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Abstract 

 

This study is based on interviews and aims to shed some light upon the teaching of 

history in the swedish upper secondary school. Is it possible for the female pupils, to 

identify themself with the way it's presented? There's been different studies regarding 

how women are portrayed in the history books, are they there at all or are they 

forgotten? I interviewed eight female pupils to find out if they could indentify themself 

with the subject, and if not, what could we do as teacher to make it more relevant for 

them and easier to indentify themself with the subject? The results shows that most of 

them can't indentify themself with the subject, feeling that it's a mans world - nothing to 

do with them. At the same time they say that the subject can come in handy to know 

why certain things happend and to learn by our mistakes. In general the pupils told me 

that the subject was more interesting when the teacher shows and talks more about 

women. With that being said, they didn’t say that they wanted the different historical 

characters that are men gone, just that women should get the same attention. By 

knowing that the female pupils feels like this we could make the subject more relevant 

for them and easier to indentify themself with it.   

 

English title 

Which history are we talking about? An qualitative study if the female pupils can 

identify themselves with the history classes that they take part in the upper secondary 

school. 
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Jag vill rikta ett stort tack till mina informanter som ställde upp, utan er hade studien 

varit omöjlig att genomföra. Resultatet är något jag kommer ha nytta av i min framtida 

yrkesverksamhet och som jag hoppas flera framtida kollegor tar del av. Dessutom vill 

jag även tacka min handledare Fabian Persson som bollade idéer med mig när det stod 

stilla i tankeverksamheten. 
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1 Inledning 
 

Under inledningen kommer jag presentera bakgrunden till ämnesvalet, syftet och 

frågeställningen samt avgränsningen. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Läroplanen för historieämnet på gymnasienivån syftar till att vi ska hjälpa eleverna 

utveckla ett historiemedvetande med hjälp de kunskaper vi har om det förflutna, samt ge 

en förståelse om hur historia kan användas för att förstå olika tolkningar och ge fler 

perspektiv i tiden vi upplever nu och för framtiden.1 I läroplanen står det dessutom 

följande: ”historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika 

identiteter”.2 Ordet identitet är det intressanta, ofta vid seminarietillfällen vi har haft så 

kommer frågan upp om vems historia vi egentligen lär ut? Många gånger konstateras 

det att hur vi än vrider och vänder på det så blir det alltid någon vi missar i 

undervisningen. Det finns många olika variabler som vi skulle kunna använda för att 

studera detta problem, till exempel en invandrare som deltar i historieundervisningen 

kan ha väldigt svårt att förstå det relevanta i svensk historieundervisning och identifiera 

sig med det. 

 

När vi undervisar i historieämnet sker det att vi hamnar i en situation där kvinnor inte 

får samma utrymme som män, vilket jag senare i min tidigare forskning kommer 

presentera närmre. Att det kan vara så att kvinnor får mindre utrymme än män är inget 

jag menar behöver vara en orimlig slutsats. Det som inte har hänt är däremot att ingen 

ställer sig frågan huruvida kvinnor kan identifiera sig med den historieundervisning som 

sker i klassrummet. En historieundervisning där kvinnor är i hög grad frånvarande 

skulle kunna leda till att den historia är ett icke-relevant ämne, att den inte alls fungerar 

som en förståelse för sig själv, andra tolkningar, förståelsen för olika identiteter eller sin 

egna identitet. Frågan som vi alla nog har ställt oss någon gång i livet är, hur är detta 

relevant för mig?  

 

Förhoppningen är att resultatet kommer visa en mer komplex bild än att alla inte kan 

identifiera sig i historieundervisningen. Det kan alltså ge mig som framtida ämneslärare 

                                                 
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 
Stockholm, 2011, s.66. 
2Ibid, s.66. 
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ett helt nytt perspektiv att se på hur jag genomför min historieundervisning, eller rentav 

all undervisning. Om det är så att de kvinnliga eleverna kan känna igen sig och skapa en 

identitet kring läromedel som är centrerade kring män så måste vi erkänna att det inte 

enbart går att konstatera att vi alltid kommer missa någon i vår undervisning. Skulle det 

vara tvärtom, att det är svårt för kvinnor att identifiera sig i undervisningen, så kan det 

ge mig och andra ämneslärare (och framtida) ett kvitto på att läromedel (och vår 

undervisning) centrerat kring manliga gestalter faktiskt kan vara ett uteslutande 

tillvägagångssätt. Det blir alltså tydligt vems historia vi egentligen talar om i sådana 

fall. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är alltså att intervjua kvinnliga elever om huruvida de kan identifiera sig med 

historieundervisningen. Av naturliga skäl blir det en kvalitativ undersökning, som in sin 

tur kanske inte kan vara en generalisering utan ska ses mer som ett komplement till en 

komplex fråga. Resultatet vill jag kunna använda i mitt framtida yrke för att ge mig 

ytterligare ett perspektiv på något som diskuteras flitigt. Min avsikt är också att 

kvinnliga elever får sin röst hörd kring deras upplevelser om ett ämne som kan upplevas 

vara fullt med manliga förebilder men få kvinnliga. Mer om urval, avgränsningar och 

teori kommer presenteras i inom respektive rubrik.  

 

1.3 Frågeställningar 

- I vilken utsträckning kan kvinnliga elever identifiera sig själva i den 

historieundervisning som sker i den svenska skolan, är det ett ämne som inte 

känns relevant för dem? 

- Om det är så, på vilket sätt skulle vi kunna arbeta för att i sådana fall göra 

historieundervisningen mer relevant och identifierbar för kvinnliga elever? 

 

1.4 Avgränsning 

Intressant med denna sorts undersökning är att den är möjlig att göra ur flertalet olika 

perspektiv. Det skulle (som jag nämner i bakgrunden) vara möjligt att analysera detta ur 

ögonen på någon som har invandrarbakgrund. Eller varför inte någon som har ett fysiskt 

handikapp? Av just skälet att omfånget skulle bli för stort om jag tog med flera 

perspektiv in i undersökning gjorde att kvinnor blev det jag undersöker. Det finns 
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tidigare forskning om just detta ämne, men inte riktigt om samma fråga. Det är bland 

annat med hjälp av den tidigare forskningen som jag kommer kunna sätta detta i relation 

till frågeställningen. Vad jag redan nu kan konstatera är att det även hade varit intressant 

att undersöka båda kön och etnicitet, men det överlämnar jag till någon annan, min 

avgränsning är alltså kvinnliga elever som studerar vid gymnasiet, urvalet och 

motivering varför just dessa känns intressanta är något jag återkommer till senare under 

rubriken urval.  
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2 Urval och tillvägagångsätt  

Här presenteras urvalet av elever samt tillvägagångsätt för att nå resultat, samt en metod 

och etikdiskussion. 

2.1 Urval 
 
Eleverna jag valde att intervjua var tvungna att studera historieämnet just nu och på 

gymnasienivå. Närhet i tid till ämnet ser jag också som relevant, även om det är möjligt 

att påstå att kvinnor som har deltagit i historieundervisningen i skolan har en åsikt om 

hur pass möjligt det var att identifiera sig med ämnet så är dessa primärkällor längre 

från händelsecentrum. Pål Repstad menar även han i Närhet och distans – kvalitativa 

metoder i samhällsvetenskap att det är frågeställningarna som avgör vilka som är 

relevanta (vilket i sig kan uppfattas som uppenbart), varav människor som inte studerar 

historieämnet på gymnasienivå för tillfället inte är relevanta för frågeställningen.3 

Antalet elever som jag har valt att intervjua är åtta stycken, det är alltid svårt att säga 

hur många informanter som är tillräckligt många, men faktum är att så länge det uppstår 

en ”mättnad” och samma svarsmönster dyker upp så blir det mindre relevant med fler 

informanter.4  

 

Eleverna som blev intervjuade finns i två olika orter i södra Sverige, som hädanefter 

kommer kallas Västerort eller Österort. En närmare presentation av informanter sker 

under resultatdelen. Det ska även poängteras att eleverna räknas som barn till de fyller 

18 år gamla men att barn som har fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för deras 

egen del, kan ge ett godkännande.5 

                                                 
3 Repstad, Pål, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4., [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2007, s.89. 
4 Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och 
aktualiserade] uppl., Liber, Stockholm, 2015, s.42. 
5 Ibid, s.68. 
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2.2 Tillvägagångssätt 
 
Undersökningen är gjord på vad som beskrivs som semistrukturerade intervjuer, där ett 

visst tema (se bilaga 1) behandlas men som är öppet för andra stickspår utanför 

intervjuguiden som skulle kunna uppstå vid följdfrågor.6 Intervjuerna är dessutom 

genomförda på ett sådant sätt att det ska bli personligt engagerande, att informanterna 

själv är med i samtalet och funderar över deras egen situation om frågorna som ställs, 

vilket är del av tanken men djupintervjuer.7 Informanterna har också haft möjligheten 

att själva bestämma tid och plats i skolan eftersom jag inte vill att de ska känna sig 

obekväma i situationen.8  

 

Det finns givetvis andra tillvägagångssätt som övervägdes, till exempel fokusgrupper. 

Styrkan med fokusgrupper är att det är ett enkelt att se hur människor i grupp resonerar 

kring ett ämne och få fram ett flertal olika perspektiv.9 Vidare beskrivs det att när en 

fokusgrupp diskuterar ett ämne som de alla har erfarenheter ifrån blir det möjligt för 

forskaren att skapa en kollektiv åsikt om ämnet.10 Vissa menar att det kan upplevas 

motsägelsefullt att skapa ett kollektivt perspektiv utifrån flera olika perspektiv, men jag 

hävda att det är möjligt om du redovisar den röda tråden samtidigt som du noterar olika 

”stickspår” utanför den. 

 

Varför studien inte bygger på fokusgrupper är i all enkelhet svårigheterna att få till 

grupperna. Är du dessutom 16 år gammal och precis börjat i gymnasiet kan det vara 

svårt att diskutera i grupp, dels för att du är ny i klassen och dels för att den som håller i 

diskussionen, i detta fallet jag, är en relativt okänd människa. Att jag dessutom är en 

ovan gruppledare för denna sorten gör det ytterligare problematiskt. För just detta är 

centralt för en fokusgrupp, det krävs en erfaren gruppledare som genomför det.11 Det är 

därför intervjuer i detta fall passar bättre, då jag har mer erfarenheter av intervjuer sen 

tidigare arbeten.  

 

                                                 
6 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och aktualiserade] uppl., 
Liber, Stockholm, 2015, s.38. 
7 Ibid, s.39. 
8 Ibid, s.42–43. 
9 Ibid, s.81. 
10 Ibid, s.82. 
11 Ibid, s.92. 
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Att intervjuer inte kan nå samma statistiska säkerhet och generaliserbarhet som 

kvantitativa metoder kan vara problematiskt. Undersökningen skulle förvisso kunna 

genomföras med enkätundersökningar, men som jag ser det, så skulle det också tappa 

ett värde där vi inte får fram hur eleverna väljer att resonera kring identitet.12 Varav 

djupintervjuerna som redan nämnt fungerar på ett sådant sätt. Att intervjuer kan vara 

självutlämnande kan däremot vara ett hinder, i samband med att informanterna börjar 

reflektera och sätta ord på något som de tidigare inte gjort kan det också bli känsligt. 

Det som är tydligt med intervjuer är att det upp till forskaren att skapa förutsättningarna 

för en bra intervju. Etiska problem kan alltid uppstå men är du medveten om detta så är 

det också enklare att undvika, intervjuer ger dessutom ett djupare svar men kanske på 

bekostnaden av en statistisk generaliserbarhet. Trots detta så menar jag att skulle andra 

göra om undersökningen och följa min intervjuguide så skulle det uppstå samma eller 

liknande resultat, vilket är mitt ansvar enligt regeln om att det ska vara reproducerbart.13 

 

2.3 Etiskt övervägande 

 Ett sätt för mig att göra det tryggare för informanterna är att jag har valt att ha med 

informerat samtyckte, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll som ledord. 

Innebörden av ett informerat samtycke är att informanterna får reda på syftet med 

undersökningen och möjligheten att dra sig ur när som helst och eventuella 

konsekvenser som skulle kunna uppstå.14 Konfidentialitet har jag förklarat för 

informanterna är att ett löfte från min sida att göra dem till helt anonyma i 

undersökningen, skulle det uppstå något som på något sätt kan avslöja vilka 

informanterna har jag valt borta detta. Men skulle det finnas något som är otroligt 

intressant för undersökningen som eventuellt skulle kunna röja identitet, har jag haft 

som princip att först fråga informanten och göra den medveten om situationen, för att 

sedan publicera det i studien om jag har fått ett godkännande.15 

 

Konsekvenser kan utöver det som redan nämnt vara att en mansdominerad 

historieundervisning inte alls påverkar hur kvinnor kan identifiera sig i undervisningen, 

                                                 
12 Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och 
aktualiserade] uppl., Liber, Stockholm, 2015, s.38. 
13 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s.109 
14Ibid, s.107. 
15Ibid, s.109. 
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vilket inte innebär att resten av samhället har samma uppfattning.16 Det är en kvalitativ 

undersökning som skulle kunna peka ut mina informanter som ”udda” om normen är 

tvärtom i samhället. Samtidigt är det viktigt att förstå min roll, även om jag inte arbetar 

på universitet så representerar jag det som student, varvid jag påpekade att jag inte var 

där för att leta brister i deras historiska kunskaper. Att rätta eleverna för att de säger fel 

namn, ett felaktigt årtal är ett bra sätt att få eleverna mer restriktiva och mer beräkneliga 

i sina svar. Att jag dessutom är man kan göra svaren skeva, hade undersökningen 

genomförts av en kvinna så skulle det möjligvist bli ett annorlunda resultat. 

  

                                                 
16 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s.109. 
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3 Tidigare forskning 

Presentationen av tidigare undersökningar och arbeten kommer ske i följande ordning: 

först studier som andra studenter har gjort och sedan undersökningar som har mer tyngd 

i bakom sig. 

 

”Krig, mäktiga kungar samt en och annan ”påsmetad” notis om kvinnor – En 

genusstudie av läromedel i historia” författad av Julia Gustafsson och Julius Tordsson 

undersöker hur två historieböcker, Epos: historia för gymnasieskolan Kurs A (2008) och 

Epos [historia] 1B (2012), anpassade efter två olika läroplaner, bekräftar Yvonne 

Hirdmans genusteori genom att räkna antal gånger anonyma eller kända män eller 

kvinnor dyker upp i böckerna. Anonyma män eller kvinnor definierar Gustafsson och 

Tordsson som när en känd person står bredvid en annan person, och exemplifierar detta 

med ”Gustav Vasa och hans hustru”. Det anonyma är alltså när personerna är med på 

bild men inte får ett namn och för kända är det tvärtom.17 

 

Resultatet som Gustafsson och Tordsson presenterar visar att anonyma män och kvinnor 

är nästintill presenterade lika många gånger i läromedlet som är utgiven 2012, till 

skillnad från 2008 där det inte alls blir samma resultat. När det kommer till kända namn 

bland män och kvinnor så visar det sig att män är överrepresenterade i båda läromedlen, 

80 % av alla dessa namn är av manligt kön. Vidare diskuterar Gustafsson och Tordsson 

hur viktigt det är att läraren väljer att ta upp denna skevhet i presentationen av olika kön 

i historieundervisningen.18 Det min undersökning gör delvis är att komplettera just 

denna sortens studier. 

 

Disa Tapaila och Jill Asklund har också undersökt i sitt arbete historieläromedel ur ett 

genusperspektiv – Lärarnas arbete med genus och hur man/kvinna framställs i 

läromedel i historieundervisning läromedel har använts rent historiskt, hur har vad som 

är manligt och maskulint samt kvinnligt och feminint lyfts fram i äldre läromedel från 

1957 och 1977 i kontrast till böcker från 1994 och 2011? Dessutom har de valt att 

                                                 
17 Gustafsson, Julia, Tordsson, Julius, Krig, mäktiga kungar samt en och annan ”påsmetad” notis om 
kvinnor: - En genusstudie av läromedel i historia. 2015. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:794768/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-11-28). 
18 Gustafsson, Julia, Tordsson, Julius, Krig, mäktiga kungar samt en och annan ”påsmetad” notis om 
kvinnor: - En genusstudie av läromedel i historia. 2015. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:794768/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-11-28). 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:794768/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:794768/FULLTEXT01.pdf
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intervjua sex olika lärare om hur dessa upplever att detta reproduceras i dagens 

läromedel, samt hur de själva jobbar med genus i sin undervisning. Resultat som de 

presenterar är att under tidens gång har läromedlen blivit bättre men bland lärarna så 

finns det olika åsikter och tillvägagångssätt för att använda genus i 

historieundervisningen.19 En studie som är relevant utifrån att den faktiskt pekar på att 

lärare har olika uppfattningar om hur genus ska användas, vilket kan vara mindre bra, är 

vi för trångsynta kommer våra elever lida. 

 

 Mikaela Svensson har sitt arbete Genusproblematiken i skolan – en undersökning kring 

gymnasielärares uppfattning kring genus i historieundervisning intervjuat 

gymnasielärare om deras syn på genus i historieundervisningen, vilken uppfattning 

dessa har om genus i valda läromedel samt hur lärarna tycker att genus har förändrats 

under deras år som verksamma ämneslärare. Resultatet visar samtliga lärare la ner tid på 

att genus skulle bli en del av undervisningen. samtliga lärare tyckte att läromedlen var 

så pass bristfälliga att de inte kunde svara gentemot kursmålen. Det fanns oenighet om 

skolverkets tydlighet när det kom till sina mål om genus och jämställdhet. Den lärare 

som hade jobbat längst har dock noterat förändring till det bättre i frågan om Genus.20 

Även om det inte är uttalat identifiering med historieundervisningen så är 

undersökningen viktig ur den synpunkten att den likt ovannämnda studie pekar på att 

det finns svårigheter med att få med alla. 

 

Anton Svenssons arbete är ett ämne som ligger nära mitt egna, i integrering eller tillägg 

– en kvalitativ studie om inkludering av jämställdhetsperspektiv i historieundervisning 

på gymnasiet undersöker han hur lärare väljer att undervisa i ämnet utifrån bristen på ett 

jämställt stoff i relation till vad läroplanen vill att vi ska göra – ha en jämställd 

undervisning. Undersökningen genomfördes med intervjuer, där läraren som ”bro” 

mellan ett icke-jämställt undervisningsmaterial och läroplanens mål försökte göra 

undervisningen jämställd var i fokus. Svensson har observerat att antingen kunde 

kvinnor vara en utvidgning/förlängning av en mancentrerad historieundervisning, eller 

där det är en annan del av historian som presenteras när det talas om genus/kön, och den 

                                                 
19 Tapaila, Disa, Asklund, Julius, historieläromedel ur ett genusperspektiv – lärarnas arbete med genus 
och hur man/kvinna framställs i läromedel i historieundervisning.2016. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1038843/FULLTEXT02.pdf (hämtad 2016-11-28). 
20 Svensson, Mikaela, Genusproblematiken i skolan – en undersökning kring gymnasielärares uppfattning 
kring genus i historieundervisningen.2014. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:809621/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-11-28). 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1038843/FULLTEXT02.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:809621/FULLTEXT01.p
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sista observationen är att genusperspektivet är en inkluderad del av all 

historieundervisningen. Vidare menar Svensson att lärarna är medvetna om att 

jämställdhetsperspektivet kommer i skymundan och det som läggs mest fokus på är 

kärnan i kursen.21 

 

DEJA (delegationen för jämställdhet i skolan) gav år 2009 Ann-Sofie Ohlander i 

uppdraget att granska läromedlen som fanns bland annat i historieundervisningen. 

Fokus för rapporten var att undersöka hur kvinnor och män presenterades, viktigt att 

påpeka är att dessa böcker användes innan nuvarande läroplan gällde. Men i den rapport 

som Ohlander presenteras det en bild av läromedlen som exkluderande av kvinnor i dem 

olika epokerna som tas upp. Läromedlen som blev granskade är människan genom 

tiderna tryckt 2003, Alla tiders historia tryckt 2009 samt två böcker för grundskolan, 

SO Direkt. Historia. Ämnesboken tryckt 2007 och Sofi Historia tryckt 2005. 

Sammanfattningsvis visar Ohlander undersökning att det finns väldigt få kvinnor som är 

namngivna, det som kvinnan har bidragit med försummas, läroplanen och kursböckerna 

stämde inte överens. Det Ohlander får fram i resultatet är något som Gustafsson och 

Tordsson (tidigare nämnda) delvis fortfarande bekräftar finns. Även fall det är andra 

läromedlen och en annan läroplan som används idag så bidrar den med en förståelse hur 

det har sett ut. Dessutom ställer Ohlander den mycket viktiga frågan, hur påverkas 

flickor i skolan av att det verkar som att kvinnor inte ens har existerat i historian?22  

 

Niklas Ammert har även bidragit till ytterligare förståelse om hur historieundervisning 

kan ge eleverna mening i Historia som kunskap. Det som är av största relevans är hur 

elever skapar mening i mötet med historia. På frågan om vad ämnet historia betyder för 

elever så är det ofta med idén om att det ska fungera som en allmänbildning som kan 

vara till nytta senare i livet. Vidare konstateras det att dialogerna är något som eleverna 

kan uppfatta som något positivt och kan fungera som ett sätt att se andra perspektiv, 

vilket i sin tur kan leda till en ny självförståelse och annan förståelse för omvärlden. 

Men det krävs också att det diskuteras efter två olika perspektiv har presenterats för att 

det ska bli en omvärderad förståelse. På frågan vad elever skapar för mening i mötet i 

                                                 
21 Svensson, Anton, Integrering eller tillägg – en kvalitativ studie om inkludering av 
jämställdshetsperspektiv i historieundervisning på gymnasiet. 2014. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:788756/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-11-28). 
22 Ohlander, Ann-Sofie, kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. 2009. 
http://www.regeringen.se/contentassets/469551b3d1684f31983b47f933010ae9/kvinnor-man-och-
jamstalldhet-i-laromedel-i-historia-sou-201010 (hämtad 2016-11-28). 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:788756/FULLTEXT01.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/469551b3d1684f31983b47f933010ae9/kvinnor-man-och-jamstalldhet-i-laromedel-i-historia-sou-201010
http://www.regeringen.se/contentassets/469551b3d1684f31983b47f933010ae9/kvinnor-man-och-jamstalldhet-i-laromedel-i-historia-sou-201010
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historia konstateras det två olika spår, ett där historia kan till exempel fungera för en 

framtida arbetsplats, ingen vill känna sig dum. Det andra spåret är att det kan påverka 

självförståelsen, vilket kan leda till att det blir en förändring på personligt plan.23 Det 

Ammert beskriver är ett viktigt bidrag till förståelsen av informanternas svar, det kan 

även problematisera frågan ytterligare. 

 

Den tidigare forskningen kring huruvida läromedel är mansdominerad är omfattande. 

Vissa resultat visar också att en del väljer att bortse från att försöka få med ett jämställt 

perspektiv i historieundervisning till förmån för kärninnehållet. Eller för all del vad 

elever upplever kring syftet med historieundervisningen i skolan. Ska den skapa mening 

och förståelse eller är den till för att eleverna i senare skede ska vara allmänbildade? Ett 

problem som jag ser är att undersökningar som dessa ger en skev bild, så länge inte 

kvinnliga elever själva får komma till tals om hur dessa kan identifiera sig och forma sin 

identitet utifrån historieundervisningen så gör vi bara antaganden. Antaganden som 

förvisso kan vara helt legitima, men ställer vi inte frågan så kommer vi bestämma vad 

andra upplever, vilket inte är legitimt. Ohlander och jag ställer oss undrande till samma 

fråga egentligen, hur pass mycket kan egentligen kvinnliga elever identifiera sig i 

historieundervisningen och känna att det är deras historia också som lärs ut om 

kvinnorna inte finns med?  

 

  

                                                 
23 Ammert, Niklas, Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i möten med historia, Nordic 
Academic Press, Lund, 2013. 
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4 Teori 

Här kommer jag diskutera den teoretiska infallsvinkel Jonas Stier har om identitet, 

varav synsättet kommer fungera som ett analytiskt verktyg för studien. 

 

4.1 Identitet 

Jonas Stier är verksam professor inom sociologi vid Mälardalens Högskola och han 

kommer vara relevant för mig eftersom han menar att identiteten liknar ett 

”självporträtt”, att identiteten kan skapas utifrån det vi själva tror att vi är, varje 

penseldrag som bildar delar av självporträttet är en del av detta.24 Vilket innebär att 

historieundervisningen kan vara en del av den identitetsuppfattning som eleven har. Om 

ämnet inte upplevs relevant så kan det betyda att kvinnor inte känner sig som en del av 

den historia vi lär ut. Ett sätt att förstå identitet är alltså att vi tillskriver oss det vi tror 

om oss själva, att detta är jag en del av.  

 

Stier menar även att identiteter kan förstås som ”sociala avvikelser”, att vi ibland ställs 

inför frågan om vad som är normalt respektive onormalt.25 Dessa avvikande identiteter 

är socialt konstruerade och har en bakgrund i fördomar, stereotyper och tenderar att 

skapa reaktioner i den sociala omgivning som hen befinner sig i.26 Denna identitet blir i 

sig en självuppfylld profetia och socialt avvikande, vilket Stier hävdar har ingenting 

egentligen med att identiteten är onormal, det är omgivningen runt omkring dem som 

ger dessa personer en avvikande identitet.27 

 

Vidare när det kommer till identitet och kön så menar Stier att alla, eller majoriteten av 

mänskligheten, kan identifiera sig själva i kvinna respektive man. Att det finns gränser 

och den ena utesluter det andra, sen kan vi också förstå oss själva utifrån sexuell 

läggning, homo-, bi- eller transsexuell – men även här utesluter vi andra alternativ.28 

Det som kanske är viktigast för undersökningen är vad Stier menar att vi formas efter 

könsroller. Att vara en man enligt stereotyperna kan vara att svära, inte visa känslor, 

modig och att vara beslutsam.29 En kvinna ska däremot vara huslig, utseendefixerad, 

                                                 
24 Stier, Jonas, Identitet: människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.14. 
25 Ibid, s.99. 
26Ibid, s.100. 
27 Ibid, s.100. 
28 Ibid, s. 62. 
29 Ibid, s.62. 
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känslosam, undergiven, hjälplös och försvarslös.30 Stier menar dessutom med 

hänvisning till annan forskning att kvinnor statistiskt sätt tenderar att bete sig som de 

stereotypiskt kvinnliga dragen säger att de ska göra, men med förståelse att det 

förmodligen handlar om könssocialisation.31 Självuppfattningen är alltså den kunskap 

och information vi tros ha om oss själva, värden och betydelser grundat på vad vi 

egentligen har hört om ”oss”.32 Stiers syn på identitet och kultur är ytterligare ett 

perspektiv som är intressant för studien, han menar att kulturen reglerar önskvärda 

beteenden mellan människor.33 Förståelsen om varför vi exempelvis tillskriver oss vissa 

drag eller socialiseras in i en viss roll kan bli tydligare. Är det så att 

historieundervisningen förstärker ett önskvärt beteende hos en kvinna?  

 

Min poäng med att använda mig av Stiers identitetsbegrepp är att lyfta idén om att 

skälet varför kvinnor kanske inte kan känna igen sig i en mansdominerad 

historieundervisning kan bero på vad samhället säger att en kvinna ska vara, eller 

utrymmet vi låter dessa ha. Att ifrågasätta den undervisning som är mansdominerad i 

klassrummet kan som kvinna upplevas avvikande, om den stereotypiska kvinnan ska 

vara undergiven och bryter detta blir du en avvikande person, vilket ingen vill vara. 

Faktum är att vi behöver bara studera sociala medier för att få en förståelse för hur icke-

toleranta vi är mot kvinnor som bryter mönster och är ”avvikande”.   

  

                                                 
30 Stier, Jonas, Identitet: människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.62–63. 
31 Ibid, s. 63. 
32 Ibid, s.50. 
33 Ibid, s.66. 
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5 Resultat 

Studien är uppdelad i två olika orter i södra Sverige. Jennifer, Isabelle, Miranda, 

Vendela och Mia tillhör Västerort. Emma, Josefine och Alicia tillhör Österort. 

Nyckelcitaten som lyfts in i undersökningen är sådana att första bokstaven (eller de två 

första om namnet börjar på samma bokstav) plus kolon är en förkortning av namnen, till 

exempel så blir mitt namn alltid ”T:” och informanten ”JE:” står för Jennifer respektive 

”JO:” när det är Josefine. Värt att påpeka igen är att namnen är figurerade.  

 

Resultatet kommer dessutom presenteras i fyra olika rubriker: ”vad har 

historieundervisningen i skolan handlat om hittills?”, ”har eleverna noterat att kvinnan 

får mindre utrymme i historieundervisningen?”, ”vems historia är det vi talar om?” och 

”hur ska vi göra för att få historieundervisningen mer relevant för kvinnliga elever?”. 

Detta för att belysa återkommande teman under intervjuerna samt ytterligare en 

avgränsning i ett intressant material. 

 

5.1 Vad har historieundervisningen i skolan handlat om hittills? 
 

Gemensamt för samtliga informanter är att historieundervisningen har åtminstone fram 

till gymnasiet kretsat kring krig och kungar med vissa stickspår. Alicia benämner det 

som ”kända personer och årtal”, vilket kan tolkas som både män och kvinnor så länge 

de är kända.34 Samtidigt berättar Emma om att det har mest handlat om krig och 

revolutioner och stora händelser rent generellt. När jag frågar om det har funnits en röd 

tråd i historieundervisningen så är det epokerna och stora personligheter inom ämnena 

enligt Emma.35 Josefine berättar att situationen är liknande: 

 

T: när det kommer till historieundervisningen, vad minns du att 

den har handlat om under skolgången? 

JO: jag tycker att det har mest handlat om kungar och sånt, det 

och om hur samhället är nu och varför det har blivit som det har 

blivit.  

T: är en röd tråd att det har handlat väldigt mycket om kungar? 

JO: ja! Eller det är ju typ att makten har oftast varit hos 

kungarna och det har ju alltid varit killar, så om man tänker så 

                                                 
34 Alicia, intervju 2016-12-14. 
35 Emma, intervju 2016-12-14. 
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har det ju alltid handlat ganska mycket om killar... Och om 

revolutioner och krig och lite sånt.36 

 

Josefine nämner något centralt, fokus för undervisning är kärninnehållet, vilket i sig inte 

är direkt felaktigt. Frågan som går att diskutera är huruvida kvinnor lyfts in i innehållet, 

är de ett tillägg? Det Josefine vittnar om är att först och främst är det makt, med makt 

kommer studiet av kungar och därmed killar. 

 

Eleverna tillhörande Västerort skiljer sig till en viss del från de andra eleverna på 

Österort. Vendela berättar att historieundervisningen har handlat om Gustav Vasa och 

kungar hittills.37 Miranda bekräftar dock bilden av historieundervisningen som eleverna 

från Österort berättar om, med ett annat perspektiv: 

 

T: om vi tänker efter lite på historieundervisningen du har haft i 

skolan genom åren då, vad minns du att den har handlat om? 

M: alltså vi märker ju saker nu när vi läser historia på 

(gymnasieskolans namn) att det är ju saker som vi har tagit upp, 

men som vi inte har gått in i lika intensivt som vi har gjort på 

gymnasiet. Det är mer fördjupningar och mer information, man 

får alltså lära sig mycket mera, mer ingående men vissa saker 

känner jag ju igen. 

T: okej, men vad brukar det handla om? Är det mest om krig 

eller finns det en röd tråd? 

M: Jag känner väl så att det bara handlar om drottningar och 

kungar hela tiden - 

T: det är så alltså? 

M: ja, det är ganska lite om revolutioner och kring statsmakter 

och så...38 

Återigen är det fokus kring kungar men också drottningar, samtidigt som Miranda 

beskriver historieundervisningen som mer fördjupande nu än tidigare. Något som jag 

också finner intressant är vad Isabelle menar att historieundervisningen har handlat om: 

 

T: vad minns du att historieundervisningen har handlat om 

under den tid du har gått i skolan? 

I: hmm, historia är inte mitt bästa ämne, så jag minns typ 

                                                 
36 Josefine, intervju 2016-12-14. 
37 Vendela, intervju 2016-12-15. 
38 Miranda, intervju 2016-12-13. 
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kungar, Carl Gustav, alla möjliga av dom... och Spartacus!  

T: är det ofta det bara handlar om kungar eller? (avbruten) 

I: mm! Jag minns inga tjejer förutom dom som vi har jobbat 

med under den senaste tiden, som är helgon och så. Men annars 

inte. 

T: så en röd tråd brukar vara kungar och, hmm, krig också? 

I: Ja, kungar och krig och hur dom ledde krigen. Hur dom ledde 

sina trupper.39 

 

Isabelle nämner att det är först på gymnasiet som hon minns att tjejer/kvinnor har varit 

en del av historieundervisningen. Huruvida det är så att hennes tidigare ämneslärare i 

historia har valt att förbise kvinnor i undervisningen är inget jag kan konstatera – men vi 

ska inte förringa faktumet att minnet av historieundervisningen har enbart handlat om 

män. Jennifer som också tillhör Västerort menar att historieundervisningen har handlat 

mest om ”historiegubbar”, fel som har gjorts som vi inte bör upprepa och den 

industriella och franska revolutionen.40 Mia som i relation till dem andra eleverna ”ny” 

med svensk historieundervisning menar likaså att den har handlat mycket om epokerna, 

kungar och krig.41  

 

Varför jag väljer att presentera deras tidigare erfarenheter av historieundervisningen är 

enkel, det måste finnas något att sätta det i relation till. Eleverna i helhet har samma syn 

på vad historieundervisningen har varit fram tills idag, då är frågan om kvinnor i 

historian blir mer tydlig i gymnasiet och om eleverna kan känna att det är deras historia 

som det undervisas om. 

 

5.2 Har eleverna noterat att kvinnan får mindre utrymme i 
historieundervisningen?  
 
Intressant för studien är huruvida kvinnliga elever själva har funderat över det utrymme 

som kvinnor får i historieundervisningen. Ett ämne som inte har något som vi själva kan 

identifiera oss med kan sakna relevans i ens livsvärld. Alicia berättar däremot att hon 

aldrig har stött på eller tänkt på att kvinnor får mindre utrymme i, det är heller inget som 

                                                 
39 Isabelle, intervju 2016-12-15. 
40 Jennifer, intervju 2016-12-15. 
41 Mia, intervju 2016-12-15. 
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Alicia minns att deras lärare har tagit upp.42 Vid frågan om hur Alicia kände inför det 

fick jag till svar att: 

 

T: tankar kring det nu, när jag tar upp det? 

A: alltså det är ingenting jag har märkt... 

T: men... om vi tänker att, kvittar det att det är mindre kvinnor i 

historieböckerna eller ska man göra så att kvinnor syns mer i 

historieböckerna? 

A: nej men alltså... nu är det väl så att killarna har varit större 

och då är det ju dom som måste fram, typ.43 

 

Detta skiljer sig från vad de andra eleverna har svarat, exempelvis Emma som menar 

att: 

 T: då undrar jag, har du noterat att kvinnor får mindre plats i 

läromedlen eller historieundervisningen i helhet, att det inte 

talas om kvinnor så mycket? 

E: ja, det kan jag nog tycka... ja. 

T: är det något du har börjat fundera över nu eller är det något 

du alltid har undrat varför man inte talar så mycket om kvinnor? 

E: nej men jag har väl alltid haft en liten tanke så, det är mycket 

snack om annat än kvinnor, och då kommer det ju så. Men 

hmm, jag har väl inte riktigt tänkt på det så inom historien.  

T: aha, nä. Men hur ser du på att kvinnor får mindre plats i 

historieundervisningen, kvittar det? 

E: nej det är viktigt, det ska vara lika eller så. 

T: men det är inte lika? 

E: nej!44 

 

 

Samtidigt vill jag lyfta det Josefine berättar: 

 

T: har du noterat att det är så att kvinnor får mindre utrymme i 

historieböckerna? 

J: ja det har jag väl, om jag tänker på det nu så har jag väl tänkt 

på det. För det är ju jättemycket kungar - 

T: mm  

J: jag menar det har ju inte funnits drottningar sen Victoria, sen 

                                                 
42 Alicia, intervju 2016-12-14. 
43 Alicia, intervju 2016-12-14. 
44 Emma, intervju 2016-12-14. 
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Sverige i alla fall. Men ja, jag vet inte riktigt (skratt). 

T: men hur ser du då på att kvinnor har fått mindre plats i 

historieböckerna? 

J: hmm, det är väl inte så mycket jag har tänkt på direkt... hmm, 

eller hur menar du? 

T: jag tänker att, hmm, bryr du dig om att kvinnor får mindre 

utrymme i historieböckerna eller kvittar det? 

J: jag tänker väl mer nu, nu är det mer sånt, kvinnorätt, och så 

var det inte förut. Då var det bara om killarna som var högre 

uppsatta. Det bara var ju så, så det är ju inte mycket att göra åt, 

det är historia.45 

 

Både Alicia och Emma hamnar i ett konstaterande att det är ”killarna” eller männen som 

på något sätt historieundervisningen handlar om. Även om Josefine menar att det 

faktiskt också börjat att handla om kvinnorätt, är det där makten fanns och vart makten 

finns – som ofta är hos män, undervisningen handlar om. Emma berättar att hon har 

noterat att kvinnan inte får samma utrymme men inte reflekterat över varför det är så. 

Att Emma inte har funderat över det är inte uppseendeväckande men som jag ser har en 

stor betydelse för diskussionen. Informanterna generellt delar uppfattningen att de har 

noterat att kvinnan får mindre utrymme, med undantag från Alicia.  

Jennifer, Isabelle, Miranda, Vendela och Mia har starka åsikter kring utrymmet som 

kvinnan får. Men innan jag presenterar resultatet från dessa informanter vill jag belysa 

det faktum att deras ämneslärare i historia är kvinna, vilket jag tycker ska finnas i 

åtanke. Emma, Alicia och Josefine hade en manlig lärare men som enligt dessa var mån 

om att göra undervisningen lika för alla.  

 

För att återgå till eleverna som tillhör skolan vid Västerort så vill jag presentera vad 

Jennifer berättar:  

 

T: är det så att du har märkt av att kvinnor får mindre utrymme i 

läromedlen och i historieundervisningen?  

J: den enda läraren som har påpekat det är (namn på deras 

lärare) som vi har nu, att Jean d’Arc har fått den här lilla rutan 

(måttade modell mindre med tumme och pekfinger) och kungen 

från 1500 – talet, Gustav Vasa, har fått flera kapitel och om 

varför han var så himla underbar. Samtidigt fick drottning 

                                                 
45 Josefine, intervju 2016-12-14. 
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Kristina en hel sida... det är helt otroligt att dom, att dom här två 

bröderna bara har valt ut dom sakerna som handlar om män!46 

 

Jag frågade också om det var så att det var något som hon hade tänkt på tidigare vilket 

hon förklarar följande: 

 

J: nej jag har aldrig tänkt på det. Historia har alltid varit, hmm, 

jag förknippar det verkligen med gamla kungar och sånt. Så jag 

har väl inte tänkt på att dom inte tog med drottning Kristina 

eller så. Det är inte första som kommer upp i huvudet.47 

 

Liknande svar får jag Vendela, Isabelle och Miranda vilket kan anses självklart med 

tanke på de har samma lärare. Dessa fyra elever har alltså blivit mer medvetna om hur 

mycket plats kvinnan får i historieundervisningen tack vare sin ämneslärare, vilket har 

gjort att alla på något sätt har ifrågasatt varför det ser ut så. För att förtydliga vad jag 

menar kommer jag presentera ett nyckelcitat från Miranda som berättar: 

 

T: det har ju visat sig att kvinnor får mindre utrymme i 

historieböckerna och i undervisningen, är det något du har 

märkt av? 

M: vår historielärare tog upp det i början av kursen, att den 

boken (syftar på den historiebok som klassen använder) 

hade bara bildtexter där det står om kvinnorna och resten 

var bara om män. Så det kanske inte var något man tänkte 

på innan hon (läraren) tog upp det, och sen när hon hade 

visat att det inte alls är många sidor där det står vad kvinnor 

har gjort utan mest männen -  

T: hur ser du på det då?  

M: jag tycker det är lite, inte nedvärderande, men det är lite 

att, det var ju män som skrev den boken, så det känns som 

att det bara är män som ska synas och ta plats i historien, 

även fall det är många kvinnliga personer som har gjort stor 

förändring i historien och så, det känns lite tråkigt att dom 

får vara med så lite.48 

 

Miranda vill inte använda ordet nedvärderande men som jag ser det är det ingen 

                                                 
46 Jennifer, intervju 2016-12-15. 
47 Jennifer, intervju 2016-12-15. 
48 Miranda, intervju 2016-12-15. 
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skillnad, om vi ser det utifrån att kvinnan inte anses ha samma värde att diskutera kring. 

Vendela menar detsamma när hon berättar att det bara finns ungefär en halv sida om 

heliga Birgitta i deras historiebok och att resten bara handlar om ”män, riddare och 

kungar”.49 Sannolikheten att det enbart är denna uppdelning är liten men andemeningen 

är lätt att identifiera. Kvinnor syns inte i historieböckerna – vilket kan vara frustrerande. 

Isabelle som inte heller har reflekterat över det innan historieundervisningen på 

gymnasiet, och främst kanske för att hennes ämneslärare lyfte upp frågan, menar hon 

fastnar lättare för historieundervisningen när det också handlar om kvinnor.50  

Mia som är 18 år gammal och studerar vid ett yrkesförberedande program poängterar 

liknande tankegångar, hon ställer frågan om varför ska inte kvinnor synas i 

historieundervisningen? Dessa har också bidraget till landets utveckling, inte bara män. 

samtidigt som hon inflikar med att historieundervisningen glömmer bort den historia 

som bidrar till hennes yrkesidentitet, där det finns kvinnliga förebilder så som Florence 

Nightingale.51  

 

Resultatet pekar på att majoriteten av eleverna känner till att utrymmet kvinnorna får är 

mindre, men där det finns olika förklaringar om varför det är så. Utan att komma med 

några pekpinnar så är det intressant att se att eleverna som är mest kritiska är elever som 

har en kvinnlig ämneslärare i historia, i vilket jag kommer återkomma till i 

diskussionen. Det är också oroväckande att majoriteten av eleverna inte reflekterar över 

situationen tidigare, dessa tankegångar kommer jag också kommer återkomma till. 

 

5.3 Vems historia är det vi talar om? 
 

Jag ställde frågan om eleverna tyckte historieundervisningen är relevant för dem själva. 

På vilket sätt kunde dessa relatera till historieundervisning? Kan eleverna identifiera sig 

själva och känna att det är också deras historia vi talar om. Ett mönster jag kan i svaren 

är att det är både och, där det finns en kollektiv samhällelig förståelse till en viss grad 

men ingen känsla att det berör dem själva.  

 

Miranda berättar om en känsla av att det är svårt att förstå sin egen plats i samhället 

utifrån historieundervisningen, att det ”ofta är det bara större män som tas upp i 

böckerna” eller att det ofta inte är något som påverkar henne personligen men som kan 

                                                 
49 Vendela, intervju 2016-12-15. 
50 Isabelle, intervju 2016-12-15. 
51 Mia, intervju 2016-12-15. 
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förklara vissa saker som sker idag.52 Emma menar att trots mycket av 

historieundervisningen handlar om män känns det som hennes historia som det talas om 

i klassrummet, något hon kan identifiera sig med.53 Emma berättar också att historia 

handlar om händelser, vilket gör att en reflektion över hur väl representerade kvinnor är 

i historieundervisningen är inget hon funderar över.54 Alicia menar också att 

historieundervisningen handlar om historiska händelser som förklarar varför det ser ut 

som det gör nu men inget som påverkar henne personligen.55  

 

Isabelle menar att det kanske är nu det har blivit mer intressant med historia, vilket kan 

ha att göra med att deras ämneslärare har uppmärksammat utrymmet kvinnor får i 

historieundervisningen.56 Men även hon har en tveksam inställning till om det berör 

henne, hon tycker att det är mycket om krig och död när det handlar om Sverige i 

historieundervisningen och ställer sig frågandes om det inte hände något annat än just 

detta?57  

 

Jennifer tillför något ett annat perspektiv som är oerhört intressant, när jag frågar om 

hon förstår sin plats i samhället som kvinna utifrån historian så svarar hon: 

 

T: Förstår du din plats i samhället som kvinna utifrån 

historian? 

J: ja alltså... man känner ju det att killar som har låg 

respekt, det finns såna i min klass som har väldigt låg 

respekt för, överhuvudtaget att... hur fan ska du kunna vara 

ledare i min grupp? Du är ju fan kvinna (Jennifer ber om 

ursäkt för svordomarna) men det är ungefär så dom 

uttrycker sig. Varför skulle du duga till någonting? Att det 

fortfarande är så, fast dom säger det inte på ett sånt sätt 

fast dom säger varför ska du vara ledare? Och då förstår 

man att ja men det är ju för att jag är tjej och jag kan inte 

göra någonting. Då blir det bara det här att jag inte får ta 

på mig vad jag vill, skulle jag bli våldtagen så är det mitt 

fel, det kan aldrig vara en mans fel. Istället är det mitt fel 

för att jag klädde mig i dom kläderna och inte han som 

                                                 
52 Miranda, intervju 2016-12-13. 
53 Emma, intervju 2016-12-14. 
54 Emma, intervju 2016-12-14. 
55 Alicia, intervju 2016-12-14. 
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57 Isabelle, intervju 2016-12-15. 



  
 

24 
 

förgrep sig på dig. Och då känns som att alla nedvärderar 

kvinnan för att dom inte duger till någonting, du är ju svag, 

varför skulle du kunna jobba som bilmekaniker? För du 

kan ju ingenting om bilar? 

T: och det ligger historiskt då tänker du? 

J: mhm!58 

 

Det Jennifer uttrycker är att det ligger latent, som en oskriven regel (eller norm) som har 

följt med oss, som i sin tur går att spåra historiskt enligt henne. Något som hon har 

noterat i och med historieundervisningen – vilket i sig skulle kunna betyda att det också 

formar hennes identitet. Jennifer berättar om fler intressanta inslag: 

 

T: då är frågan, känns det som din historia när man pratar 

om historia i skolan?  

J: jag vet inte. Vissa grejer känns ju så. att det passar mig 

mer men annars så tror jag nog att det mesta är ganska 

ointressant och jag gör det bara för att jag måste. Det är 

inget jag vill veta om Ludvig. Jag bryr mig inte om att 

han blev halshuggen. Saker som man gör är mer 

intressant än det man heter. Jag hade inte behövt veta att 

det är Hitler som gjorde det, det är lika hemskt hur eller 

hur. Men det känns som det skulle vara ännu hemskare 

om en tjej hade gjort det. Hur kunde hon göra så? det är 

skam... det är bara att man måste få bort stämpeln att 

kvinnor inte duger till någonting och att man ska kunna 

vara vem man vill utan att behöva ljuga. För det känns så, 

att man vet egentligen hur dom är, men bara för att passa 

in så gör man något annat.  

T: man kan få uppfattningen ibland om att kvinnor ska 

vara tillbakadragna, tysta, studera och inte göra så mycket 

väsen (avbruten) 

J: nej, nej, att dom ska sitta tysta och vara fina och 

pojkarna får kasta sudd på varandra och springa runt och 

så. det känns så stor skillnad på kvinnliga och manliga 

lärare – att jag har hellre en kvinna som lärare eftersom 

jag känner igen mig i henne... och då känns det ju bättre 
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eftersom, alla... det blir rättvisare med en kvinna. För hon 

vet att det inte bara är att säga till ena könet!59 

 

Jag menar att det går att tolka det som att Jennifer talar om en socialisation som sker, det 

hon menar ligger dolt rent historiskt, alltså fördomar om vad en kvinna kan göra, tar sig 

i uttryck på två olika ställen. Att tjejerna inte ska ta plats i ett klassrum eftersom det inte 

”tillhör” en kvinnas beteende och som Jennifer upplever det, hade Hitler på något sätt 

varit en kvinna så hade det varit en skam för kvinnorna, vilket skulle kunna tolkas som 

att det är ett brytande av normer. För att belysa det jag konstaterade tidigare, Jennifer 

lyfter upp något som är av stor vikt för sin egen självförståelse och därmed sin identitet, 

hon har alltså lärt sig vilken position i samhället som en kvinna ska ha (enligt normerna) 

och bryta normen innebär också ett ställningstagande. Det Jennifer berättar skulle därför 

kunna tolkas som att det är hennes historia det talas om i klassrummet, genom att det 

inte har samma utrymme – avsaknaden är alltså ett resultat i sig.  

 

Mia vittnar om att det kan upplevas som att det är något som berör andra förutom 

kvinnor. När vi diskuterade huruvida hon kunde förstå sin plats i samhället utifrån 

historieundervisningen så berättade hon att det är svårt att veta vilken plats man har.60 

När historieundervisningen inte tar upp kvinnor på samma sätt blir det att man känner 

sig ”sämst” – vilket hon inte vill.61  Josefine berättar att hon heller inte kan identifiera 

sig med den historieundervisning som sker men tillägger att det har inget med att 

männen är mer representerade, utan hon ställer sig undrande över vad detta har för nytta 

för henne.62 Vendela menar att det är svårt att identifiera sig med historieundervisningen 

eftersom det är mycket om vad män gör, men tror att det skulle vara lättare att ta till sig 

om det fanns fler kvinnor i den.63 

 

Vad jag vill återkoppla till är att majoriteten av informanterna ändå berättar att de förstår 

den historiska bilden av ”samhället”, även om det inte är uttryckt så. Väldigt få, med 

undantag från Jennifer visar en reflektion på samma sätt över hur historia bestämmer 

vem hon kan vara idag. Josefine är ytterligare ett undantag med hennes utsago om att 
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det hade kvittat. Vad innebär det egentligen då? Det är något vi kommer återkomma till 

i diskussionen. 

 
5.4 Hur ska vi göra för att få historieundervisningen mer relevant för 
kvinnliga elever? 
 
Den generella bilden jag får av intervjuerna är att för att få undervisningen mer relevant 

för kvinnliga elever så måste vi lyfta upp kvinnor. Det är enkelt att förstå tanken, varför 

ska en student som studerar humaniora på universitetet göra en tentamen i partikelfysik? 

Är en student inom humaniora en fysiker eller en kulturvetare? Det är en överdrift jag 

gör för att vi ska förstå resultaten jag fick av informanterna. Miranda berättar att hon 

blev mer intresserad av historieundervisningen när det talades om drottning Kristina 

som bröt normer och flyttade ner till Rom.64 Hon fortsätter att berätta om att det är något 

hon har lagt på minnet, det var någonting annorlunda. Det Miranda också berättar är att 

det kan bli att killarna hörs mest vid röstningar och ger mig ett exempel på när det blev 

en kung som det skulle arbetas kring istället för en drottning.65 Det är inget ovanligt och 

vi återkommer återigen till normer om vad vissa får göra och vad andra inte får göra. 

Emma berättar att det inte är så nu, och det är ordet nu som är intressant eftersom det 

bekräftar det Miranda berättar trots att de inte ens bor i samma ort.66  

 

Med undantag från Alicia så berättar alla att de har någon en kvinnlig förebild i 

historieundervisningen, det är ett varierande spann men det är allt från Florence 

Nightingale, Heliga Birgitta, drottning Kristina och kvinnorna i kvinnotåget under 

franska revolutionen. Jag frågade Vendela om hon tyckte att undervisningen var 

tillräcklig för henne, eller om det faktiskt var så att hon var tvungen att hämta 

information om historiska personer eller händelser utanför skolan, vilket hon svarade 

följande på: 

 

V: hmm, liksom... det finns kvinnor i historian som har 

gjort något i historian som är jätteviktiga. Jag fick precis 

lära mig det första året på gymnasiet, varför har jag inte 

läst om det innan? Heliga Birgitta tyckte jag var 
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jätteintressant så jag fick läsa mer om det hemma 

istället.67 

 

Givetvis så går det inte att få med allt i historieundervisningen men vad som går att 

förstå är att när det väl finns ett intresse så bör vi kanske bygga på det. Om 

historieundervisningen ska kännas relevant och öppna dörrar för en förståelse för sig 

själv, den plats som vi har i samhället då kan det vara bra att börja här. Mia berättar att 

det inte handlar om att ”radera” bort männen från historieundervisningen, snarare att ge 

kvinnorna mer utrymme, det är det som kommer göra att historieundervisningen blir 

mer intressant och relevant för kvinnliga elever.68 Isabelle gör ett liknande uttalande, det 

handlar om att få med båda könen – som hon menar att deras nuvarande ämneslärare 

gör.  

Jennifer som kanske har reflekterat mest över historieundervisningen enligt min 

uppfattning säger följande kring kvinnliga gestalter inom historieundervisningen: 

 

T: minns du någon kvinna som har varit en stark historisk 

gestalt och har fungerat som en förebild? 

J: ja alla kvinnor jag har läst om hittills i historian har varit 

som Jean d’Arc och dom gör ju nästan samma sak för då 

ska det vara så coolt att en kvinna gör något sådant. Fast det 

är väl precis som en man som gör något sådant, står upp för 

sig själv och vågar vara annorlunda. Det ska inte heller 

spela någon roll om det är en man eller kvinna som gör det. 

T: då undrar jag lite, för det känns lite som för att kvinnor 

ska nämnas i historieböckerna så ska dom vara som män? 

J: ja! alltså man kan ju inte stå ut och va sig själv som 

kvinna. Alltså helt vara kvinna till 100% utan man måste 

göra någonting för som är, man måste ha en armé, för det 

räknas som att vara man. Att tillhöra en armé eller vara 

officerare, det är ett manligt jobb. Skulle jag istället gå ut 

och komma på världens revolution, det där om jordbruket, 

att kvinnan skulle börjat lägga ut frön och sånt – det skulle 

ha en mening i vår historiebok...69     

 

Det Jennifer berättar tycker jag är intressant eftersom hon har reflekterat över vad det 
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krävs för att nämnas i historieböckerna som kvinna – att vara som en man. Vilket gör att 

när jag frågar om vad hon tycker vi ska göra för att få undervisningen mer intressant och 

relevant för kvinnliga elever blir jag inte förvånad när hon säger att det bör vara att vi 

lyfter fram alla personer.70 Både kvinnliga och manliga men på lika villkor. Det går inte 

påstå något annat än att det som skulle göra historieundervisningen mer relevant för 

kvinnliga elever är (som delvis redan är konstaterat) att ge kvinnorna mer utrymme. Att 

det dessutom faktiskt kan vara så att manliga lärare dessutom vinner på att rådfråga 

kvinnliga kollegor i ämnet om hur dessa väljer att ge utrymme till kvinnor och män i sin 

undervisning. 
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6 Diskussion 
 
En återkoppling till frågeställningen kommer på sin plats innan diskussionen kring 

resultatet tar vid: 

- I vilken utsträckning kan kvinnliga elever identifiera sig själva i den 

historieundervisning som sker i den svenska skolan, är det ett ämne som inte 

känns relevant för dem? 

-  

- Om det är så, på vilket sätt skulle vi kunna arbeta för att i sådana fall göra 

historieundervisningen mer relevant och identifierbar för kvinnliga elever? 

Vad resultatet pekar på är att skolan fram till gymnasiet har haft väldigt lite innehåll om 

kvinnor vilket bekräftar tidigare forskning. För Vendela till exempel dröjde det fram till 

första året i gymnasiet som hon hörde om heliga Brigitta, nu finns inte möjligheten att 

låta hennes tidigare lärare att replikera påståendet men vi ska inte förringa det Vendela 

säger. Att historieundervisningen har handlat om kungar och krig är förståeligt på ett 

sätt, som nämnt i den tidigare forskningen menar Anton Svensson att lärare ibland 

”glömmer” bort kvinnan och fokuserar på kärninnehållet.71 Jag skriver glömmer men 

menar att det får bli sekundärt i undervisningen. Samtidigt menar Isabell att det är först 

på gymnasiet hon upplever att kvinnan får utrymme i historieundervisningen, vilket 

bekräftar det Vendela berättar till en viss del. Samtidigt har en del informanter uppgett 

att kända personer och en del årtal förekommer, vilket i detta fall innebär att 

upplevelserna inte går att tolka att de är lika för alla, Alicia menar till exempel att så är 

fallet. Gustafsson och Thordssons undersökning stämmer även här – kända personer, 

kan vara både män eller kvinnor, representeras men där män oftast figurerar med namn 

till skillnad från kvinnorna.72 

 

Problemet som kan uppstå enligt mig, efter den generella bilden jag får av intervjuerna, 

är att läraren kan uppfattas som problemet. Den studie som Mikaela Svensson 

genomförde visar att lärare som arbetar mer med genus tenderar att använda sig av 

                                                 
71 Svensson, Anton, Integrering eller tillägg – en kvalitativ studie om inkludering av 
jämställdshetsperspektiv i historieundervisning på gymnasiet. 2014. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:788756/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-11-28). 
72 Gustafsson, Julia, Tordsson, Julius, Krig, mäktiga kungar samt en och annan ”påsmetad” notis om 
kvinnor: - En genusstudie av läromedel i historia. 2015, s.50. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:794768/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-11-28). 
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annat material än läroböckerna på grund av dess brister.73 Vad vi kan förstå utifrån 

eleverna som tillhör Västerort så är deras ämneslärare väl medveten om hur det ser ut, 

att båda ämneslärarna är dessutom kvinnor vilket jag tror kan ha något med saken att 

göra. Med det sagt så vet vi att eleverna som studerar i Österort upplever att deras 

manliga ämneslärare lyfter upp båda – vilket kan bekräfta Mikaela Svenssons studie 

även här. Ställer vi Anton Svensson och Mikaela Svensson studier i relation till vad 

informanterna berättar om här så ser vi tydligt enligt mig att båda lyser igenom. Jag kan 

förstå varför lärare väljer att fokusera kring ett kärninnehåll på grund av upplevelsen att 

inte hinna med annars. Samtidigt ser jag inte det som ett tillräckligt bra skäl – det finns 

uppenbarligen ämneslärare som hinner. 

 

Eleverna har noterat att kvinnor får mindre utrymme, vissa efter att deras ämneslärare 

har påpekat det, eller efter att vi har börjat diskuterat så har det kommit fram till att 

tankarna har funnits där. Jennifer har stuckit ut ur mängden genom en tydlig reflekterat 

kring sig egen roll i samhället, medveten eller omedvetet har hon använt sig av historia 

för sina reflektioner. Det får mig att tänka över vad Stiers menar hur identitet och kultur 

hör samman, om vi socialiseras in i stereotyper, till exempel undergivenhet som Stier 

menar är en kvinnlig sådan, är inte elevernas avsaknad av reflektion innan någon annan 

har påpekat det ett resultat av vad samhället/kulturen vi lever i?74 Jag menar att om 

undergivenhet är stereotyp som samhället har en tyst överenskommelse om, vem är då 

den som vågar ifrågasätta den utan att själv framstå som en jobbig person? Stier menar 

dessutom att kulturen och dess formning av roller är ett sätt att få livet att gå på 

”autopilot”, ett enklare sätt att hantera livet vilket ger ett till perspektiv varför eleverna 

inte kanske har funderat mer över situationen tidigare.75 

 

Ytterligare ett problem jag kan identifiera är att det är svårt att komma ifrån faktumet att 

epokerna och stora tänkare inom det ofta hamnar kring män. Emma och Alicia (med 

flera bör tilläggas) menar att historieundervisningen handlar enbart om ”killarnas” 

historia. Om vi resonerar kring till exempel Gustav Vasa och hans uppbyggnad av den 

svenska nationalstaten så måste vi nämna alla som på något sätt var inblandade i att 

skapa den. Vilket i sin tur ofta var män under denna period. Gustafsson och Thordsson 

                                                 
73 Svensson, Mikaela, Genusproblematiken i skolan – en undersökning kring gymnasielärares uppfattning 
kring genus i historieundervisningen.2014. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:809621/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-11-28). 
74 Stier, Jonas, Identitet: människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.62–63. 
75 Ibid, s.66. 
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menar dessutom i sin studie att mannen är norm i läroboken Epos 2012 och allting 

därefter mäts i hur väl de lyckas i samma utsträckning, samt att kvinnan de facto var 

underställda männen på tiden vilket – det är hur vi ska lyfta in kvinnor i 

historieskrivningen vi bör fundera över.76 Det ska påpekas att eleverna inte har åsikterna 

att männen måste bort ifrån historieskrivningen, utan kvinnorna ska lyftas upp och få 

sina berättelser hörda. Det håller jag också med om – vilket bör vara tillräckligt 

motivera till fortsatta studier kring att lyfta fram kvinnliga förebilder. Det jag kan tänka 

mig som manlig lärare, är att jag hamnar i situationer där jag går på kärninnehållet och 

glömmer bort att få med kvinnor naturligt som en del i undervisningen. En idé är 

eventuellt att för framtida ämneslärare som är manliga att börja arbeta tidigt med att gå 

igenom hur lite utrymme kvinnor får i läromedlen. 

 

Med tanke på ovannämnda så är det viktigt att ha i åtanke att undervisningen är byggd 

på vad som anses vara viktigast för att kunna få en förståelse av samhället, då, nu och 

för framtiden. Att kvinnor som nämnt inte hade samma position förr som idag gör att 

historia som handlar om politik och samhället ”naturligt” utelämnar kvinnor. 

Historieundervisning som skulle handla om sociala villkor är däremot något annat, där 

skulle kvinnor få större utrymme. Trots detta så tror jag att båda delarna går att 

sammansvetsa på lektionerna men det krävs förmodligen en del försök innan det blir 

något bra av det.  

 

Ohlanders rapport till DEJA (värt att påminna om att den kretsade kring förra 

läroplanen) visade att läromedlen var oerhört dåliga på att lyfta kvinnor, som i sin tur 

har kompletterats vidare med till exempel Gustafsson och Thordsson studie om hur väl 

representerade kvinnor blir i dem nya läromedlen, stämmer väl överens om hur 

medvetna ämneslärare väljer att presentera dessa läromedel. Utan att ha några som alls 

bevis förutom mina informanters utsagor, funderar jag på varför den tidigare 

undervisningen såg ut som den gjorde. Låt oss leka med tanken att det har varit så att 

kvinnor i historiska sammanhang kanske inte var vanligt i grundskolan, kan det bero på 

att de tidigare lärarna har varit fast i det gamla? Det går inte att låta bli att fundera om 

dessa elever kan ha haft böckerna som Ohlander själv studerade i sin studie, i vilket jag 

kanske bör påminna om igen, visade att kvinnorna blev exkluderade. Utan att jag har 

                                                 
76 Gustafsson, Julia, Tordsson, Julius, Krig, mäktiga kungar samt en och annan ”påsmetad” notis om 
kvinnor: - En genusstudie av läromedel i historia. 2015, s.51. 
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faktiska bevis för detta blir det svårt att göra ett påstående men det är värt att ha i 

åtanke. Det skulle kunna förklara varför till exempel Vendela, Isabelle och Jennifer 

nämner att det bara har handlat om män och att det är först på gymnasiet kvinnorna får 

mer utrymme.  

 

Ytterligare en fråga jag lyfte tidigare i diskussionen är att majoriteten av eleverna inte 

har reflekterat i någon större utsträckning över att kvinnor fått mindre utrymme tidigare, 

med Jennifer som undantag. Det som kan vara problematiskt är att kvinnors utrymme i 

historieskrivningen ses som en naturlig del av hur det ska se ut. I sådana fall blir det 

intressant hur framtida historieskrivning kommer se ut eftersom det inte då längre går 

att hävda att kvinnorna inte hade samma möjlighet att bidra till viktiga händelser i 

samhället. Samtidigt är det inte svårt att se kopplingar mellan historieundervisning och 

det bland annat Ammert diskuterar, historia för att skapa mening. Om det är oreflekterat 

så avslöjar det ämnets betydelse för individerna. Ammert nämner bland annat att för 

vissa elever så fungerar historieundervisningen som en allmänbildning när du inte vill 

framstå som dum på en framtida arbetsplats.77 Det som är av intresse är att 

historieundervisningen är inget som blir en del av sin identitet som person här, i teorin 

presenterade jag att identitet kan ses som ett självporträtt och att varje penseldrag är det 

vi tillskriver oss själva.78 Medvetet väljer majoriteten av informanterna att bortse från 

”färgen” historia när det kommer till att forma sitt självporträtt. Omedvetet skulle jag 

vilja påstå att identitet formas efter avsaknaden av kvinnor i historian på ett sådant sätt 

att den bekräftar vad en kvinna ska vara, tyst och lugn – något som finns i bakgrunden 

som inte ska göra avtryck, vilket är en kvinnlig stereotyp enligt Stier.79  

 

Jennifer berättade om att det fanns män i hennes klass som ansåg att kvinnor inte kunde 

leda, eller åtminstone ifrågasatte varför det skulle vara en kvinna som ledde. Stiers 

begrepp ”sociala avvikelser” vilket inte ska ses som något negativt egentligen, är 

möjligt att tala om här. Det är som tidigare beskrivet i teorin när personer avviker från 

stereotype eller exempelvis fördomar om vad en person kan göra utifrån det samhället 

säger att du kan göra.80 Jag menar att Jennifer har rätt i att dessa stereotyper kan 

förstärkas och eventuellt utvecklas i historieundervisningen om kvinnor inte får samma 

                                                 
77 Ammert, Niklas, Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i möten med historia, Nordic 
Academic Press, Lund, 2013, s.74. 
78 Stier, Jonas, Identitet: människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.14. 
79 Ibid, s.62–63. 
80 Ibid, s 100. 
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utrymme, det berättar bara vad män kan göra och inte vad kvinnor kan göra. Skulle det 

dessutom vara så att kvinna tar för sig blir det en social avvikelse, vilket alla skulle 

påstå att Jean D’arc var under sin period. Detta speglas även i dagens samhälle 

bevisligen.  

 

I resultatet finns även elevernas egna förslag på hur vi skulle göra 

historieundervisningen mer relevant för kvinnliga elever. Den generella svarsbilden är 

att vi måste bli bättre på att få med kvinnor, vilket är helt uppenbart. Men hur ska vi 

göra? Ett förslag är att vi som ämneslärare styr undervisningen medvetet genom att 

”baka in” kvinnor som en naturlig del av undervisningen, inte tala om kärninnehållet 

och sedan göra kvinnan till ett tillägg. Att kvinnliga elever som vill ta plats i ett 

klassrum blir klassade som ”män” är inget jag har konkreta bevis för – men här vill jag 

med Stiers synsätt på identitet hävda att det går att åtminstone se tendenser till det. Stier 

hävdar att alla kan känna igen sig i man, kvinna, homo- bi-transsexuell.81 Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv där vi skapar innehåll i de olika begreppen avgör 

också din identitet, Jennifer har identifierat att Jean D’arc som ledde en armé betedde 

sig som en man, för att leda en armé är manligt – det går inte att vara kvinna till 100% 

säger Jennifer. Om det är så att historieundervisningen på något sätt förstärker eller 

skapar nya stereotyper, blir en kvinna som tar utrymme i klassrummet en man, eller som 

det hette när jag gick i skolan, ”killtjej”. Alltså är det enligt mig möjligt att kvinnor som 

tar plats i klassrummet blir klassade som ”män”, vilket skapar en kognitiv dissonans hos 

manliga elever, eller som Stier säger, kvinnorna (och vad som identifierar en kvinna) 

blir en ”social avvikelse” i detta fall.82  

 

Om vi tidigt börjar med att lyfta upp kvinnor till en naturlig del av 

historieundervisningen och inte bara förevisar att kvinnorna var i bakgrunden så skapar 

vi ett mer jämställt klassrum och olika synsätt på vad olika kön kan åstadkomma är 

densamma. Det i sig kan också leda till att kvinnliga elever har möjligt att relatera till 

historieundervisningen och göra den till en del av sitt eget självporträtt medvetet – 

istället för att omedvetet måla dit stereotyper om vad en kvinna kan göra och vad en 

kvinna är. Studien som Asklund och Tapaila genomförde visar även att lärarana innan 

frågan kom upp aldrig talade, eller funderade kring genus i sin historieundervisning. 

                                                 
81 Stier, Jonas, Identitet: människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.62. 
82 Ibid, s.64. 
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Samtidigt hänvisar Asklund och Tapaila till att läromedeln faktiskt kan vara bra 

eftersom de ”överför värderingar och förändringar i den sociala ordningen”.83 Min 

uppfattning är att det återigen är den omedvetna lärare som är den stora fällan. Det blir 

tydligt för mig att dessa lärare exkluderar möjligheterna för kvinnliga elever att få 

historieundervisningen något som påverkar dem personligen, varav eleverna jag 

intervjuade faktiskt berättade om att det tidigare har varit så men på gymnasiet så har 

det blivit annorlunda. 

 

Att jag är man kan vara problematiskt, det är som en graviditet – jag vet om att det är ett 

projekt som är jobbigt men enbart utifrån berättelser. Jag har aldrig upplevt det själv 

vilket gör att min förståelse är begränsad. Dessutom har jag inte intervjuat manliga 

elever, vilket vi egentligen gör att det svårt att sia om det är så att män faktiskt kan 

känna igen sig i historieundervisningen, det är enbart något vi utgår ifrån eftersom den 

handlar till stor del om vad män kan och har gjort. Ammert beskriver bland annat två 

möjliga utfall när eleverna möter historia i skolan, antingen upplevs det som fakta om 

historia eller något som är meninsbärande för den enskilde.84 Min tolkning blir då att 

majoriteten av informanterna ser det som faktakunskap och inte som något 

meingsbärande. Vilket i sin tur leder till att förståelsen för omvärlden kan bli mindre, 

faktakunskaper tenderar att skala bort att det handlar om livshistorier och människoliv –  

när det påverkar på det personliga och får en mening ökar också förståelsen för andra 

och sin egen roll i samhället.85  

  

                                                 
83 Tapaila, Disa, Asklund, Julius, historieläromedel ur ett genusperspektiv – lärarnas arbete med genus 
och hur man/kvinna framställs i läromedel i historieundervisning.2016, s.50-51. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1038843/FULLTEXT02.pdf (hämtad 2016-11-28). 
84 Ammert, Niklas, Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i möten med historia, Nordic 
Academic Press, Lund, 2013, s.141. 
85 Ibid, s.142. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1038843/FULLTEXT02.pdf
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7 Slutsats 

Det som går att säga är mina informanter rent generellt anser att historieundervisningen 

inte är relevant för dem som individer. Det finns däremot en idé om allmänbildning och 

en förståelse för händelser, vilket också Ammert nämner. Historieundervisningen 

handlar väldigt mycket om män – vilket eleverna till stor del inte bryr sig om men där 

undervisningen skulle kunna bli bättre om det inkorporerades fler kvinnor. Det är också 

något som Gustafsson och Thordsson uppger skulle vara bra. När det väl har blivit 

intressant så har det också handlat om kvinnliga förebilder, till exempel har vi Vendela 

som menade att läsa om heliga Birgitta gjorde undervisningen mer intressant. Det är där 

vi hamnar också, i nuläget är inte historieundervisningen relevant för kvinnliga elever, 

ett konstaterade som kan upplevas givet. Avsaknaden av kvinnor i 

historieundervisningen kan göra att den inte upplevs relevant – för att du ska bli nämnd 

i historieböckerna så ska du som Jennifer berättar om, bete dig som en man. 

 

 Vad som kan fungera för en bättre historieundervisning är att lyfta upp fler kvinnor i 

ämnet som kan agera förebilder. Just nu är den mer av en förstärkning av stereotyper är 

min uppfattning efter intervjuerna samt upprepningar om vad kvinnor kan och ska göra. 

Kvinnor, eller kvinnliga elever i detta fall skapar enligt Stier sin identitet utifrån vad alla 

säger att de är samt vad de inte är. Därför vill jag hävda att kvinnliga elever kan få en 

osund inställning till sin egen identitet. Om inte kvinnor kan leda utan att vara som Jean 

d’Arc (att vara som en man) – vad säger inte det om kvinnor?  

 

Vidare är slutsatsen att om kvinnor får mer utrymme i historieundervisningen så kan 

stereotyper om vad som är manligt och kvinnligt också förändras. Idén om att det är 

bara män som är modiga och får ta plats i samhället kan försvinna som härskande 

stereotyp och även kvinnor får vara med på samma villkor. Av att döma från 

intervjuerna så skulle jag gärna se ett försök att göra historieundervisningen så 

balanserad som möjligt i ett försök att notera om kvinnliga elever i klassrummet kan 

identifiera sig i undervisningen. Stier menar nämligen att vi kan känna igen oss i 

manligt respektive kvinnligt, om historieundervisningen bara handlar om män hur ska 

då kvinnor kunna identifiera sig med det?  

 

Tydligast är det att ämnesläraren har en viktig roll, samtidigt ska vi inte glömma bort att 

det finns ramar som denna måste agera inom. Dessa ramar är till exempel den politiska 
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historieundervisningen, det är klart att det mest handlar om män rent historiskt. Att få 

med allt i våra kurser i historieämnet är svårt med tanke på den korta tid vi har att 

undervisa i ämnet. Det finns även ett skäl varför läromedlen är tunna på texter, det 

handlar om att få in så mycket information som möjligt utan att krångla till det. Men 

även här tror jag att vi kan bli bättre, det finns ämneslärare som lyckas lyfta båda 

delarna, det behöver nödvändigtvis inte vara en hel kurs i sociala villkor under 

historiens gång, utan något som konstant vävs in i undervisningen. Det skulle kunna 

räcka för att få eleverna mer intresserade och eventuellt få dessa att själv förkorva sig i 

ämnet.  För om vi inte ser till att undervisningen sker på lika villkor så kommer vi tappa 

och exkludera en viss grupp människor – det ska därför inte kännas fel att fråga om 

idéer eller upplägg kring hur kvinnliga ämneslärare i historieundervisningen hanterar 

problemet. Eller manliga sådana som är medvetna om situationen. Vi ska dessutom 

bidra till en förståelse för identiteter och därför blir det ännu viktigare att lyfta frågan i 

klassrummet för att göra alla medvetna om detta, vilket skulle i sin tur leda till mindre 

utrymme för stereotyper om vad en kvinna respektive man ska vara. 

Förslag till vidare forskningen är att faktiskt ta med män i studien, hur upplever män 

historieundervisningen? Eventuellt det jag diskuterade i avsnittet tillvägagångssätt – 

sätta kvinnliga och manliga elever i fokusgrupper och låta dessa diskutera en par 

punkter för att få fram en samlad syn på historieundervisningen och hur vi skulle kunna 

göra den bättre.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur gammal är du? 

 Är du uppvuxen här? 

 Hur ser din familj ut (mamma/pappa/syskon etc.)? Är ni alla härifrån 

(staden/kommunen)?  

 Beskriv dig själv! 

 Vad för intressen har du? 

Historieundervisning: 

 Vad minns du att historieundervisningen har handlat om under dina tidigare år i 

skolan? 

 Finns det någon speciell del av historieundervisningen som du tycker är mer 

intressant? 

 Hur ser du på att kvinnor får mindre plats i historieböckerna? (läromedel) är det 

något du har märkt av? 

 Har det varit så inom undervisningen att det delas upp i att kvinnan blir ett 

tillägg till historieundervisningen (det finns alltså ett kärninnehåll, t.ex. 

frihetstiden och när kärnan är förklarad så berättas även hur kvinnor hade det 

under tiden)? 

 Vad tycker du saknas i den undervisning som sker idag?  

 Minns du någon kvinna i undervisningen som har fungerat som förebild? 

 Är det skillnad på hur manliga respektive kvinnliga lärare presenterar historia? 

Identitet: 

 Varför tror du att du läser historia? 

 Har du någonsin känt att du förstår din plats i samhället utifrån 

historieundervisningen? Om ja, kan du ge exempel, om nej, vill du förklara 

varför? 

 Kan du identifiera dig i historieundervisningen? Känns det som din historia? 

 Kvinnor har generellt sett fått mindre plats i historieundervisningen, har denna 

brist fått dig att känna att undervisningen inte är relevant för dig? Exempel på 

detta? 
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 Om inte skolans historieundervisning har varit tillfredställande för dig, (t.ex. du 

känner att den bara handlar om krig motsv.) var hittar du då annan information?  

 Upplever du att undervisningen blir mer på manliga elevers villkor, det som 

intresserar dem och kvinnliga förebilder försvinner? Kan du ge exempel på 

detta? 

 I vilka sammanhang tror du att du skapar en identitet kring dig själv? 

 Bestämmer du själv din egen identitet eller andra? 

Saker som skulle kunna förbättras: 

 Hur tycker du att vi ska göra för få historieundervisningen mer relevant för 

kvinnliga elever (om den nu inte är det)? 

 Ytterligare förslag? 
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Bilaga 2 

  

 

 

 

Hej! 
 

Jag heter Tommy Palmér och läser till ämneslärare i historia och religionsvetenskap på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår det att göra en vetenskaplig studie 

inom ämnena jag ska lära ut i, och just nu är jag i full gång med min sista studie. 

Det jag vill undersöka är om kvinnliga elever kan identifiera sig med det innehåll som 

finns i historieundervisningen. Mycket av den forskning som har gjort om läromedel i 

historieämnet (eller undervisningen i ämnet i helhet) visar att kvinnor inte får samma 

utrymme som män.  

Jag skulle därför vilja intervjua dig om detta. Du kommer vara anonym och svaren 

kommer inte användas till något annat än denna studie. Ditt deltagande är frivilligt, 

vilket innebär att du närsomhelst kan avbryta om du nu vill. Är det också så att du vill ta 

del av undersökningen sen när den är publicerad, eller granska intervjun när den är 

transkriberad så är det möjligt.  

 

Kontakta gärna mig om det är några funderingar kring detta. 

 

Tack för att du deltar i undersökningen! 

 

Tommy Palmér 

Mejladress: tp222di@student.lnu.se 

Mobilnr: XXX XX XX XXX 
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