens läromedel kan analyseras utifrån metoden, och inte enbart läromedel i historia. 

Förslagsvis kan lärare använda frågorna som använts i bildanalysen i sin egen undervisning och 

låta eleverna analysera bilder i sina läromedel. Detta hade bidragit med att skolans 

värdegrundsarbete i jämställdhet tydligt förmedlas till skolans elever och föräldrar. Att 

medvetandegöra eleverna om genusskillnader bidrar till att i förlängningen tillintetgöra 

genussystemet. Enligt Hirdmans (1988) teori kommer detta bidra till ett mer jämställt samhälle, 

vilket är en del av skolans värdegrundsmål. 

7.3 Egna lärdomar och förslag på fortsatt forskning 

I denna innehållsanalys har bilder i tre läromedels könsfördelning kartlagts. I två läromedel har 

illustrationer som gestaltar vikingamänniskan analyserats ur ett genusperspektiv. Efter studien 

genomförts har jag fått insikt i vad bilder kan förmedla, och vikten av att kritiskt granska de bilder 

som man som lärare presenterar för sina elever. Jag har dessutom fått en djupare förståelse för 

skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Dessa aspekter tar jag med mig i mitt 

framtida yrkesverksamma liv som grundskollärare. 

 

Fortsatt forskning hade kunnat analysera ambassadörs-bilder från samtliga kapitel för att ge en med 

översiktlig uppfattning om hur kvinnor och män porträtteras i läromedel. Förslagsvis illustrationer, 

då läromedlen kan välja hur kvinnor och män gestaltas i dessa bilder. Ett vanligt talesätt är ”en bild 

säger mer än tusen ord”, därför borde det bedrivas mer forskning om bilder i läromedel för att 

medvetandegöra och problematisera vad de förmedlar till eleverna, inte minst gällande 

jämställdhet.  
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Bilagor 

Bilaga A 
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Bilaga B 
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Bilaga C 
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Bilaga D 

Upptäck Historia - könsfördelning i bilder 

Framsida 

Kvinnor: 6 (46%) 

Män: 7 (53%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 2 

Medeltiden 1350–1521 

Kvinnor: 53 (31%) 

Män: 120 (69%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 2 

Det här är din historia 

Kvinnor: 1 (17%) 

Män: 5 (83%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 2 

Vasatiden 

Kvinnor: 25 (14%) 

Män: 154 (86%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 2  

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 3 

Forntiden 

Kvinnor: 2 (67%) 

Män: 1 (33%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 1 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 4 

Östersjöriket Sverige 

Kvinnor: 52 (27%) 

Män: 142 (73%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 8 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 7 

Vikingatiden 

Kvinnor: 22 (23%) 

Män: 72 (77%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 10 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 5 

Sverige 1719–1866 

Kvinnor: 120 (34%)  

Män: 237 (66%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 2 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 5 

Medeltiden 1100–1350 

Kvinnor: 32 (30%) 

Män: 74 (70%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 3 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 1 

Sammanställning 

Totalt antal könsbestämda personer: 1125 

Antal kvinnor: 313 = 28% 

Antal män: 812 = 72% 
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Bilaga E 

PULS Historia – Könsfördelning i bilder 

Framsida 

Kvinnor: 7 (50%) 

Män: 7 (50%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 1 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 

Vasatiden 

Kvinnor: 23 (18%) 

Män: 108 (82%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 7 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 0 

Innehåll 

Kvinnor: 9 (36%) 

Män: 16 (64%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 0 

Stormaktstiden 

Kvinnor: 41 (31%) 

Män: 92 (69%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 3 

Forntiden 

Kvinnor: 7 (44%) 

Män: 9 (56%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 

Frihetstiden oh Gustavianska tiden 
Kvinnor: 46 (26%) 

Män: 132 (74%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 1 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 2 

Vikingatiden 

Kvinnor: 35 (27%) 

Män: 95 (73%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 6 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 1 

1800-talet – ett nytt Sverige växer fram 

Kvinnor: 29 (24%) 

Män: 94 (76%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 0 

Medeltiden – hur folk levde i norden 

Kvinnor: 55 (28%) 

Män: 139 (72%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 24 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 1 

Viktiga ord & Register 

Kvinnor: 8 (36%) 

Män: 14 (64%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 3 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 0 

Medeltiden – kungarna och krigen 

Kvinnor: 32 (14%) 

Män: 205 (86%) 

Individer där kön ej kan bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer oidentifierbara: 2 

Sammanställning 

Totalt antal könsbestämda personer: 1203 

Antal kvinnor: 292 (24%) 

Antal män: 911 (76%) 
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Bilaga F 

Utkik Historia – Könsfördelning i bilder 

Innehållsförteckning 

Kvinnor: 13 (52%) 

Män: 12 (48%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 0 

En ny tid 

Kvinnor: 6 (46%) 

Män: 7 (54%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 1 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 0 

Frihetstiden 

Kvinnor: 9 (36%) 

Män: 16 (64%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0  

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 1 

Forntiden 

Kvinnor: 5 (23%) 

Män: 17 (77%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 1 

Den nya tiden 

Kvinnor: 1 (20%) 

Män: 4 (80%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 0 

Att leva på 1700-talet 

Kvinnor: 11 (33%) 

Män: 22 (67%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0  

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 1 

Medeltiden 

Kvinnor: 2 (29%) 

Män: 5 (71%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 0 

Vasatiden 

Kvinnor: 15 (12%) 

Män: 113 (88%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 3 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 1 

Gustavianska tiden 

Kvinnor: 26 (30%) 

Män: 60 (70%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0  

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 1 

Att leva på medeltiden 

Kvinnor: 16 (40%) 

Män: 24 (60%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 0 

Att leva på 1500-talet 

Kvinnor: 6 (38%) 

Män: 10 (72%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 0 

Karl Johanstiden 

Kvinnor: 1 (2%) 

Män: 52 (98%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0  

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 0 

Regenternas historia 

Kvinnor: 5 (33%) 

Män: 10 (67%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 3 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 1 

Det svenska Östersjöriket 

Kvinnor: 14 (19%) 

Män: 60 (81%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 0 

Att leva på 1800-talet 

Kvinnor: 21 (51%) 

Män: 20 (49%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 4 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 2 

Nordens rikens samarbetar 

Kvinnor: 11 (35%) 

Män: 20 (65%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 0 

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 0 

Att leva på stormaktstiden 

Kvinnor: 23 (40%) 

Män: 35 (60%) 

Individer där kön ej kan 

bestämmas: 4  

Gruppbilder med personer 

oidentifierbara: 1 

Sammanställning 

Totalt antal könsbestämda 

personer: 672 

Antal kvinnor: 185 (28%) 

Antal män: 487 (72%) 
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