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1. Inledning  

 
Mitt intresse för åsidosatta grupper och grupper som har sämre möjligheter har alltid varit 

stort, vare sig det gällt etniska minoriteter, socialt utslagna eller andra. Detta intresse finns 

även med mig i den fascination för historien och det förflutna som fick mig att välja historia 

som en del av min lärarutbildning. Ofta diskuteras huruvida kvinnor som grupp generellt kan 

sägas tillhöra, och historiskt ha tillhört, de grupper som haft sämre förutsättningar. Dessa 

diskussioner har fångat min uppmärksamhet och bidragit till att jag velat undersöka området 

närmare. Säkerligen har mina egna erfarenheter som kvinna också haft en inverkan på mitt 

ämnesval för denna uppsats. Vare sig det är så att det genom historien funnits ett generellt 

kvinnoförtryck eller ej, så anser jag det vara av intresse att titta på historien ur ett 

genusperspektiv för att se hur föreställningar om manligt och kvinnligt och om relationerna 

mellan könen påverkar vilka vi blir, då mitt antagande är att föreställningar av denna typ 

faktiskt haft och fortfarande har en stor betydelse för människors livsvillkor. Den bild av 

historiens förlopp som barn och ungdomar från tidiga år får med sig från skolan såväl som 

från andra håll är av allra största vikt för individens utvecklande av en föreställning om 

världen, vilket även kan illustreras med följande citat: 

 
Our image of other peoples, or of ourselves for that matter, reflects the  

history that we are taught as children. This history marks us for life. Its  

representation, which is for each one of us a discovery of the world, of the  

past of the societies, embraces all our passing or permanent opinions, so  

that the traces of our first questioning, our first emotions remain indelible.1  

 

I detta medvetande om det förflutna, menar jag, har uppfattningar om genus och relationerna 

mellan könen en avgörande betydelse. Ett genusperspektiv blir följaktligen också något som i 

allra högsta grad är aktuellt för skolans elever att bli medvetna om och reflektera över, även 

om det också finns andra perspektiv på historien som är lika viktiga. Att titta på hur kvinnan 

framställs i historieundervisningen som jag valt att göra är en aspekt av detta genusperspektiv, 

om än inte den enda möjliga infallsvinkeln.   

 

Under föregående termin gjorde jag min lärarpraktik på en gymnasieskola där jag fick tillfälle 

att intervjua ett fåtal elever som en förberedelse för denna uppsats. Det ämnesområde som 

                                                 
1 Citat av Marc Ferro, ur Historiedidaktik, 1997, s. 103. 
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behandlades under dessa intervjuer var just hur eleverna upplever att kvinnan framställs i den 

historieundervisning de fått ta del av. Den bild som växte fram under dessa intervjuer var inte 

helt entydig och ganska fragmentarisk, men visade ändå på att det, trots alla fina 

formuleringar i styrdokument och i lärarutbildningens kursinnehåll, inte enligt dessa elever 

verkar finnas fokus i någon större utsträckning på genusrelaterade frågor eller frågor som 

fokuserar kvinnans situation i gymnasiets historieundervisning. Kvinnor lyste nästan helt med 

sin frånvaro i undervisningsinnehållet och bland de historiska personer som togs upp, och 

relationen mellan könen verkade inte vara något som hade diskuterats mer än i enstaka fall, 

något som även stämmer bra överens med hur jag själv upplevde historieundervisningen 

under min gymnasietid åren 1997-2000. Detta ledde mig naturligtvis till att börja fundera över 

om detta är den situation som finns även i andra klasser och varför det såg ut på detta sätt, och 

jag bestämde mig för att titta vidare på ämnesområdet även under detta uppsatsarbete. Min 

förhoppning är att uppmärksamhet på frågor som rör huruvida skolans praktik skiljer sig från 

det ideal som föreskrivs från såväl politiskt som vetenskapligt håll kan leda till en ökad 

diskussion och i bästa fall om så behövs även en förbättring av situationen.  
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2. Syfte och problemformulering 

 

2.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att belysa hur den undervisning som idag ges på gymnasiets 

historielektioner tar upp eller inte tar upp kvinnans situation genom historien, både genom att 

undersöka den bild eleverna får med sig från undervisningen och den bild lärarna själva anser 

att de försöker förmedla. Jag vill framför allt begränsa mig till att titta på hur kvinnan 

framställs istället för att se på hur hela relationen mellan manligt och kvinnligt tas upp, även 

om debatten och forskningen kring genusperspektiv breddats till att handla om mer än endast 

kvinnans situation. I mina lärarintervjuer avser jag också försöka se hur läraren tänkt när 

han/hon valt att utforma historieundervisningen på det sätt som gjorts just med tanke på 

framställningen av kvinnan. Den bild jag får fram tänker jag jämföra med vilka krav som 

ställs i styrdokumenten för gymnasieskolan, och slutligen vill jag relatera mitt resultat till de 

teorier som finns kring genus i historieforskning och historieundervisning.  

 

2.2 Problemformulering 
Min övergripande problemformulering blir med tanke på mitt syfte och den form av 

undersökning jag tänkt göra:  

 

- Vilken bild av kvinnan förmedlas i dagens historieundervisning?  

 

Denna problemformulering har jag sedan för att precisera vad jag är ute efter delat upp i 

mindre frågeställningar som lyder: 

 

- Hur upplever eleverna att kvinnans situation genom historien tas upp i 

historieundervisningen? 

- Vilken didaktiska val gör läraren i historieundervisningen med tanke på ämnet 

kvinnans situation och hur tänker han/hon kring dessa? 

- Hur förhåller sig den undervisning om kvinnan situation som förmedlas i 

historieundervisningen till gällande styrdokument? 
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3. Bakgrund 

 
I de styrdokument som är gällande för dagens gymnasieskola (Lpf 94) kan man bl.a. läsa 

följande formuleringar angående undervisningen i allmänhet och de grundläggande 

värderingar som ska förmedlas:  

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors  

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga  

och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.2

 

Man menar vidare att: 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och  

möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar  

om vad som är kvinnligt och manligt.3

 

Fler exempel på hur hänsyn skall tas till både manliga och kvinnliga perspektiv nämns t ex 

under den avdelning av läroplanen som talar om lärarens skyldigheter. Här fastslår man att 

läraren bör se till att undervisningens innehåll och upplägg speglar både manliga och 

kvinnliga perspektiv.4

 

I kursmålen för ämnet historia finns inga lika tydliga hänvisningar till genusaspekten, men 

man kan lätt knyta i stort sett alla kursmålen till ett genusperspektiv. T ex fastställs i målen för 

Historia A att eleven efter avslutad kurs skall kunna beskriva det historiska skeendet utifrån 

olika perspektiv, vilket jag anser även kan inkludera ett genusperspektiv.5 I kursmålen för 

Historia B finns också exempel på liknande tankegångar, då man t ex skriver att eleven ska 

kunna visa på hur olika historiesyn kan ge olika bilder.6 Även detta mål kan motivera 

förekomsten av ett genusperspektiv när man jämför olika historiesyner. Det står vidare i den 

del av kursplanen som talar om ämnets syfte att historia ska bidra till förståelse för andra 

människor, till solidaritet och tolerans och till en kunskap om vilka krafter som påverkar 
                                                 
2 http://www.skolverket.se/skolfs?id=259 Tillgänglig 2006-04-26.    
3 http://www.skolverket.se/skolfs?id=259 Tillgänglig 2006-04-26.   
4 http://www.skolverket.se/skolfs?id=259 Tillgänglig 2006-04-26. 
5 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3102&extraId= 
Tillgänglig 2006-04-26. 
6 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3103&extraId= 
Tillgänglig 2006-04-26. 
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människor och samhällen.7 Ett genusperspektiv kan, anser jag, ge en bredare kunskap om 

historien och visa på nya aspekter, vilket skulle kunna stämma väl överens med dessa ämnets 

syften.  

                                                 
7 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId= 
Tillgänglig 2006-04-26. 
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4. Forskningsläge och teoretiska redskap 
 

4.1 Forskningsperspektiv på kvinnor och genus 

Forskningsfältet kring kvinno- och genushistoria har i huvudsak vuxit fram under de senaste 

decennierna, även om man med ett vidare perspektiv kan se hur tankegångar kring ämnet 

finns närvarande långt tillbaka i historien. Man kan med en historisk tillbakablick hitta 

människor som intresserat sig för kvinnans situation redan vid tiden för franska revolutionen, 

där namn som t.ex. markis de Condorcet, Olympe de Gouges och Mary Wollstonecraft kan tas 

upp. Redan här såddes ett frö till den kommande kvinnokampen och intresset för 

rättvisetankar och emancipation. Ett intresse för kvinnorelaterade frågor kan alltså spåras 

mycket längre tillbaka än det funnits ett etablerat forskningsfält.8  

 

Som ett exempel på ett av de tidiga kvinnohistoriska verken kan nämnas Gerda Lerner och 

hennes essäsamling The Majority Finds Its Past - Placing Women In History. Samlingen 

utkom 1979, och som nyutgåva med nytt förord av Linda K. Kerber 1999. Boken ger en bild 

av hur debatten fördes inom den tidiga kvinnoforskningen, och vilka problem man då 

brottades med. En stor del av essäerna behandlar de svarta kvinnornas situation och relation 

till de vita kvinnornas, och ifrågasätter bl.a. att de båda grupperna skulle ha levt i något slags 

systerskapsförhållande.9 Andra av hennes essäer diskuterar den kvinnohistoriska forskning 

som vid texternas tillblivelse var under uppbyggnad, och tar bl.a. upp hur kvinnoforskningen 

utvecklats från en ”kompensatorisk” historia, som velat lyfta fram de kvinnor som gjort en 

insats och fattas i historien, via ett intresse för även den ”vanliga” kvinnan och vidare till en 

historia som inte bara ser kvinnan som ett passivt offer för förtryck.10

 

Utvecklingen från kvinnoforskning till genusforskning under de senaste decennierna kan 

exempelvis belysas med hjälp av Eva Lundgren-Gothlins text Kön eller genus?, baserad på en 

föreläsning hållen av Lundgren-Gothlin vid konferensen ”Könsperspektiv i forskning och 

undervisning” i Göteborg 1999. I Lundgren-Gothlins text tecknar hon en kort historik över 

hur forskningsdisciplinen utvecklats. Till en början var det just kvinnohistoria som 

fokuserades, man ville synliggöra kvinnorna i historien då de tidigare varit osynliga. Med 

tiden växte ambitionerna till att även studera maktförhållanden och relationer mellan könen, 

                                                 
8 Hirdman, 2004, s. 104-107. 
9 Lerner, 1999, s. xxix. 
10 Lerner, 1999, s. 115-117. 
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vilket ledde fram till dagens genusforskning och de senaste tillskotten på det genushistoriska 

fältet, nämligen inriktningar som queerforskning och mansforskning.11 I texten tas också bl.a. 

upp hur Gayle Rubin 1975 myntade begreppet ”sex/gender system” som en beteckning på: 

 

”... a set of arrangements by which a society transforms biological  

sexuality into products of human activity and in which these transformed 

needs are satisfied.” 12

 

I Rubins definition av ”gender” låg alltså ett antagande om en skillnad mellan biologiskt kön 

(sex) och ett kulturellt kön (gender).  

 

Joan W. Scott, vars teoretiserande kring genus är något som ett flertal av de kvinno- och 

genusforskare jag stött på relaterar till, vidareutvecklade Rubins tankegång bl.a. i sin 

essäsamling Gender and the Politics of History vars första upplaga kom ut 1988. Det Scott 

betonar är att genus är den sociala organisationen av könsskillnaderna, en pågående process 

som förändras över tid och rum.13 Hon pekar också på genusbegreppets fokusering på det 

relationella i formandet av den normativa kvinnlig- och manligheten, d.v.s. att det ena formas 

i relation till det andra.14 För att visa på genusbegreppets möjligheter har Scott tagit upp 

exemplet genus och politik, där dem allmänna föreställningen länge varit att en analys av 

storpolitiken inte har haft något att vinna på ett genusperspektiv. Hon visar med sitt 

resonemang att så inte alls är fallet, och tar t.ex. upp hur förändringar i relationen mellan 

könen kan komma till stånd på grund av de tankar som är rådande angående statens behov.15 

Scott har dock på senare tid varnat för genustermens minskade potential, då begreppet börjat 

användas allt mer slarvigt, som en enkel synonym för kvinnor och män, eller för skillnader 

mellan kvinnor och män vare sig de är biologiska eller ”sociala”. På grund av detta menar 

Scott att genusbegreppet inte fått den omvälvande effekt hon från början hoppats.16  

 

I en genomgång av Scotts resonemang som görs av Yvonne Hirdman, en av de mest 

framträdande av de svenska forskare som sysslar med genushistoria, i antologin Genus i 

                                                 
11 Lundgren-Gothlin, 1999, s. 14-16. 
12 Lundgren-Gothlin, 1999, s. 4. 
13 Scott, 1999, s. 2. 
14 Scott, 1999, s. 29. 
15 Scott, 1999 s. 46-50. 
16 Scott, 1999, s. xi. 
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historisk forskning har Scotts tankar kring genus, eller närmare bestämt engelskans ”gender”, 

sammanfattats i fem punkter:  

 
 1 ”gender” som en process som konstituerar sociala relationer, vilka  

baseras på tillägnade skillnader mellan könen, 

2 ”gender” som ett normativt begrepp som sätter igång en process av  

symboltolkning, 

3 ”gender” som ”finns” i institutioner och organisationer, 

4 ”gender” som formar individuella/kollektiva identiteter, 

5 ”gender” som ett primärt sätt att konceptualisera maktrelationer.17  

 

Enligt Hirdman betonar Scott också begreppets vetenskapligt taktiska värde gentemot det 

engelska begreppet ”sex” (kön), då det inte på samma sätt har en tydlig koppling till 

sexualitet.18 I Sverige använde man sig till en början av begreppet ”socialt kön” för att 

beteckna det som på engelska benämns gender, då begreppet genus tidigare varit ”tomt”, dvs. 

inte haft någon inneboende betydelse mer än den rent grammatiska och därför var svårt att ge 

någon tydlig innebörd. Dock har man under de senaste decennierna allt mer gått över till att 

använda sig av genus, framför allt av praktiska skäl då det är ett smidigare begrepp att 

handskas med än ”socialt kön”. Hirdman menar också att ”socialt kön” kan vara missvisande 

av den anledningen att ”socialt” dels är ett utnött uttryck som förlorat lite av sin tydlighet, dels 

ger intrycket av att det sociala könet är något som man lättare kan kliva ur och göra sig fri 

ifrån än det biologiska. Hirdman anser alltså genus vara ett mer fruktbart uttryck.19  

 

Hirdmans bok Genus – om det stabilas föränderliga former behandlar vidare detta 

genusperspektiv och visar på olika sätt genusföreställningar tagit sig uttryck genom historien, 

genom att ta upp det som Hirdman kallar för genussystemet och dess två logiker; könens 

isärhållande och den manliga normens primat.20  

 

Hirdman är också en av de författare som förekommer i antologin Genushistoria – en 

historiografisk exposé från 2004. Även där ges en översikt av det genushistoriska 

forskningsfältet. Förutom ett kapitel där Hirdman redovisar sitt resonemang som jag 

diskuterat ovan, och ett kapitel av Scott som är identiskt med ett i hennes ovan nämnda bok 

                                                 
17 Genus i historisk forskning, 1993, s. 147 f. 
18 Genus i historisk forskning, 1993, s. 147. 
19 Genus i historisk forskning, 1993, s. 148 f. 
20 Hirdman, 2004, Passim. 
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Gender and the Politics of History, diskuterar exempelvis Heidi Hartmann i ett kapitel hur 

marxism och feminism kan kombineras. Vidare utsätter Carlsson-Esseveld-Goodman-

Widerberg patriarkatsbegreppet och dess användning hos olika forskare för granskning, 

Christina Carlsson Wetterberg diskuterar utvecklingen från patriarkatsbegreppet till 

genussystem och frågar sig vad som kommer att bli nästa steg i forskningen, och Gro 

Hagemann utreder förhållandet mellan postmodernismen och genusforskningen. I bokens 

avslutande del tar några kapitel upp de nyare delarna av genusforskningen. Paulina de los 

Reyes diskuterar bristen på ett etnicitetsperspektiv på genusfrågorna, Jens Rydström 

framhåller i sitt kapitel homosexualitetens historia som allt för dåligt utforskad, och David 

Tjeder ger i sin text en liknande kritik mot den bristande tillgången på genusforskning om 

män.  Boken avslutas med Ida Bloms kapitel, där hon diskuterar kring eventuella för- och 

nackdelar med ett postmodernt perspektiv.21  

 

En avhandling på ämnet kvinnoskildringar har gjorts av Agneta Ljungh. Hennes verk Sedd, 

eller osedd? – Kvinnoskildringar i svensk historieforskning, mellan åren 1890 till 1995 

analyserar de historiska avhandlingar som kommit ut under perioden i fråga och Ljungh 

kommer fram till vissa slutsatser. Under den första delen av analysperioden (fram till 1960) är 

kvinnor inte osynliga i avhandlingarna, men då forskarsamhället fortfarande är starkt knutet 

till en tradition av politisk-historisk forskning är det nästan uteslutande i dessa sammanhang 

kvinnor studeras. Det handlar då enligt Ljungh om nästan enbart regenter eller adelsdamer, 

kvinnor som haft en maktposition. I de fall kvinnor tas upp problematiseras dock inte alls det 

faktum att de är kvinnor. Ljungh finner vidare att det redan under denna tidsperiod finns vissa 

undantag bland forskarna, som sysslar med en mer samhällshistoriskt inriktad forskning. Hon 

menar att dessa forskare verkat som ett slags kvinnoforskningens förelöpare, och varit med 

och bidragit till en kumulativ tillväxt i kunskapen om kvinnor. Denna forskning har i nästa 

steg vidareutvecklats till att allt mer problematisera kvinnors begränsade handlingsutrymme. 

Perioden efter 1960 karakteriseras enligt Ljungh av en ökning av den samhällshistoriska 

forskningen, parallellt med en minskning av den politisk-historiska. Man använder sig allt 

mer av andra källmaterial, som t.ex. demografiskt material, för att studera såväl ekonomisk 

som politisk och social utveckling och dess påverkan på befolkningen. Från 1970-talet och 

framåt får avhandlingarna en allt mer explicit teoretisk anknytning, och skildringarna av 

kvinnan blir allt mer komplexa. Kvinnor redovisas dock fortfarande ofta i egna, separata 

                                                 
21 Genushistoria, 2004, Passim. 
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kapitel, vilket enligt Ljungh tyder på att mannen fortfarande uppfattas som normen. Hon ger 

vidare en översiktlig beskrivning av de olika kvinnotyper som tas upp under perioden, vilka 

dan delas upp i de två huvudkategorierna kvinnan som politisk aktör och kvinnan som politisk 

fråga. Ljungh visar vidare att explicit kvinno- och genusforskning inte slagit igenom förrän 

1980-talet, samt visar på hur man från politiskt håll uppmuntrat en fokusering på kvinnor i 

forskningen. Sammantaget menar Ljungh att en kärna i kvinnoforskningen har varit 

antagandet om kvinnors underordnade position gentemot männen genom historien, men att 

skillnader olika forskare emellan dock har funnits angående hur man anser att denna 

underordning skall förklaras.22  

 

Mats Greiff tar i sin artikel ”Historia i genusperspektiv” i Krut 2001:2 upp ämnet 

genusperspektiv på historien. Genom att lyfta fram olika exempel visar Greiff på hur ett 

genusperspektiv på historien kan förändra synen på de historiska skeendena, få oss att 

omvärdera tidigare kunskap och även bidra till emancipatoriska strävanden.23  

 

4.2 Forskningsperspektiv på genus i skola och undervisning 

I Kön och kunskap från 2001 utvecklar Gaby Weiner och Britt-Marie Berge ett resonemang 

kring förhållandet mellan kön, läroplan, pedagogik och praktik. Weiner gav 1994 ut boken 

anpassad för en brittisk läsekrets, och Berge har omarbetat den för att även passa svenska 

förhållanden. Boken tar sin utgångspunkt i en feministisk poststrukturalism och tittar på hur 

socialt konstruerade genusföreställningar tar sig uttryck i läroplaner och pedagogisk praktik. 

Texten behandlar bl.a. den nyliberalistiska inriktning skolpolitiken i Sverige och 

Storbritannien tog under 1970- och 1980-talen. Weiner beskiver i andra kapitlet bl.a. sin 

personliga bakgrund inom feministisk verksamhet och kopplar denna till utvecklingen av 

feminismen i allmänhet. Det kapitel Berge bidrar med visar på hur de svenska förhållandena 

har sett ut med tanke på genus, läroplaner och utbildningsväsende, och visar att det också i 

Sverige funnits en nyliberal trend inom utbildningspolitiken, liknande den som växt fram i 

Storbritannien men också annorlunda på vissa sätt. Vidare beskriver hon hur det under 90-

talet åter skett en ökning i intresset för könsrelationer, och analyserar vad detta kan bero på 

och hur det har påverkat utbildningssystemet. I följande kapitel, skrivna av Weiner, görs en 

genomgång av olika utvecklingslinjer inom feministisk teori, problematiserar kring hur 

feminism och genus tagits upp i svenska pedagogiska debatter och analyserar och tolkar 
                                                 
22 Ljungh, 1999, Passim. 
23 Greiff, 2001, Passim 
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läroplanens behandling av genus utifrån en poststrukturell utgångspunkt. Det avslutande 

kapitlet tar upp konkreta försök som gjorts att utveckla en feministisk pedagogisk praxis.24  

 

2005 utkom en samling essäer kring genusrelationer, sammanställd av Gunnel Forsberg och 

Cristina Grenholm. En av dess essäer, ”Så har jag aldrig förut tänkt...” behandlar 

genusvetenskapens didaktik och insiktens betydelse, och har författats av Karin Wiklund. I 

texten berättar hon om sina erfarenheter av undervisning med genusperspektiv, och beskriver 

hur många människor känner ett visst motstånd mot att ta till sig ett sådant perspektiv då det 

ofta vänder upp och ned på många invanda föreställningar. Wiklund resonerar kring denna 

omvälvande kunskapsprocess, och diskuterar vidare olika sätt att hantera denna.25  

 

4.3 Forskningsperspektiv på historiedidaktik 

Ett annat fält vars forskning har relevans för mitt fortsatta resonemang är historiedidaktik. 

Historiedidaktiken har, som Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson också konstaterar, 

definierats på en mängd olika sätt, och det kan därför vara problematiskt att veta exakt vad 

som bör vara med i en historiedidaktisk genomgång.26 I den tyska debatten har begreppet 

använts flitigast, och i en av de tidiga tyska handböckerna i ämnet definieras historiedidaktik 

som: 

 
 ”… något mera än en enkel metodlära för skolans historieundervisning.”27

 

Det konstateras också att: 

 
  ”… ämnesområdet har en innehållslig kärna: didaktikens uppgift är att  

studera det historiska medvetandets utseende, tillkomst och funktion i  

samhället.”28  

 

I den antologi Karlegärd och Karlsson sammanställt i ämnet behandlas, trots att författarna 

menar att det finns svårigheter med att precisera vad området egentligen innefattar, delar av 

det breda fält som utgörs av historiedidaktik. Några av de grundläggande teman de olika 

kapitlens författare tar upp är historiedidaktikens framväxt och förhållande till 

                                                 
24 Weiner & Berge, 2001, Passim. 
25 ...och likväl rör det sig, 2005, s. 67-76. 
26 Historiedidaktik, 1997, s. 5. 
27 Historiedidaktik, 1997, s. 6. 
28 Historiedidaktik, 1997, s. 6. 

 15



historievetenskapen, historiemedvetandets natur och funktion, historiens politiska roll, 

diskussioner om hur historia bäst bör studeras, samt en genomgång av en ny aspekt av 

historiedidaktiken, nämligen forskning kring hur man kan mäta historiemedvetande.29  

 

Även Ulf Zander har tillsammans med Klas-Göran Karlsson sammanställt en historiedidaktisk 

antologi, nämligen Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken. Denna samling är 

uppdelad på fyra delar. Del 1, som fått namnet Historiedidaktikens teori består av ett enda 

kapitel, vilket författats av Klas-Göran Karlsson. I detta reder han ut historiedidaktiska 

begrepp och tecknar en bild över forskningsfältets framväxt och de problem och utmaningar 

man ställts inför. Den andra delen kallas Historiedidaktikens manifestationer, och hanterar hur 

historiekulturella och historiedidaktiska frågeställningar kan undersökas via konkreta 

källmaterial, och författarna analyserar historikulturella uttryck som exemeplvis skönlitterära 

romaner eller historiska monument. I bokens tredje del, Historiedidaktikens kategorier, tas ett 

kapitel upp som kan vara av extra stort intresse för mig. I denna del finns nämligen ett kapitel 

av Charlotte Tornbjer, som anlägger ett genusperspektiv på historiedidaktiken genom att 

analysera det politiska och ideologiska bruket av den historiska gestalten Kristina 

Gyllenstierna. Bokens fjärde och sista del har fått namnet Historiedidaktikens praktik: 

historia som skolämne. I denna del funderar ett flertal författare bla. över frågor som rör sig 

kring upplägg av historiekurserna i skolan, hur man bäst studerar historiemedvetande, vad 

som är en god historielärarutbildning och hur samhälldebatten kring historieundervisningen 

förts under 1900-talet.30  

 

4.4 Teoretiska redskap 

En av de grundläggande teoretiska ramar som min analys kommer relateras till är genus. Den 

definition jag valt att använda mig av när jag i fortsättningen talar om genus blir en definition 

med element från flera av forskare som nämnts ovan. Joan W. Scotts variant, det vill säga den 

som bygger på de fem element jag listat ovan, och som fokuserar på genus som en ständigt 

pågående process som skapar föreställningar om könen och deras relation till varandra, är en 

del av min föreställning om genus. I analysen av mitt material kommer jag också att använda 

mig av Yvonne Hirdmans vidareutveckling av genusbegreppet, och hennes eget tillägg i form 

resonemanget kring ett befintligt genussystem och dess inneboende logiker. Hirdman menar 

som nämnts ovan att genussystemet upprätthålls via könens isärhållande och upprättandet av 
                                                 
29 Historiedidaktik, 1997, s. 9-13. 
30 Historien är nu, 2004, Passim. 
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det manliga som norm. Jag kommer även ha med mig Agneta Ljunghs ovan redovisade 

resultat angående hur kvinnoskildringarna sett ut inom den historiska forskningen, och 

undersöka huruvida vissa av hennes slutsatser även är gällande för kvinnoskildringarna i 

undervisningen. T.ex. finner jag det intressant att studera om Ljunghs slutsats att kvinnor i 

vissa fall inom forskningen behandlas i särskilda kapitel, som ett resultat av att mannen ses 

som norm, även stämmer när det gäller hur kvinnan tas upp i historieundervisningen. Vidare 

kan det också vara värt att undersöka om det resultat hon funnit, som visar på att ett 

grundantagande i kvinnoforskningen är det som görs om kvinnans underordning, även är 

något som förmedlas i historieundervisningen. Mats Greiffs formuleringar kring hur ett 

genusperspektiv på historien kan bidra med helt ny och värdefull kunskap kommer också 

finnas med mig och utgås ifrån när jag studerar hur detta tas upp i undervisningen.  
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5. Metodavsnitt och källor 

 

5.1 Forskningsansats  
Enligt Knut Kjeldstadli innebär forskningsprocessen att man måste göra sju olika val.31 Det 

som tas upp under hans punkt 1-3 angående val av ämne, teorier att utgå ifrån och 

problemställningar har jag redan berört ovan, men de tre följande punkterna kommer jag att 

diskutera vidare under detta avsnitt. Den första av dessa tre punkter handlar om valet av 

metod och forskningsupplägg. För att få en så pass nyanserad bild som möjligt av det område 

jag är intresserad av har jag använt mig av en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder. De kvalitativa elementen är dels ett litet antal intervjuer med såväl lärare som elever, 

dels vissa frågor av mer kvalitativ sort i en enkät som ett större antal elever besvarat. Den 

kvantitativa delen av undersökningen utgörs först och främst av enkätens kvantitativt mätbara 

frågor, men även av ett fåtal frågor som också kan klassas som kvantitativa i intervjuerna. 

Utöver detta har jag även tittat på läroböckerna som används i undervisningen där jag i 

analysen av dessa också kombinerar en kvantitativ undersökning av hur många sidor som tar 

upp ämnesområden relaterade till kvinnan med en kvalitativ undersökning av hur innehållet i 

dessa sidor ser ut. Jag använder mig alltså av det som kallas ”triangulering”, d.v.s. en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa delmoment.32 Jag menar att en sådan metod har 

en mängd fördelar och förhoppningsvis kan ge andra infallsvinklar än enbart en kvalitativ 

eller enbart en kvantitativ metod skulle ge. En kvantitativ metod är enligt Jan Trost en  metod 

som kan sägas fokusera på siffror.33 En sådan metod kan mäta den utsträckning i vilken olika 

företeelser finns och ge en statistisk bild över densamma. Trost jämför detta med en  

kvalitativ, som istället försöker förstå de mönster som hittas.34 Kvalitativa metoder kan ge en 

förståelse för varför mönstren ser ut på det sätt de gör och visa en tydligare bild där 

förhoppningsvis nyanser och eventuella missförstånd som kan uppstå vid en mer ytlig 

undersökning kan redas ut tydligare. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod kan 

också beskrivas som att den kvalitativa metoden tittar på individen som undersökningsenhet 

medan den kvantitativa tittar på vissa egenskaper hos individen som undersökningsenhet.35 

Jag hoppas på att med min kombination av de båda metoderna kunna få en så fullständig bild 

som är möjligt vid en undersökning av denna begränsade storlek.  
                                                 
31 Kjeldstadli, 1998, s. 41. 
32 Trost, 2005, s. 16 f. 
33 Trost, 2005, s. 8. 
34 Trost, 2005, s. 14. 
35 Trost, 2005, s. 9. 
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5.2 Forskningsvetenskapliga avgränsningar och urval 
Jag har medvetet valt att bara titta på hur den bild som förmedlas av kvinnan ser ut och hur 

stor plats denna bild tillåts ta, trots att detta ämnesområde hänger intimt samman med andra 

aspekter av genusperspektivet som relationen mellan könen, hur manligt och kvinnligt 

uppfattas osv. Min avgränsning grundar sig dels på tidsutrymme, då jag tror att en diskussion 

om alla aspekter av genusperspektivet skulle kräva utrymmet hos en större uppsats och mer 

tid, och dels på mitt antagande att det kan vara svårt att vara säker på att såväl lärare som 

elever har en klar uppfattning om vad som egentligen är ett genusperspektiv vilket skulle göra 

analysen osäker. En följd av detta har blivit att jag valt att titta på just hur kvinnorna 

framställs i undervisningen. Jag vill med hjälp av intervjuer med lärare och elever samt 

elevenkäter försöka få en mångsidig bild som visar dels vilken bild läraren försöker förmedla, 

dels vilken bild som eleverna verkligen får med sig av denna undervisning.  

 

5.3 Undersökningsansats  
I en vetenskaplig undersökning bör man ha kraven på realibilitet, eller tillförlitlighet, och 

validitet, eller giltighet, i åtanke. Att undersökningsresultatet har hög reliabilitet kan kortfattat 

beskrivas som att de resultat man fått fram stämmer och är tillförlitliga.36 Någon annan ska 

kunna genomföra samma undersökning man själv gjort, under samma förutsättningar, och 

finna samma resultat. När det gäller de kvalitativa delmomenten min undersökning innehåller 

kan det, som också Jan Trost diskuterar finnas en del problem med möjligheten att uppnå ett 

resultat med hög reliabilitet. Trost menar, och jag delar hans åsikt, att en kvalitativ 

undersökning grundar sig på vad i mitt fall intervjupersonen anser och vilka åsikter han/hon 

ger uttryck för vid en viss bestämd tidpunkt, men då en del åsikter inte är statiska och en gång 

för alla givna är det inte självklart att intervjupersonen vid ett annat tillfälle och med en annan 

intervjuare skulle ge exakt samma svar.37 Detta är något man får ta med i beräkningen vid en 

kvalitativ undersökning. När man pratar om validitet så avser man undersökningens förmåga 

att verkligen visa på just det man är ute efter att studera.38 Exempelvis kan det vara olämpligt 

att fråga en person om hans/hennes uppfattning om en företeelse om personen i fråga inte 

känner till den. En hög validitet uppnås genom att noga precisera vad som ska undersökas och 

hur kunskap om området i fråga bäst kan uppnås. Man kan också diskutera, främst i fall då 

man gör en kvantitativ undersökning, i vilken mån det resultat man får fram är representativt 

                                                 
36 Kjeldstadli, 1998, s. 226 f. 
37 Trost, 2005, s. 111. 
38 Trost, 2005, s. 113. 
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för en större population. Kanske är den population man undersöker annorlunda sammansatt än 

den större grupp man avser att uttala sig om i sin analys. För att undvika problem av denna 

sort bör man i största möjliga utsträckning försöka få ett representativt urval. Är det dock så 

att man endast är intresserad av att uttala sig om just det specifika fallet man undersöker blir 

representativiteten inte längre något problem.39  

 

En annan aspekt som är viktig att reflektera över i undersökningar som använder sig av 

enkäter och intervjuer som i mitt fall är graden av standardisering och strukturering. I en 

standardiserad intervju försöker man så långt det är möjligt göra intervjusituationen så 

identisk som möjligt för de olika intervjupersonerna.40 Frågor ställs exakt på samma sätt och i 

samma ordning, plats för intervjun och övriga omständigheter är desamma o.s.v., allt för att 

minska risken att yttre faktorer som intervjuarens beteende eller störande element påverkar de 

svar man får. Samma sak gäller i fallet med enkäter, då en hög grad av standardisering 

innebär att respondenterna får fylla i sin enkät under så likartade förhållanden som möjligt. I 

min undersökning har jag försökt att uppnå en relativt hög grad av standardisering genom att i 

intervjuerna se till att de alla gjorts på skolan i fråga, i ett enskilt rum ostört av andra, och i 

elevernas fall under historietimmarnas lektionstid. Enkäterna besvarades också de under i 

stort sett samma förhållanden. Den klass som undervisas av lärarrespondent 1 fick fylla i 

enkäten under två lektionstillfällen, då en stor del av klassen var frånvarande vid mitt första 

besök och därför fick fylla i den under nästa historielektion. I den klass som undervisas av 

lärarrespondent 2 fylldes alla enkäter i vid ett och samma tillfälle. En annan aspekt av min 

undersökning som också berör nivån av standardisering är att alla elever som intervjuades fick 

göra detta strax efter att de fyllt i enkäten. De hade alltså allihop fått se i stort sett samma 

frågor som de senare skulle intervjuas kring redan innan intervjun, och hade haft en, om än 

kort, stund att hinna fundera över vad som egentligen tagits upp på historieundervisningen.  

 

Strukturering kan definieras lite olika, men har enligt Trost att göra med antingen om de 

frågor som ställs har fasta svarsalternativ eller om frågorna helt enkelt är upplagda efter en 

tydlig struktur.41 I mitt fall använder jag mig av en kombination av strukturerade och 

halvstrukturerade frågor, dvs. i enkäten finns till största delen fasta svarsalternativ men också 

några få frågor där eleverna fått svara fritt och formulera sig själva, medan jag i såväl lärar- 

                                                 
39 Kjeldstadli, 1998, s. 228 f. 
40 Trost, 2005, s. 19. 
41 Trost, 2005, s.20 f. 
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som elevintervjuerna istället till övervägande del använt mig av frågor som inte har fasta 

svarsalternativ. Även i mina intervjuer finns dock en del frågor som endast kan besvaras med 

ett ja eller nej. En viss struktur har dock funnits i både intervjuerna och enkäterna, då de alla 

följt ett visst frågemönster, uppdelat på 4 huvudområden: 

 
A. Frågor som rör elevens/lärarens intresse för historia i allmänhet och kvinnohistoria i synnerhet. Detta område 

behandlar även hur lätt eleven har för historia och hur nöjd han/hon är med sin historieundervisning. 

B. Frågor som rör elevens uppfattning om hur mycket och på vilket sätt kvinnan tas upp i historia och även i viss 

mån i andra ämnen, respektive hur mycket och på vilket sätt läraren tar upp kvinnan i historieundervisningen och 

hur han/hon tänker kring detta.   

C. Frågor som rör elevens/lärarens uppfattning om huruvida historieundervisningen om kvinnans situation skiljer 

sig åt mellan olika lärare, klasser, program eller skolor. Även i lärarens fall frågor om hur detta förändrats över 

tid och hur kvinnan tagits upp i lärarutbildningen, samt reflektioner kring de läroböcker som används.  

D. Eventuella övriga synpunkter från läraren/eleven, samt bakgrundsinformation om respondenten som kön och 

ålder.  

 

Jag har valt att i min genomgång av elevenkäterna inte analysera del A, alltså den del som 

behandlar huruvida eleven anser sig ha lätt för historieundervisningen, elevens 

historieintresse, nöje/missnöje med historieundervisningen samt intresse för kvinnohistoria. 

Till en början hade jag tänkt analysera även denna del av enkäten, men insåg snart att detta 

blev ett för stort område att gå igenom för en 10-poängsuppsats. De svar som fås från en elev i 

enkätens A-del anser jag endast vara intressanta för min undersökning om de ställs i relation 

till hur samma elev svarat i andra delar av enkäten (exempelvis för att jämföra huruvida elever 

med olika mått av historieintresse uppfattar undervisningen om kvinnan på olika sätt), och att 

göra en sådan analys på 51 enkäter blev, upptäckte jag, allt för tidskrävande. Skulle en analys 

gjorts av A-delen utan att ställa den i relation till övriga delar skulle man visserligen få fram 

en hel del information om hur stort historieintresse som finns i de undersökta klasserna, men 

sådan information hör inte riktigt till det område jag studerar.  

 

Inom de 4 frågeområdena har jag haft fast formulerade frågor (se bilaga 1, 2 och 3), men i 

intervjuerna inte i alla fall följt frågeordningen till punkt och pricka, då jag fått anpassa mig 

efter de områden som respondenterna kommit in på i sina resonemang. Dessa resonemang har 

inte alltid följt frågeordningen exakt. Jag har även vid behov ställt följdfrågor som sett olika 

ut vid olika intervjuer, beroende på vad respondenten svarat, för att få fram den information 

jag verkligen är ute efter. Det kan också nämnas att alla intervjuer spelades in med mp3-
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spelare. De eventuella nackdelar detta kan innebära, som exempelvis att intervjupersonen kan 

känna sig obekväm då han/hon hela tiden är medveten om att det som sägs spelas in, anser jag 

vägs upp av att efterarbetet underlättas. En delvis ostrukturerad intervju kan vara svårare att 

dokumentera fullständigt med anteckningar, som också Bengt-Erik Andersson framhåller.42

 

De val som jag gjort här har att göra med Kjeldstadlis sjätte punkt av de sju jag nämnde ovan, 

nämligen val av tekniker för att samla in materialet.43 Min motivering för undersökningens 

utformning är dels att jag genom det breda angreppssättet där jag intresserar mig för såväl 

lärares som elevers åsikter får en mer heltäckande bild, dels med min blandning av 

standardiserade och icke-standardiserade respektive strukturerade och icke-strukturerade 

frågor bäst får fram elevers och lärares åsikter utan att styra dem allt för mycket i någon 

riktning. En helt standardiserad intervju ger inte möjligheten för respondenten att komma med 

egna förslag till svar på frågorna, vilket jag anser vara en nackdel. Även en helt strukturerad 

intervjusituation kan möjligtvis vara hämmande, då respondenten i viss mån tvingas följa 

intervjuarens på förhand upplagda tankemönster och kanske därför inte får associera fritt och 

komma på saker som annars inte skulle ha kommit fram.  

 

5.4 Källkritik 
Som jag nämnt ovan är det svårt att i kvalitativa undersökningsmoment uppnå fullständig 

reliabilitet, då intervjupersoners attityder kan omformas över tid. Det är alltså svårt att uppnå 

full visshet om att det resultat man får fram blir detsamma om undersökningen skulle göras 

igen. Dessutom är det område jag undersöker ett område som i viss mån är aktuellt i 

samhällsdebatten, och det finns en risk att såväl lärare som elever, åtminstone i 

intervjusammanhanget där de ställs öga mot öga med intervjuaren, tenderar att svara på det 

sätt som de uppfattar är ”politiskt korrekt”. Det kan också tänkas att respondenter av ren 

artighet mot mig som intervjuare, som i och med att jag gör en undersökning om 

ämnesområdet framstår som intresserad av detsamma, uttrycker ett större intresse för 

kvinnans plats i historien än vad de verkligen har. I mitt fall är inte ambitionen att få ett 

resultat som går att dra generella slutsatser av, varför en analys av representativiteten har 

tillåtits få en mindre plats. Det kan ändå vara på sin plats att vara medveten om att det faktum 

att alla de elever jag delat ut enkäter till och intervjuat går på samma skola och samma 

gymnasieprogram kan ha betydelse för det resultat jag får fram. En medvetenhet om denna 
                                                 
42 Andersson, 1994, s. 181. 
43 Kjeldstadli, 1998, s. 41. 
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möjliga påverkan är viktig i analysen av materialet. Vidare kan det i analysen av de icke-

standardiserade frågor jag ställer uppstå problem med att jämföra respondenters olika svar 

med varandra då de kan handla om helt skilda saker, vilket kan komma att försvåra min 

analys.   

 

5.5 Källor  
I detta avsnitt kommer jag in på det som Kjeldstadli tar upp som den fjärde punkten av de sju 

val som måste träffas vid forskning, nämligen val av material/källor.44 Först vill jag ge en 

kortfattad presentation av dessa källor.  

 

5.5.1 Presentation av intervju- och enkätrespondenter 

Lärare  

Lärare 1 är en man på 32 år som undervisar i historia och filosofi. Han har varit verksam som 

lärare i 6 år.  

Lärare 2 är en man på 62 år som undervisar i historia och samhällskunskap. Han har varit 

verksam som lärare i 34 år.  

 

De båda lärarna undervisar på samma skola, en gymnasieskola i södra Sverige. Skolan har c:a 

1500 elever och endast studieförberedande program.  

 

Elever 

Elev 1 är kvinna och undervisas i historia av lärare 1. 

Elev 2 är man och undervisas i historia av lärare 1.  

Elev 3 är kvinna och undervisas i historia av lärare 2.  

Elev 4 är man och undervisas i historia av lärare 2.  

 

Samtliga elever går gymnasiets andra årskurs på skolan i fråga och läser på 

samhällsprogrammet.  

 

Enkätrespondenter 

Enkäten besvarades av de två klasser som respektive lärare för tillfället undervisar i Historia 

B, vilket alltså är samma klasser som de intervjuade eleverna ovan plockats ifrån. Samtliga 

                                                 
44 Kjeldstadli, 1998, s. 41. 
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responderande elever går på samhällsprogrammet och undervisas vid undersökningstillfället i 

Historia B. Dessa klasser kommer fortsättningsvis att hänvisas till som klass 1 (undervisas av 

lärare 1) och klass 2 (undervisas av lärare 2). Klass 1 består av 27 elever varav 17 är kvinnor 

och 10 är män, medan klass 2 består av 24 elever varav 14 är kvinnor och 10 är män.  

 

5.5.2 Avgränsningar och urval  

Mitt urval av intervju- och enkätrespondenter begränsades starkt av praktiska omständigheter. 

Den skola som valdes var helt enkelt den skola där jag gjort delar av min VFU och därför 

hade ett fåtal kontakter. Jag tog via e-post kontakt med ett flertal av historielärarna på skolan, 

men fann endast två som hade tid och möjlighet att ställa upp. Antalet intervjuade lärare ansåg 

jag vara lagom, men jag kunde inte styra urvalet av dessa lärare. Säkerligen hade det varit 

intressant att även intervjua en kvinnlig lärare, för att se eventuella variationer mellan manliga 

och kvinnliga lärare, men detta var alltså inte möjligt. De två lärare jag intervjuade skilde sig 

dock ganska stort åt i ålder och i antal år de varit verksamma som lärare, vilket ändå ger en 

viss skillnad dem emellan. För att få fram hur just dessa lärares historieundervisning och deras 

egen syn på densamma stämde överens med hur deras elever uppfattade den var det 

följaktligen självklart att jag valde just två klasser som de intervjuade lärarna undervisar i. Jag 

ville också att de klasser som skulle intervjuas och svara på enkäter skulle ha hunnit fram till 

Historia B-kursen, helt enkelt för att de skulle ha haft tid att få ta del av tillräckligt mycket 

historieundervisning för att bilda sig en uppfattning om densamma. I den ena lärarens fall 

fanns då bara en klass som han undervisade i Historia B att välja på. Den andra läraren 

undervisade två klasser i Historia B, och här föll valet helt enkelt på den klass där det fanns 

mest tid tillgänglig för en undersökning. Att inte båda klasserna fick svara på enkäter berodde 

framför allt på att jag inte trodde mig hinna analysera ett större material än vad två klasser 

kunde ge. De intervjuade eleverna valdes ut slumpmässigt bland de elever som frivilligt 

ställde upp ur klasserna, men med förbehållet att hälften skulle vara kvinnor då jag var 

intresserad av att se eventuella skillnader mellan könen. Antalet intervjuade bestämdes också 

det till största delen av tidsöverväganden från min sida, men också från lärarens då mycket 

lektionstid inte kunde avvaras för intervjuer.  
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6. Undersökning 

 

6.1 Empiri – elevenkäter 

När det gäller enkäten kommer som jag tidigare nämnt endast resultaten från del B, C och D 

redovisas. Dessa resultat kommer endast att sammanfattas kort för att inte uppsatsens omfång 

ska bli allt för stort. Då det känns relevant och resultatet kan tjäna på att tydliggöras grafiskt 

kommer det att visas i tabeller.   

 

6.1.1 Del B; Hur mycket och på vilket sätt tas kvinnan upp i historieundervisningen? 

Hur ser det ut i andra ämnen? 

På den första frågan i del B fick eleverna svara på hur mycket de anser att kvinnans situation 

genom historien tas upp i historieundervisningen, och göra detta genom att välja alternativ 

från mycket till inte alls. Resultatet visas i nedanstående diagram, och tyder på att eleverna i 

huvudsak anser att ämnet togs upp ganska lite. Dock ansåg även c:a en femtedel av eleverna 

att kvinnans situation togs upp ganska mycket.  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Mycket Ganska
mycket

Ganska
lite

Mycket
lite

Inte alls

Diagram 1; Hur mycket anser eleverna att kvinnans situation tas 
upp i historieundervisningen?

Kvinnor

Män

Totalt

Underlag: Enkäter i klass 1 och 2, 2006-05-04, 2006-05-08 
samt 2006-05-10

 
Fråga 1 hade också en följdfråga där eleverna fick specificera vilka epoker de eventuellt ansåg 

att kvinnans situation hade tagits upp inom. Överlag fördelade sig svaren på denna fråga 

ganska lika över den tid som traditionellt räknas som den historiska (d.v.s den period i 
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historien varifrån det finns skriftliga källor bevarade), men en viss skillnad klasserna emellan 

förekom. I klass 1 svarade en större andel av eleverna att 1800-talet och rösträttskampen tagits 

upp än vad som gjordes i klass 2. Där låg fokusering i stället något mer på antiken och 

medeltiden.  

 

Fråga 2 behandlade vilken typ av kvinnor som togs upp. Strax över hälften av eleverna gav 

svaret ”till största delen enskilda, historiskt kända kvinnor”, vilket kan ses i diagram 2: 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Enskilda,
kända kvinnor

Hela
kvinnogrupper

Lika mycket av
båda 

     Inga      
kvinnor

Annat
alternativ

Diagram 2; Vilken typ av kvinnor anser eleverna fokuseras i 
historieundervisningen?

Kvinnor 

Män

Totalt

Underlag: Enkäter i klass 1 och 2, 2006-05-04, 2006-05-08 samt 
2006-05-10.

Som synes fanns en viss könsskillnad i dessa svar, då männen i ännu större utsträckning valt 

alternativet ”enskilda kvinnor”. De två elever som valde ett eget alternativ på frågan svarade 

”endast drottning Kristina” respektive ”den vanliga kvinnan”. Båda dessa elever var kvinnor.  
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Fråga 3 i del B behandlade hur viktig eleven ansåg att kvinnans roll i historien verkar vara 

enligt historieundervisningen, och gav svar som i någon utsträckning tenderade att samla sig 

runt medelalternativet ”varken viktig eller oviktig”. En något större del av kvinnorna ansåg att 

kvinnans roll i historien framställdes som mycket oviktig, vilket framgår av diagrammet. 

Männen valde istället i större utsträckning än kvinnorna alternativet ”varken viktig eller 

oviktig”. Resultatet på denna fråga visas i diagram 3. 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Mycket viktig  Ganska
viktig

 Varken eller Ganska
oviktig

Mycket
oviktig

Diagram 3; Hur viktig anser eleverna att kvinnan verkar vara enligt 
historieundervisningen?

Kvinnor

Män

Totalt

Underlag: Enkäter i klass 1 och 2, 2006-05-04, 2006-05-08 samt 
2006-05-10.

Fråga 4 i denna del handlade om huruvida eleverna anser att någon speciell aspekt av 

kvinnans situation fokuserats mer än andra. Här svarade ungefär lika många ja som nej. I en 

följdfråga fick eleverna sedan specificera vad denna särskilda aspekt i så fall bestod av genom 

att fritt formulera ett svar. En hel del variation fanns i dessa svar, men några av de vanligaste 

var arbete/arbetsmöjligheter, familjeförhållanden, hem/hemarbete och kvinnors rättigheter.  
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Fråga 5, där eleverna fick svara på hur mycket de anser att kvinnans situation borde tas upp i 

historieundervisningen, gav ett relativt entydigt svar som synes i nedanstående diagram. 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Borde tas upp mer Lagom idag Borde tas upp
mindre

Diagram 4; Hur mycket anser eleverna att kvinnans situation 
borde tas upp i historieundervisningen?

Kvinnor

Män

Totalt

Underlag: Enkäter i klass 1 och 2 2006-05-04, 2006-05-08 samt 
2006-05-10. 

 
Här fanns dock en markant könsskillnad gällande hur eleverna svarade. Av kvinnorna ansåg 

nästan alla att kvinnans situation borde diskuteras mer, medan endast 45 % av männen höll 

med om detta. Hela 50% av männen ansåg istället att kvinnans situation genom historien 

borde tas upp mindre. Eleverna fick här också motivera sitt ställningstagande. Bland dem som 

svarat att kvinnans situation borde tas upp mer hördes bl.a. åsikten att kvinnan var en lika stor 

och viktig del av historien som männen, och att alla människor samma värde. De elever som 

istället svarat att kvinnans situation tas upp lagom mycket motiverade sina val bl.a. med 

åsikten att kvinnan inte haft en så viktig roll genom historien och att inte särskilt mycket 

historiskt material därför fanns att tillgå, eller med att kvinnan nog visst borde ha en plats i 

historieundervisningen, men att denna plats i dagsläget är tillräckligt stor.   

 

Sista frågan inom del B behandlade huruvida kvinnans situation tas upp inom andra 

skolämnen. En majoritet på 80,4 % ansåg att så var fallet. En följdfråga ställdes även här, där 

eleverna fick tala om vilka andra ämnen de ansåg att kvinnans situation togs upp inom. Det 

utan jämförelse vanligast svaret här var att kvinnans situation diskuterades på svenskan. I stort 

sett alla av de elever som nämnt ett annat ämne tog upp svenskan, och i de flesta fall beskrevs 

det att man då behandlat litteraturhistoria. Inom detta område verkar antiken vara den del där 

mest kvinnor diskuteras, då flera elever specifikt nämnde denna period. Det ämne som 
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nämndes näst mest var samhällskunskap, och även psykologi togs upp några elever. Övriga 

ämnen som nämndes fick bara några enstaka omnämnanden vardera. Dessa var engelska, 

religion samt musik.  

 

6.1.2 Del C; Finns skillnader mellan olika lärare?  

er som hade haft olika lärare i historia 

.1.3 Del D; Övriga synpunkter  

otala antalet elever, gav några övriga synpunkter. Båda var 

.2 Empiri – elevintervjuer 

.2.1 Del A; Vad har eleven för tankar om historieundervisningen, sitt historieintresse 

Frågorna i del C gällde helt enkelt huruvida de elev

upplevt om det fanns någon skillnad lärarna emellan, med tanke på hur mycket och på vilket 

sätt de tog upp kvinnans situation genom historien. Eleverna fick först svara på om de haft 

olika historielärare under sin gymnasietid. De flesta tillfrågade hade inte haft detta, och 

behövde då inte heller svara på fråga 2 i C-delen. 15,7 % av eleverna hade dock haft olika 

lärare och svarade även på nästa fråga som gällde om det funnits en skillnad lärarna emellan 

gällande på vilket sätt kvinnans situation genom historien tagits upp. Hälften av dem som haft 

olika historielärare under gymnasiet ansåg att en skillnad funnits, medan hälften inte höll med. 

De elever (endast 7,8 % av alla eleverna) som hade upplevt en skillnad lärare emellan ansåg 

alla att denna skillnad bestod i av att lärarna tagit upp kvinnans situation olika mycket, och att 

det var den nuvarande läraren som tog upp ämnet mest. 

 

6

Endast 2 elever, eller 3,9 % av det t

kvinnor från klass 1. Den ena svarade att kvinnan idag tas upp alldeles för kort i historian, och 

den andra att man borde prata mer om kvinnor och deras ställning under historiens gång.  

 

6
 

6

och sitt intresse för kvinnohistoria? 

Elev 1, kvinna, klass 1: Elev 1 anser sig ha lätt för historieundervisningen och är intresserad 

av vissa delar av historien, främst den vanliga människans historia men däremot inte 

krigshistoria och liknande. Elev 1 är också mycket nöjd med den historieundervisning hon fått 

ta del av, och motiverar detta främst med att undervisningen är varierad. Kvinnans situation 

genom historien menar hon är intressant, då hon inte tycker sig veta så mycket om kvinnans 

roll och därför är nyfiken.  
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Elev 2, man, klass 1: Elev 2 uttrycker ett stort intresse för historia, och tycker sig inte ha några 

lev 3, kvinna, klass 2

problem att hänga med i undervisningen. Ett uttryck som hans historieintresse tar sig är att 

han tycker mycket om att se historiska dokumentärer på tv. Elev 2 är nöjd med sin 

historielärare, men tycker att de i klassen har lite för höga prestationskrav på sig i 

undervisningen. Han tycker också att man missat lite av de svartas historia i 

historieundervisningen, och även en del av de enskilda länderna i Europas historia. Just de 

svartas historia och personer som Malcolm X intresserar elev 2 extra mycket, och även andra 

världskriget och indianernas historia. Han säger sig inte vara särskilt intresserad av kvinnans 

situation, och menar att det har att göra med att ämnet inte tagits upp så mycket.  

 

E : Elev 3 tycker att hon har ganska lätt för historieundervisningen, och är 

lev 4, man, klass 2

intresserad av vissa delar av historieämnet. Exempel på dessa delar är Digerdöden och andra 

världskriget, och eleven menar att hon intresserar sig för sådana ”stora händelser”, händelser 

som man också hör talas om på andra håll än i skolan. Hon är mycket nöjd med sin lärare, och 

tycker att han förklarar bra så att det går lätt att följa med i undervisningen. Hennes åsikt om 

kvinnohistoria är att det är ganska kul, och hon exemplifierar med att berätta om det arbete de 

på historielektionerna fått skriva om kvinnans situation i antikens Grekland. Detta tyckte elev 

3 var intressant, då det gav en bra möjlighet att verkligen sätta sig in i en annan persons 

förutsättningar.  

 

E : Elev 4 säger sig inte vara särskilt intresserad av historia, och menar 

.2.2 Del B; Hur mycket och på vilket sätt tas kvinnan upp i historieundervisningen? 

därför att han inte riktigt följer med i undervisningen. Detta anser han dock främst beror på 

ointresse, och inte på att han skulle ha svårt för att förstå. Historia som ämne tycker han är 

ganska onödigt, men historieläraren tycker han är bra. Dock tycker han att vissa delar av 

ämnet är intressant, som bakgrundshistorien till situationen i det krigsdrabbade land varifrån 

han själv härstammar. Kvinnans situation i olika tider och länder intresserar elev 4 i viss mån, 

men han menar att det till största delen är intressant och viktigt när det handlar om länder eller 

tider där kvinnans situation varit katastrofal, vilket han inte menar är fallet i dagens Sverige. 

 

6

Hur ser det ut i andra ämnen? 

Elev 1, kvinna, klass 1: Kvinnans situation har enligt elev 1 tagits upp i samband med de 

epoker där det har varit relevant p.g.a. att förändringar skett för kvinnan. Som exempel 

nämner hon 1800-talet och rösträttsinförandet. Elev 1 nämner också att kvinnor som avvikit 
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från normen ibland tas upp, och ger här exemplet drottning Kristina. De kvinnor som mest tas 

upp är enligt eleven kvinnor som gjort motstånd och kämpat för sina rättigheter, men menar 

att dessa inte varit så många. Den bild av kvinnans betydelse genom historien som hon anser 

sig ha fått är att kvinnan inte har bidragit så mycket till utvecklingen, utan har skött hemmet 

och barnafödandet och befunnit sig i ett underläge gentemot mannen. Elev 1 anser att 

historieundervisningen förmedlar en långsam förändring till det bättre för kvinnorna över tid, 

men menar ändå att man kan se ojämlikheterna fortfarande i löneskillnader och liknande. Den 

enda förklaring hon kan tänka sig till att kvinnans situation varit annorlunda än mannens 

genom historien är att kvinnan ansetts svagare och att lotten att stanna hemma med barnen då 

fallit på henne. Detta är dock inget som hon anser diskuteras i historieundervisningen i någon 

större utsträckning. Elev 1 tror också att det faktum att kvinnan inte alltid tas upp i 

historieundervisningen till stor del beror på att det framför allt från de äldsta tidsperioderna 

saknas källor. Hon anser att kvinnan borde tas upp mycket mer än vad som görs idag, men 

menar att materialbristen troligtvis är ett hinder för detta. De andra ämnen där elev 1 minns att 

man tagit upp kvinnans situation är i svenskans litteraturhistoria, och framför allt inom 

antikens litteratur.  

 

Elev 2, man, klass 1: Elev 2 anser inte att kvinnans situation tagits upp särskilt mycket i 

historieundervisningen. Det som tagits upp enligt honom är när kvinnan fick rösträtt och den 

kamp som föregick detta. Enligt eleven tas också mest enstaka kända kvinnor upp, exempelvis 

drottning Kristina. Han kan inte erinra sig att man diskuterat hela kvinnogruppers situation. 

Elev 2 menar vidare att undervisningen inte fördjupats så mycket kring kvinnan, men att han 

ändå fått intrycket av att kvinnan alltid haft ett underläge gentemot mannen. Han menar att 

denna situation till viss del ännu är rådande, åtminstone i vissa länder. Vissa kvinnor anser 

han har framställts som viktigare än andra, som ovan nämnda Kristina, men så menar han 

även att det är med männen genom historien. Den bild elev 2 har av historien är att det 

visserligen skett förändringar till det bättre för kvinnorna, men också att kvinnornas krav på 

rättigheter mött motstånd vilket har lett till svårare förhållanden för dem återigen. Han tycker 

inte historieundervisningen gett någon särskild förklaring till kvinnans situation genom 

historien, och menar också att bilden av att den vanliga situationen är och har varit kvinnans 

underläge gentemot mannen är något som de flesta får med sig redan innan de börjar i skolan. 

Elev 2 anser att man bör ta upp kvinnans situation mer i historieämnet, då jämställdhet 

debatteras i samhället i övrigt och därför också borde tas upp i historieundervisningen. Han 

föreslår att man kanske inte bara ska ta upp enskilda kända kvinnor, utan fler av dem som 
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kämpat för kvinnans rättigheter. Även elev 2 berättar hur man tagit upp kvinnans situation i 

svenskundervisningen och att man där jämfört situationen för antikens kvinnor med idag.  

 

Elev 3, kvinna, klass 2: Kvinnorna har enligt elev 3 tagits upp under vissa delar av historien, 

lev 4, man, klass 2

framför allt i samband med genomgången av antiken. Under andra epoker menar hon att det 

mer har fokuserats på alla människor, och i vissa fall de som varit mer välutbildade vilket 

oftast har varit män. Elev 3 menar att det troligtvis är dessa grupper det finns mer källmaterial 

om. Hon tycker också att både kvinnor som åstadkommit något i grupp och kvinnor som 

åstadkommit något på egen hand eller stuckit ut på andra sätt tagits upp i undervisningen. 

Även här tar hon upp exempel från antiken. Den bild elev 3 har fått av kvinnans situation 

genom historien är att den har varit ungefär som idag hela tiden, fast en viss förbättring har 

hela tiden ändå skett. Kvinnan, uppfattar hon det som, har mer makt idag. Hon tycker vidare 

att kvinnans roll genom historien framställs som ganska betydande, och att det är bra att man 

har historien att jämföra med. Elev 3 menar att om man inte sett hur kvinnors villkor varit 

sämre under tidigare perioder så skulle man troligtvis inte vara medveten om hur bra man har 

det idag. De aspekter hon anser har tagits upp lite extra är när kvinnor har gjort försök att 

tillkämpa sig mer makt, eller när någon kvinna för första gången gjort något som endast män 

gjort innan. Den förklaring elev 3 kan tänka sig till att kvinnans situation sett ut som den gjort 

i historien är att männen varit starkare och fått sköta de tunga jobben medan kvinnorna har 

varit hemma och skött barnen. Detta har sedan menar hon lett till att män fått utbilda sig först 

och göra även andra saker först. Till viss del har detta visats även i historieundervisningen 

anser eleven. Hon berättar vidare hur de brukar ha livliga diskussioner i klassen, då det finns 

ett antal elever som tycker det är mycket intressant att diskutera feminism, och som ofta 

brukar göra sig hörda. Dessa diskussioner tycker elev 3 både är bra och dåliga, då hon menar 

att det är bra att allas åsikter kommer fram, men att det också kan vara jobbigt om 

diskussionerna alltid kommer upp. Hon är inte heller så säker på om det skulle gå att ta upp 

kvinnans situation genom historien mer än vad som görs idag, och motiverar detta med att det 

kanske inte finns så mycket mer av intresse att ta upp. En allt för stor fokusering kan lätt bli 

överdriven menar elev 3. Andra skolämnen där kvinnans situation tas upp är enligt henne 

främst svenska, där de ofta har samarbete med historieämnet.  

 

E : Elev 4 anser att läraren, oberoende av vilket ämnesområde som gås 

igenom, oftast brukar berätta någonting om hur kvinnan hade det under tidsperioden i fråga. 

Han har inte lagt märke till om läraren till större del tar upp enskilda kvinnor eller hela. Den 
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bild som elev 4 har fått av kvinnans situation genom historien är att hon hela tiden befunnit 

sig ett steg efter eller ett steg ”under” mannen. Vissa kvinnor framställs som viktiga, men 

oftast fokuseras mer på den händelse som studeras, än om det varit män eller kvinnor 

inblandade. Det som möjligtvis fokuseras på enligt elev 4 är om en kvinna varit den första 

kvinnan att göra en viss sak. Den förändring som skett genom historiens lopp i kvinnans 

situation anser elev 4 vara en till det bättre för kvinnornas del, och han menar att skillnaden 

mellan kvinnans och mannens situation är mindre nu. Han kan inte erinra sig att man försökt 

ge någon förklaring till kvinnans situation i olika historiska epoker. Elev 4 tycker att man 

kanske kunde ta upp kvinnans situation lite mer, och då prata mer om den allmänna 

situationen för kvinnorna under varje tidsepok. Elev 4 nämner samhällskunskap som det ämne 

där man vid sidan om historia tar upp kvinnans situation. Vid dessa tillfällen brukar man 

diskutera jämställdhetsfrågor.  

 

6.2.3 Del C; Finns skillnader mellan olika lärare?  

ymnasietiden haft andra historielärare, 

.2.4 Del D; Övriga synpunkter  
ga synpunkter var elev 1. Hon berättade att hon först när 

.3 Empiri – lärarintervjuer  

.3.1 Del A; Historiesyn, historieintresse och vikten av kvinnohistoria 

Ingen av de fyra elever jag intervjuade hade under g

varför inget resultat finns att redovisa på denna del. 

 

6

Den enda elev som gav några övri

hon fått fylla i enkäten inte trodde sig ha några åsikter om ämnet, men när hon väl börjat 

skriva och reflektera över frågorna kommit på att ämnesområdet faktiskt intresserade henne 

och var viktigt.  
 

6
 

6

Lärare 1, man, 32 år: Lärare 1 definierar sig själv som historiematerialist. Enskilda årtal, 

brukar lärare 1 säga till sina elever, är inte nödvändiga att kunna utan grundläggande 

strukturer i samhället är mer betydande. Lärare 1 menar att detta troligtvis är det enda sätt som 

hans historiesyn visas på i historieundervisningen. Han betonar dock att kronologi, att kunna 

lägga händelser i rätt följd, är viktigt. De områden inom historia lärare 1 bl.a. intresserar sig 

för är 1800- och 1900-talshistoria, socialhistoria, arbetarhistoria och i viss mån medeltiden. 

Han betonar dock att han är en allätare som intresserar sig för det mesta. Det han anser vara 
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viktigast är inte just kvinnohistoria, utan den vanliga människans historia där kvinnohistoria 

är en del.  

 

Lärare 2, man, 62 år: Lärare 2 vill inte säga att han har en enda speciell historiesyn, utan 

.3.2 Del B; Hur mycket och på vilket sätt tas kvinnan upp i historieundervisningen, och 

menar att han är historiematerialist i vissa avseenden och idealist i andra. Han vidareutvecklar 

vad han menar med idealist genom att förklara att han tror idéer och personer ibland spelar 

stor roll i historien. Även lärare 2 är intresserad av 1800- och 1900-talshistoria, och vidare 

politisk historia, krigshistoria (där han betonar att han intresserar sig för krig som 

samhällsfenomen), ekonomisk historia, idrottshistoria och även i viss mån jazzhistoria. Han 

medger att kvinnans situation genom historien nog kan vara viktig, men säger att det inte 

faller under hans intresseområden.  

 

6

hur tänker läraren kring detta? 

Lärare 1, man, 32 år: Kvinnans situation tas enligt lärare 1 själv upp i viss utsträckning i hans 

ärare 1 tillägger också att han varje år på Internationella Kvinnodagen tar upp en diskussion 

undervisning. En skillnad de olika historiska epokerna emellan gällande hur mycket kvinnan 

tas upp finns, och denna menar läraren själv främst beror på den brist på källmaterial som blir 

allt större ju längre bakåt i historien man kommer. Han menar också att den större trend med 

socialhistoria, vardagshistoria och liknande som kvinnans historia är en del av är ett såpass 

nytt påfund att mer material troligtvis kommer komma. Detta är något som lärare 1 redan 

tycker sig se tecken på i bokförlagens litteraturlistor och liknande. Den epok som kvinnan 

främst tas upp i samband med i hans undervisning är 1800-talet, och detta motiverar han med 

att det då börjar hända mycket saker för kvinnorna och en grund till kvinnans moderna 

situation läggs.  

 

L

i sina historieklasser om vad Internationella Kvinnodagen är för något och hur och varför den 

instiftats. När det gäller vilken typ av kvinnor som tas upp menar lärare 1 vidare att det mest 

är en blandning av såväl enskilda kända kvinnor som större kvinnogrupper. Han ger exempel 

på hur klassen arbetat dels med grupparbeten om drottning Kristina, och dels med enskilda 

fördjupningsarbeten om kvinnans förändrade rättigheter under 1800-talet. I viss mån menar 

läraren också att kvinnans situation fokuseras i när man tar upp 1600-talets häxprocesser, och 

även i samband med att man i olika sammanhang diskuterar barnafödande.  
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Lärare 1 vill inte säga att han förmedlar någon särskild bild av kvinnans situation genom 

ngående hur läraren tänkt kring just undervisningen om kvinnans situation genom historien 

ärare 1 säger sig ha ganska god kunskap om vad hans elever kommer att få läsa om kvinnans 

ärare 2, man, 62 år

historien till eleverna, då han menar att detta är att tvinga på eleverna sin egen historiesyn och 

kvinnosyn. Han vill istället presentera alternativ för sina elever och uppmuntra dem till att ta 

ställning själva. Lärare 1 menar dock att om man kan säga att är det något som fokuseras i 

hans undervisning om kvinnan så är det att han vill visa på en förändringsprocess, hur synen 

på och villkoren för kvinnorna förändrats. Han anser sig inte försöka ge någon fullständig 

förklaring till varför kvinnans situation sett ut som den gjort. Detta menar lärare 1 framför allt 

beror på att något sådant inte får plats inom en A-kurs. 

 

A

svarar han att han i viss mån styrts av den lärobok han använder (främst Perspektiv på 

Historien A från Gleerups förlag). Lärare 1 menar att det är svårt att ta upp något som inte står 

i läroböckerna, då det enligt honom i så fall ofta möts av misstänksamhet från eleverna som 

har stor tilltro till lärobokens auktoritet. Klassuppsättningar av antologin Kvinnohistoria (från 

Sveriges Utbildningsradio AB) finns också att tillgå på skolan, och den använder sig läraren 

ibland av till fördjupningsarbeten. När eleverna arbetar med egna fördjupningsarbeten finns 

det enligt lärare 1 alltid några som väljer att fördjupa sig inom någon aspekt som har med 

kvinno- och genushistoria att göra. Läraren menar också att han både skulle vilja och inte vilja 

ta upp kvinnan situation genom historien mer. Detta förklarar han med att kvinnohistoria 

visserligen borde tas upp mer, men så borde även andra saker. Kvinnans situation borde alltså 

inte tas upp mer i relation till många andra delar av historieundervisningen.  

 

L

situation inom andra ämnen under nästa läsår, främst filosofi där han själv undervisar, och 

religion där han har nära samarbete med många av lärarna. Det allra vanligaste samarbetet 

som sker ämnena emellan menar han dock är det som görs med svenskan. Där har lärare 1 och 

klassens lärare i svenska gemensamt lagt upp ett temaarbete om 1800-talet och kvinnans 

situation under denna epok.  

 

L : Lärare 2 menar att om elever själva visar intresse för att studera 

kvinnans situation genom historien låter han dem gärna göra det, men tar hellre in andra lärare 

som gästföreläsare på ämnet om det behövs tas upp. Han menar också att han har för dålig 

kunskap i ämnet för att gå in på ämnet djupare, men menar att det är självklart att man har 

mycket att vinna på att ta med ett kvinno- och genusperspektiv på historien. Lärare 2 menar 
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också att han tar upp kvinnan i olika stor utsträckning under olika epoker, mycket beroende på 

hur läroböcker ser ut och vilka andra litterära källor som finns att tillgå. Kvinnan tas i 

läroböckerna upp mer under exempelvis 1800-talet än medeltiden menar han, så då blir det i 

undervisningen om denna period mer diskussioner om kvinnan.  

 

Lärare 2 berättar att han ofta plockar ut särskilda bredvidläsningsböcker från det stora utbud 

ärare 2 menar att han inte är ideolog och därför inte vill, som han själv uttrycker det, ”nita 

ärare 2 menar vidare att han nog inte framställer kvinnans roll genom historien som särskilt 

som finns på skolan, som eleverna sedan får läsa, och att dessa i många fall behandlar 

specifika kvinnor. T.ex. nämner han Traudl Junges självbiografi om tiden med Hitler, och 

även böcker om Mary Kingsley och Hildur Sandberg. Vidare menar lärare 2 att det i dessa fall 

är viktigt att eleverna får sätta in kvinnorna i ett större sammanhang, och kan se vilka 

historiska förhållanden dessa kvinnor levde under. I samband med medeltiden berättar han att 

man i stort sett bara tar upp heliga Birgitta och drottning Margareta, men att det när 1800-talet 

diskuteras mer tas upp om allmänna förhållanden för kvinnor i såväl arbetar- som medel- och 

överklass.  

 

L

dit nånting hos eleverna” och ge dem en specifik uppfattning av hur saker och ting förhåller 

sig. Då han dessutom inte anser sig särskilt kunnig på området kvinno- och genushistoria 

menar han att han nog inte försöker förmedla någon särskild bild av kvinnans situation, utan 

istället förlitar sig ganska mycket på läroböckerna.  

 

L

betydande, och motiverar detta med att kvinnorna under exempelvis svensk stormaktstid inte 

haft mycket politisk makt och därmed inte varit politiskt viktiga. Däremot menar han att 

kvinnor alltid varit betydande ur andra perspektiv, som t.ex. för jordbruket där bonden inte 

kunde klara produktionen utan sin hustru. I den mån han tar upp kvinnors situation nämner 

lärare 2 att han nog fokuserar något mer på kvinnans roll i familjen, och tar främst upp denna 

aspekt i samband med undervisningen om antiken då han läst lite om kvinnans situation under 

denna period. Någon särskild förklaring till kvinnans situation försöker han inte måla upp, då 

han inte själv har någon bestämd uppfattning om en existerande sådan. Läraren nämner 

Engels förklaring till kvinnornas situation, som hänger samman med kvinnornas brist på 

privategendom, men menar att han inte riktigt tror på denna.  
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Han säger sig inte ha reflekterat särskilt över varför kvinnan tas upp på det sätt som hon görs i 

undervisningen, och medger att han kanske inte tar upp frågan tillräckligt. Dels menar han att 

detta är en prioriteringsfråga som påverkas av allt annat som ska hinnas med, och dels att det 

handlar om dålig kunskap från hans sida. Lärare 2 berättar också att om någon elev vill ha 

handledning för ett mer kvalificerat projektarbete inom ämnet så hänvisar han dem till andra 

lärare på skolan som är mer insatta.  

 

Läraren berättar att hans elever pratar en del om kvinnans situation på svensklektionerna t.ex., 

där kvinnor inom litteraturen diskuteras. I samhällskunskap, där han själv också undervisar 

samma klass som i historia, tar man enligt lärare 2 också upp en del om kvinnans situation i 

förhållande till politik och arbetsmarknad.  

 

6.3.3 Del C; Har en förändring skett över tid? Finns skillnader mellan olika skolor, 

lärare och gymnasieprogram? Hur tog lärarutbildningen upp ämnet och hur tas det upp 

i läroböckerna? 

Lärare 1, man, 32 år: Lärare 1 menar sig inte ha hunnit se någon större förändring över tid 

gällande hur mycket kvinnans situation allmänt tas upp i historieundervisningen, då han 

endast varit verksam som lärare i 6 år. Han menar dock att det i viss mån märks att en 

förändring sker när man på skolan diskuterar nya skolplaner och när han ser på de nya titlar 

som kommer ut från läromedelsförlagen. På dessa områden tycker läraren sig kunna se en 

början till förändring mot mer fokusering på kvinno- och genusperspektiv. Den syn som lärare 

1 själv har på vikten av att ta upp kvinnans situation genom historien menar han inte har 

förändrats på den korta tid han arbetat som lärare.  

 

När det gäller skillnader lärare emellan angående hur mycket kvinnans situation tas upp i 

historieundervisningen vill inte lärare 1 uttala sig. Då han inte själv varit med på kollegors 

lektioner och sett konkret vad de tar upp menar han att en spekulation kring detta enbart blir 

gissningar. Han har inte heller undervisat i historia på någon annan skola än den nuvarande, 

och vet därför inte om diskussionen kring ämnet förs annorlunda bland historielärare på andra 

skolor.  

 

Lärare 1 menar att han i så stor utsträckning som möjligt har intentionen att ge samma 

undervisning på olika gymnasieprogram, men att yttre omständigheter och klassens 

sammansättning påverkar så att undervisningen i praktiken nog ändå blir lite olika i olika 
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klasser. Han menar att det finns en viss tendens till mer studieintresse på det 

naturvetenskapliga programmet, och att man därför hinner med mer i en sådan klass och får 

mer avancerade frågor av eleverna. De skillnader i intresset för kvinnans situation genom 

historien som lärare 1 möter från olika elever menar han främst hänger samman med elevens 

allmänna intresse för historia. De elever som intresserar sig för historia är oftast intresserade 

av alla aspekter av denna historia, inklusive kvinnohistoria, menar han.  

 

De läroböcker som i allmänhet finns i historia menar lärare 1 fortfarande är genomsyrade av 

en idealistisk och traditionell historiesyn, fokuserad på kungar och årtal i allt för stor 

utsträckning. Lärare 1 använder sig främst av ovan nämnda Perspektiv på Historien A, då han 

tycker att den är bättre än den på skolan traditionellt använda Alla Tiders Historia A (även 

denna från Gleerups förlag), och precis som namnet antyder tar upp fler perspektiv. Alla 

Tiders Historia A menar han dock har ett enklare språk, vilket tilltalar en del elever. Dessa 

böcker används främst under A-kursen i historia, men de böcker eleverna får under denna 

kurs tar de även med sig och använder vid en del tillfällen i Historia B. Då lärare 1 ibland får 

elever i Historia B-kursen som haft Alla Tiders Historia A som lärobok under A-kursen 

förekommer det alltså att även den används. På B-kursen menar läraren vidare att man arbetar 

mycket med temaarbeten och fördjupningar, vilket gör att han ger eleverna mycket annat 

extramaterial utöver läroböckerna. Som även lärare 2 nämnt så har historieinstitutionen på 

skolan i fråga en stor samling kompletterande läroböcker. Ur denna samling brukar lärare 1 

under B-kursens gång c:a 5-6 gånger plocka in antologin Kvinnohistoria och låta eleverna 

använda stycken ur den. En del av dessa tillfällen arbetar hela klassen med boken, medan det 

ibland bara är vissa som valt att använda sig av den som fördjupning till ett enskilt arbete. 

 

Lärare 1 avslutade sin lärarutbildning hösten 2000 med att läsa det s.k. pedagogiska året. 

Innan det läste han fristående kurser inom bl.a. historia och filosofi, med start hösten 1993. 

Han anser att ett kvinno- eller genusperspektiv i stort sett inte alls togs upp i denna 

lärarutbildning, åtminstone inte under det pedagogiska året eller den allmänna historian. 

Däremot valde han själv att läsa extrakurser i socialhistoria och mentalitetshistoria, och under 

dessa kurser togs kvinnan situation genom historien upp. Lärare 1 menar att ett kvinno- och 

genusperspektiv alltså var något som endast togs upp om man själv valde att fördjupa sig 

inom det.  
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Lärare 2, man, 62 år: Lärare 2 tycker sig ha sett en allmän förändring över tid inom skolans 

värld angående hur mycket kvinnans situation tas upp i historieundervisningen. T.ex. menar 

han att det har kommit mycket nytt material, som antologier, med fokus på kvinnor sedan han 

började som lärare. Lärare 2 menar också att han numera fäster något större vikt vid att ta upp 

kvinnans situation i sin undervisning än när han först började arbeta, men att det också finns 

andra delar av historien som han prioriterar mer nu än förr.  

 

När det gäller skillnader lärare emellan anser sig lärare 2 vara ganska säker på att en del av 

hans kvinnliga kolleger tar upp ämnet kvinnans situation genom historien mer än vad de 

manliga kollegerna gör. Han anser alltså att det finns en viss könsskillnad. Läraren betonar 

dock att han tar upp mer idrottshistoria än många av sina kolleger, och att kvinnans situation 

där ibland ställs i fokus då man diskuterar kvinnans utestängning från olika idrotter. Lärare 2 

anser sig dock inte ha kunnat se någon skillnad i hur kvinnans situation tas upp mellan de 

olika skolor han undervisat på, främst för att han största delen av sitt yrkesverksamma liv 

arbetat på samma skola.  

 

Lärare 2 menar att han inte tar upp kvinnans situation genom historien på olika sätt i olika 

klasser eller på olika gymnasieprogram. I den mån undervisningen skilt sig åt har det enligt 

honom i så fall varit oavsiktligt. Lärare 2 tror sig vara ganska säker på att det finns en viss 

skillnad i intresse för kvinnohistoria hos eleverna. Han undervisar förutom på 

samhällsprogrammets samhällsgren också på samma programs idrottsgren, och där tror han 

inte att ett kvinno- och genusperspektiv på historien skulle uppskattas. Han gör en koppling 

mellan att de flickor som går på idrottsprogrammet är mindre ”tjejiga”, och därför i viss mån 

inte har samma intresse för kvinnans situation genom historien. Samtidigt menar lärare 2 att 

dessa idrottsklasser är några av de mer jämställda han undervisar i, då flickorna i dessa klasser 

ofta överträffar sina manliga klasskamrater i idrottsprestationer.  

 

De läroböcker lärare 2 använder sig av är desamma som lärare 1, både Perspektiv på 

Historien A och Alla Tiders Historia A. Precis som lärare 1 ifrågasätter lärare 2 kvalitén hos 

boken Alla Tiders Historia A, men menar att den ändå fungerar bra då eleverna lätt klarar av 

att läsa den. Läroböckerna visar tydligt på de samhällskonjunkturer som finns enligt läraren, 

och han tycker sig kunna se att det funnits ett tryck på dessa böcker på senare år att lägga till 

kvinnokapitel. Som ett exempel på sådant som lagts till under senare år nämner lärare 2 ett 

kvinnokapitel om antikens Aten i Alla Tiders Historia A, och framhåller att eleverna brukar ha 
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ganska lätt för att ta till sig dessa delar i böckerna. Han menar också att kvinnans situation tas 

upp lite i dessa böcker under ämnesområden som det medicinska, där utvecklingen av 

kunskapen kring förlossningar betytt mycket för kvinnan, och även när världskrigen 

diskuteras då det berättas om hur kvinnorna fick ta över männens arbeten i fabrikerna. Lärare 

2 kan inte minnas att det finns några övriga hela kapitel ägnade åt just kvinnan, förutom det 

som nämnts ovan om Aten. Som komplement till sin undervisning i Historia B nämner också 

lärare 2 att han tar in en hel del kompletterande material, som exempelvis antologin 

Kvinnohistoria, som nämnts tidigare. Denna används ibland av enskilda elever för 

fördjupningsarbeten, och någon gång av hela klassen. Utöver dessa böcker använder sig lärare 

2 en del av historiska dokumentärfilmer.  

 

Lärare 2 avslutade sin lärarutbildning 1972 med att läsa ett pedagogiskt år på högskolan. 

Innan dess hade han läst in sina ämneskunskaper i samhällskunskap och historia. I denna 

lärarutbildning kan han inte minnas att kvinno- eller genusperspektiv alls togs upp.  

 

6.3.4 Del D; Övriga synpunkter 

Ingen av de intervjuade lärarna hade några övriga synpunkter att tillägga.  
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7. Analys 

 

7.1 Analys - elevenkäter 
 

7.1.1 Del B; Hur mycket och på vilket sätt tas kvinnan upp i historieundervisningen? 

Hur ser det ut i andra ämnen? 

Det intryck eleverna i båda klasserna överlag verkade ha var att kvinnans situation genom 

historien är något som diskuteras ganska lite i undervisningen. När det gäller vilka epoker 

kvinnans situation tas upp inom syntes ingen tydlig tendens om man såg till totalresultatet, 

men den skillnad som fanns mellan klasserna stämde ganska väl överens med de områden 

inom vilka lärarna för respektive klass sade sig ta upp kvinnans situation i första hand. Lärare 

1 nämnde 1800-talet som ett särskilt fokus, vilket också många av hans elever svarat, medan 

lärare 2 pratade en hel del om antiken när han diskuterade litteratur, en epok som också togs 

upp i svaren från hans elever. Lärarens fokusering uppmärksammades alltså i dessa fall av 

eleverna.  

 

Angående vilken typ av kvinnor som framför allt uppmärksammats i historieundervisningen 

visar enkätsvaren en tydlig tendens. De flesta eleverna, och en än större andel om man bara 

ser till de manliga respondenterna, anser att enskilda, kända kvinnor tagits upp mest. Frågan 

är om det verkligen är dessa kvinnor som tas upp mest i historieundervisningen, eller om det 

bara är så att eleverna lättare minns dessa enskilda kvinnor? Jag gissar att det kan finnas en 

viss tendens till att man lättare minns ett moment i historieundervisningen om det knyts till en 

specifik namngiven person. Christer Öhman tar i sin essä om historiska faktaböcker för barn 

upp hur elever, även på gymnasienivå, gärna vill knyta det historiska förloppet till enskilda 

personers handlingar och deras motiv, då detta är lättare för dem att relatera till än strukturella 

bakgrundsfaktorer.45 Detta tror jag i viss mån kan inverka på hur eleverna minns kvinnorna i 

historieundervisningen. Det kan möjligen också verka som en förstärkande process åt båda 

hållen, att undervisningen också fokuseras mer på enskilda kvinnor just för att lärarna märker 

att det är detta som eleverna lättare relaterar till. Den lilla könsskillnaden som finns (dvs. att 

männen i ännu något högre utsträckning ger uttryck för en fokusering på enskilda kvinnor) 

kan vara en tillfällighet, men det kan vara intressant att ändå spekulera i om det är så att 

kvinnorna i de båda klasserna har lättare att relatera till den ”vanliga” kvinnan och hennes 

                                                 
45 En helt annan historia, 2004, s. 97 
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situation när den tas upp, och därför i större utsträckning uppmärksammar dessa moment. Det 

blir dock som sagt inte mer än spekulationer, då denna aspekt inte studerats i min 

undersökning.  

 

Det förefaller också vara så att kvinnans roll genom historien av eleverna uppfattas som 

medelviktig, alltså inte särskilt betydande för utvecklingen, men inte helt oviktig heller. 

Denna åsikt tycker jag verkar stämma ganska bra överens även med de tankar som kommit 

fram i elev- och lärarintervjuer. Även här fanns en liten könsskillnad, som kan vara en 

tillfällighet, men som ändå är intressant att fundera över, d.v.s. den skillnad som bestod i att 

kvinnorna i något högre utsträckning ansåg att kvinnans roll genom historien framställs som 

oviktig.  

 

När det gäller fråga 4, som behandlade eventuella aspekter av kvinnans situation som 

fokuserats, verkar tendensen vara att arbetsmöjligheter, familjeförhållanden, hemförhållanden 

och kvinnors rättigheter fokuseras. Analysen här blir dock något osäker då jag gjorde 

misstaget att exemplifiera med olika alternativ för eleverna så att de skulle bli klara över vad 

jag menade med en fokusering på en viss aspekt. De två exempel jag i enkäten gav på vad 

som kan vara en aspekt av kvinnans situation var just arbetsmöjligheter och 

familjeförhållanden, och dessa förslag kan ha lett in eleverna på tankar som följde ett visst 

mönster. Antingen är det mina exempel som påverkat det resultat jag fick, eller så har en viss 

fokusering på arbetsmöjligheter och familjeförhållanden funnits. Vilket som är fallet är tyvärr 

med de förutsättningar jag nu har svårt att avgöra. Att det funnits en viss fokusering på 

kvinnan i hemmet och kvinnans rättigheter kan dock konstateras, då dessa alternativ uppgavs 

av flera elever utan min påverkan.  

 

Resultatet verkar vidare peka på att en stor del av eleverna vill se mer av kvinnorelaterat 

innehåll i historieundervisningen. Eleverna kan dock i viss mån ha påverkats av det faktum att 

de troligtvis tagit för givet att jag, helt enkelt för att jag gör en undersökning om ämnet, är 

intresserad av kvinnans situation och anser den vara viktig. Ett sådant antagande från 

elevernas sida kan möjligtvis ha påverkat dem till att ställa sig en aning mer positiva till 

tanken att öka fokuseringen på kvinnornas situation, helt enkelt för att människor har en 

tendens att svara det som de tror att folk vill höra. Att ganska många fler kvinnor än män 

ansåg att kvinnan borde tas upp mer i historieundervisningen är kanske föga förvånande, men 

naturligtvis inte någon självklarhet. Svarsmönstret kan, gissar jag, tyda på att kvinnorna i 
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större utsträckning känner att ämnesområdet i fråga berör dem personligen och eventuellt har 

betydelse för deras identitetsbildning. Andra motiv kan säkert också spela in, men klart är i 

alla fall att de kvinnliga eleverna vill ha mer kvinnoperspektiv i historieundervisningen än vad 

de manliga eleverna vill. De motiveringar som gavs kring varför kvinnan borde tas upp mer 

anser jag kan delas upp i två huvudargument. Det ena kretsar kring tanken att kvinnan har haft 

en större roll än vad som syns i historieskrivningen, att hon verkat i det tysta eller på arenor 

som inte synts i offentligheten. Hennes betydelse för den historiska utvecklingen borde alltså 

lyftas fram för att förstå den utveckling och förändring, men också stabilitet, som funnits 

genom historien. Det andra huvudargumentet grundas i huvudsak på att kvinnan och mannen 

båda är människor med lika värde och utgör lika stora delar av befolkningen, och att kvinnan, 

närmast som en mänsklig rättighet och i linje med något slags humanistiskt resonemang, 

förtjänar att belysas lika mycket som mannen oavsett hur relationen mellan könen sett ut eller 

om kvinnan påverkat utvecklingen. De elever som å andra sidan svarade att kvinnans situation 

inte behöver tas upp mer än vad som görs lutade sig också de på två huvudargument. Dels 

ansåg någon att kvinnan tas upp i samband med alla ämnesområden och epoker, och att mer 

än så är omöjligt att göra, en tanke som alltså grundar sig i någon slags övermättnad på 

kvinnoaspekter och kvinnohistoria. Dels menade några elever att det inte finns särskilt mycket 

att ta upp om kvinnor och deras situation genom historien då de inte varit en del av de viktiga 

förloppen, och det därför inte finns något källmaterial bevarat om den. Denna tanke ligger 

alltså närmare antagandet att kvinnan inte haft någon betydelse för historiens utveckling. 

 

När det gäller frågan om inom vilka andra ämnen det eventuellt förts diskussioner om 

kvinnans situation är det ganska tydligt att kvinnoperspektiv åtminstone tydligt tas upp i 

svenskan. Att ett fåtal elever svarade att kvinnans situation inte alls tagits upp i andra ämnen 

tror jag dels beror på trötthet, man ledsnar på slutet av enkäten och vill att den ska vara 

färdigifylld, och dels på att man kanske just för tillfället inte kommer ihåg allt som gjorts i 

andra ämnen. Detta kan ju i och för sig i sin tur bero på att kvinnans situation inte tagits upp 

särskilt grundligt i de andra ämnen den diskuterats. Det stora antal elever som ändå svarat ja, 

och nämnt svenskan, tycker jag visar på en tradition som verkar finnas av nära band mellan 

historieämnet och svenskan, speciellt när det gäller litteraturhistoria. Det visar också på att 

litteraturhistoria inom undervisningen verkar vara ett område där kvinnan får ett visst 

utrymme.  
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7.1.2 Del C; Finns skillnader mellan olika lärare?  

Av resultatet på del C anser jag inte att man kan dra särskilt många slutsatser, då det fåtal 

elever som haft en annan lärare är splittrade på dem som tycker sig ha upplevt en skillnad 

lärarna emellan och de som inte har gjort detta. Eventuellt kan man gissa, då de som upplevt 

en skillnad alla menar att nuvarande läraren tar upp kvinnans situation mer, att det inte är så 

att de lärare jag intervjuat tar upp kvinnorna särskilt lite i jämförelse med andra lärare. Dock 

är svaren och de beskrivna lärarna alltför få för att denna slutsats ska kunna dras.  

 

7.1.3 Del D; Övriga synpunkter 

De få övriga kommentarer som lämnades i enkäten pekar också de på att det åtminstone finns 

en del elever som anser att kvinnans situation genom historien är viktig att ta upp mer än vad 

som görs idag. 

 

7.2 Analys – elevintervjuer 
 

7.2.1 Del A; Vad har eleven för tankar om historieundervisningen, sitt historieintresse 

och sitt intresse för kvinnohistoria? 

De fyra eleverna var alla nöjda med sina historielärare, men hade olika åsikter om hur bra 

historieundervisningen som helhet är. De negativa kommentarer som gavs handlade bland 

annat om ointresse från elevens sida och för höga prestationskrav från läraren, men också om 

brister i undervisningsinnehållet, då elev 2 ansåg att varken de svartas historia eller vissa 

europeiska länders historia uppmärksammats i tillräcklig utsträckning. De specialintressen 

eleverna uttryckte inom historieområdet var av blandat slag, men ingen av de intervjuade 

nämnde kvinnor eller relationer mellan könen som ett särskilt intresse. Detta kan eventuellt ha 

en betydelse för elevernas åsikter om ämnesområdet i fråga. När eleverna väl tillfrågades om 

just intresset för kvinnans situation i olika samhällen och tider uttryckte en hel del av dem 

ändå ett större eller mindre intresse, men detta intresse verkade inte vara tillräckligt stort för 

att eleverna skulle nämna det självmant.  

 

7.2.2 Del B; Hur mycket och på vilket sätt tas kvinnan upp i historieundervisningen? 

Hur ser det ut i andra ämnen? 

 Gällande vilka epoker som fokuseras följer mönstret även här ganska tydligt det som syntes i 

enkäterna, nämligen att det finns en viss skillnad mellan de två klasserna som också stämmer 
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ganska bra överens med hur respektive lärare säger sig lägga upp arbetet. I klass 1 minns 

eleverna en viss fokusering på 1800-talet och rösträttskampen, medan eleverna i klass 2 i viss 

mån nämner antiken. Flera av de fyra eleverna sade dock också att kvinnans situation tas upp 

lite i samband med alla epoker. I övrigt verkade eleverna lite oense om hur mycket egentligen 

kvinnans situation tas upp då en del sa att kvinnan togs upp ganska lite, medan andra sa att 

kvinnan togs upp i samband med det mesta som diskuterades i undervisningen. Eleverna från 

klass 1 verkar i något högre grad anse att enskilda, historiskt kända kvinnor tas upp mer än 

hela kvinnogrupper, medan de från klass 2 lutar mer åt åsikten att det varit lite av båda 

varianterna. Drottning Kristina verkar överlag, åtminstone i klass 1 vara ett återkommande 

tema. Ett annat genomgående mönster är att flera elever på ett eller annat sätt nämner att de 

kvinnor som tas upp är de som skilt sig från mängden, som gjort något ingen eller få kvinnor 

förut gjort.  

 

De flesta elever verkar också ganska överens om att den bild av utvecklingen som ges i 

historieundervisningen är en långsam förändring till bättre villkor för kvinnorna, nästan en 

”framgångssaga”. Framför allt verkar elev 3 och elev 4, alltså de som går i klass 2, anse att 

kvinnan har det väldigt bra idag i jämförelse med hur situationen varit tidigare genom 

historien. Elev 3 menar dessutom att en kunskap om historien kan göra att man som kvinna 

inser hur bra man faktiskt har det idag, vilket tyder på att hon verkligen anser att det gått 

framåt. Elev 1 betonar istället de ojämlikheter som ännu finns i form av löneskillnader och 

liknande, medan elev 2 talar om de svåra förhållanden många kvinnor i andra länder lever i.  

Något som framträder genomgående i intervjuerna är att eleverna verkar ha en föreställning 

om att kvinnan varit underordnad mannen genom hela historien. I de intervjuade elevernas 

fall stämmer alltså resultatet jag fått fram överens med Agneta Ljunghs konstaterande 

angående hur kvinnor också i historieforskningen och historieskrivningen framställs som 

underordnad mannen.  

 

Det verkar inte som om någon eventuell förklaring till kvinnors och mäns skilda 

levnadsvillkor diskuteras i historieundervisningen. De flesta eleverna menar att de inte kan 

minnas att något sådant tagits upp. Däremot har en del av eleverna ändå sina egna 

föreställningar kring detta, vilka troligtvis inhämtats från andra håll. Det förefaller vara så att 

den skillnad som funnits mellan männen och kvinnorna genom historien förklaras av eleverna 

med en fysisk skillnad, en svaghet hos kvinnorna, som lett till att männen fått ta de tyngre 

jobben och därmed hamnat i andra utgångslägen. Barnafödandet nämns också som en viktig 
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faktor i skapandet av de olika könsrelaterade rollerna. Denna föreställning verkar 

historieundervisningen om än inte aktivt förmedla, så i alla fall inte motsäga.  

Eleverna verkar lite ambivalenta i förhållande till frågan om huruvida kvinnans situation 

borde tas upp och diskuteras mer eller inte. Alla utom en anser att man borde diskutera detta 

ämnesområde mer än idag, men de flesta av eleverna verkar också mena att det kan vara svårt 

att göra detta, då det inte finns mycket historiskt källmaterial om kvinnor. Elev 3, som inte 

tyckte kvinnan behövde fokuseras mer än vad som redan görs nämnde också denna brist på 

källmaterial, och även att en större fokusering skulle kännas framtvingad och överdriven. 

Även i intervjuerna blir det tydligt att eleverna anser att kvinnans situation främst diskuteras i 

svenskan av de andra skolämnena. De berättar också, liksom gjordes i enkäterna, att det då 

handlar mycket om litteraturhistoria och antiken.  

 

7.2.3 Del D; Övriga synpunkter  

Den tanke som fördes fram av elev 1, nämligen att hon kommit på fler och fler saker hon 

tyckte om ämnet kvinnor i historien under tiden hon skrev enkäten, tror jag visar på den 

viktiga funktion en diskussion och reflektion kring kvinnans plats i historien kan fylla.  

 

7.3 Analys – lärarintervjuer  
 

7.3.1 Del A; Historiesyn, historieintresse och vikten av kvinnohistoria 

Lärare 1 är mer övertygad historiematerialist än lärare 2, och det är ganska troligt att detta 

också hänger samman med hans stora intresse för arbetarhistoria och socialhistoria. Båda 

lärarna intresserar sig mest för modern historia, men inom detta fält skiljer sig deras intresse 

åt en hel del. Lärare 2:s intresse för politisk historia och krigshistoria skulle kunna ligga långt 

ifrån lärare 1:s intresse för socialhistoria och mentalitetshistoria, men behöver inte göra det. 

Lärare 2 menar att han både när det gäller krigshistoria och politisk historia intresserar sig för 

det på ett samhällsplan, dvs. inte enbart som ett uttryck för den politiska elitens agerande. Om 

hans intresse tolkas på detta sätt ligger de bådas intresseområden närmare varandra. När det 

gäller kvinnohistoria har, inte helt oväntat, ingen av lärarna det som specialintresse, men 

menar att det nog ändå fyller en viss funktion och bör ha en viss, om än begränsad plats.  
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7.3.2 Del B; Hur mycket och på vilket sätt tas kvinnan upp i historieundervisningen, och 

hur tänker läraren kring detta? 

Båda lärarna säger sig i viss mån ta upp kvinnors situation genom historien, men inte i alla 

sammanhang och eller i samband med några djupgående analyser. Lärare 1 menar visserligen 

att den vanliga människans historia är något av det allra viktigaste, och menar att han med 

detta tankesätt också prioriterar kvinnan till viss del. Båda lärarna verkar vidare överens om 

att det finns en svårighet med att ta upp kvinnans situation under tidsåldrar längre tillbaka i 

historien, och hänvisar detta både till brist på material i läroböcker och i övriga källor. 

Kvinnans situation under 1800-talet och fram till rösträttens införande verkar vara något som 

omnämns en hel del i läroböckerna, och därför också tas upp en hel del av lärarna. Lärare 1 

ger också en egen motiveing till fokuseringen på denna period som går ut på att det då 

”händer” något i kvinnornas situation. Hos lärare 2 kommer det emellertid också fram att han 

läst en del material om kvinnans situation under antiken, och därför ändå tar upp kvinnans 

situation en hel del i samband med denna, äldre, tidsperiod. Det förefaller vara så att just 

antiken i vissa fall är ett undantag, p.g.a. den koppling som hör görs till svenskans 

litteraturhistoria (även i viss mån i lärare 1:s klass), och därför tas upp till diskussion.  

 

Den typ av kvinnor som tas upp verkar hos lärare 1, åtminstone enligt honom själv, vara en 

blandning av större kvinnogrupper och enskilda kända kvinnor. Hos lärare 2 verkar man 

istället med hjälp av en hel del bredvidläsningslitteratur ta upp en ganska stor del enskilda 

kvinnor, även om läraren själv menar att dessa sedan relateras till ett större 

samhällsperspektiv. Han menar också att detta ser olika ut beroende på om det är tidigare 

epoker som tas upp, då det mest finns material om enstaka kvinnor i högre positioner, eller 

om man diskuterar 1800-tal, där hela samhällsklasser fokuseras. Värt att notera här är den 

skillnad som finns gentemot elevernas bild. Eleverna i både klass 1 och klass 2 ansåg ju som 

jag tidigare nämnt att mycket fler enskilda kvinnor fokuserades. 

 

Ingendera läraren tyckte om uttrycket ”förmedla en bild” som jag använde mig av i mina 

intervjufrågor, då de båda tycktes associera detta uttryck till något slags försök från lärarens 

sida att mata in en färdig uppfattning i elevernas medvetande. De uttryckte båda att de ville få 

elevrna att själva välja och ta ställning, och lärare 2 menade framför allt att han inte hade 

tillräcklig kunskap för att förmedla en bild av ämnet överhuvudtaget. Lärare 1 ville, om något, 

förmedla en bild av förändring genom historien, något som också tycks hänga ihop med hans 

historiematerialistiska syn. Lärare 2 pratade när det gällde kvinnans roll genom historien en 
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hel del om att det också skulle vara felaktigt att t.ex. under svensk stormaktstid framställa 

kvinnan som viktig i politiken, då hon faktiskt inte hade någon politisk makt vid denna tid. 

Detta tycker jag verkar vara ännu ett exempel på att det under de tidigare historiska epokerna i 

stort sett alltid fokuseras på politiken som det viktiga.  

 

Inte heller förde någon av lärarna en diskussion med sina elever angående eventuella 

anledningar till kvinnans situation genom historien. Detta kanske inte är så konstigt, med 

tanke på att olika förklaringar till kvinnans generella underordning debatteras flitigt, och det 

knappast råder någon konsensus bland forskarna. Möjligen kan det vara en såpass ”het 

potatis” att lärarna också känner att initiativet att ta upp en sådan diskussion skulle i allt för 

stor utsträckning vara uttryck för ett normativt ställningstagande från deras sida. Lärare 1 

nämner dock också tidsbristen på A-kursen som en orsak till att diskussioner av denna typ inte 

förts.  

 

Båda lärarna verkar lita ganska mycket till läroboken i sin undervisning, i alla fall när det 

gäller områden som kvinnans situation. Den tilltro till läroboken från elevernas sida som 

lärare 1 ger uttryck för är säkert bidragande till detta. Båda säger sig dock vid vissa tillfällen 

ta in andra läromedel, varav antologin Kvinnohistoria verkar vara den enda med ett uttalat 

kvinno- och genusperspektiv. Denna bok verkar också till största delen användas av eleverna 

till egna fördjupningsarbeten, och diskuteras alltså inte så ofta i helklass.  

 

De båda lärarna är överens om att kvinnohistoria skulle kunna tas upp mer, men lärare 1 

verkar något mer tveksam än lärare 2, då han menar att det i så fall finns massa annat som 

borde tas upp mer också. Det är alltså egentligen en allmän utökning av historieämnet han 

skulle vilja se. Lärare 2 medger istället att han kanske borde ta upp ämnet mer, men vidhålller 

sin kunskapsbrist som en viktig orsak till att det inte görs, och menar att han gärna hänvisar 

eleverna till andra lärare för handledning inom ämnesområdet i fråga. Överlag verkar de båda 

lärarna inte odelat positiva till en större fokusering på kvinnors situation.  

 

Även när man talar med lärarna blir det tydligt att ett ämnesövergripande samarbete med 

svenska verkar vara vanligt när man arbetar med kvinnorelaterade frågor. 
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7.3.3 Del C; Har en förändring skett över tid? Finns skillnader mellan olika skolor, 

lärare och gymnasieprogram? Hur tog lärarutbildningen upp ämnet och hur tas det upp 

i läroböckerna? 

Att en förändring över tid endast uppmärksammats hos lärare 2 är inte särskilt konstigt med 

tanke på den korta tid lärare 1 arbetat som lärare, och med tanke på de ofta trögrörliga 

mentaliteter som råder i skolan. Lärare 2, som säger att det har skett en ökning i fokuseringen 

på kvinnan, menar också att han själv påverkats av denna utveckling i viss mån och numera 

fäster något större vikt vid att ta upp kvinnans situation. Lärare 1 framhåller istället den 

skillnad som han tycker sig se är på väg att komma, men som ännu inte fått riktigt genomslag. 

Han menar sig kunna se en trend i diskussionerna på skolan om framtida skolplaner, på 

läroboksförlagens titlar o.s.v., som visar på att kvinno- och genusperspektiv allt mer förväntas 

vara en del av undervisningen.  

 

Lärare 2 menar att han kan skönja en skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare gällande 

hur mycket man tar upp kvinnans situation genom historien, men det är oklart vad han 

grundar detta antagande på. Det är i och för sig ganska troligt att hans antagande stämmer, 

men det finns en risk att det också är så att lärare 2 förväntar sig att hans kvinnliga kolleger tar 

upp ämnet mer, och därför även har tyckt sig se en sådan tendens. Lärare 1 är mer försiktig 

med att uttala sig i frågan.  

 

Intentionen att försöka göra undervisningen i någon mån likadan i olika klasser verkar finnas 

hos båda lärarna, och detta ska ju enligt styrdokumenten också vara tanken. Båda lärarna 

generaliserar dock i viss mån och menar att det, som lärare 1 uttrycker det, finns en större 

studiemotivation i naturvetenskapliga klasser, eller som lärare 2 ser det, finns ett mindre 

intresse för kvinnans historia på exempelvis idrottsprogrammet. Lärare 2 menar att kvinnliga 

elever på idrottsprogrammet är mindre ”tjejiga” och ”sjåpiga”, vilket han tror, om jag förstår 

honom rätt, gör att de inte är intresserade av kvinnofrågor i samma utsträckning som vissa 

andra kvinnor kan vara. Denna slutsats var i alla fall för mig ganska oväntad, då jag tror att en 

allmänt utbredd föreställning snarare är en association mellan ”icke-feminina” kvinnor och 

intresse för kvinnofrågor. En intressant fråga att ställa här är hur dessa inställningar från 

lärarens sida påverkar vad som tas upp i undervisningen, och om det möjligen kan vara så att 

man ibland har en förutfattad bild av elevernas historieintresse? 
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Båda lärarna har en reflekterande inställning till de läroböcker som används, även om det 

faktum att vissa läroböcker används av tradition också påverkar dem. Lärare 1 verkade ha en 

mycket kritisk inställning till många värderingar som vissa av läroböckerna förmedlar, vilket 

pekar på att lärarna i alla fall i viss mån reflekterar över läroböckernas innehåll. Kvinnans 

situation genom historien har enligt lärare 2 främst lagts till i historieböckerna via 

extrakapitel, som särskilt tar upp kvinnans situation under den epok som behandlas. Detta 

menar jag är ett intressant fenomen som stämmer väl överens med Ljunghs upptäckter, där 

hon menar att detta tyder på en föreställning om att mannen är normen, och kvinnan det 

”extra”, det annorlunda. Fenomenet stämmer i så fall också väl överens med Hirdmans 

resonemang om isärhållandet av könen och föreställningen om det manliga som norm. De 

båda lärarna nämner även att mycket extra material tas in, speciellt på B-kursen, där nämnda 

Kvinnohistoria verkar användas några gånger under kursen, men ganska ofta som 

fördjupningslitteratur åt dem som valt att studera ämnet kvinnans situation i historien på något 

sätt.  

 

Båda lärarna är helt överens om att kvinnans situation i historien eller ett genusperspektiv inte 

tagits upp i lärarutbildningen. Lärare 1 fick med sig en del kvinnohistoria på grund av sina 

frivilligt valda kurser, men annars verkar ett sådant innehåll lysa helt med sin frånvaro. Det 

kan naturligtvis ha varit så att ämnet tagits upp, men det kan knappast ha varit någon större 

utsträckning då ingen av lärarna minns det. Situationen verkar alltså ha sett näst intill likadan 

ut när det gäller kvinno- och genusperspektiv på historia när lärare 1 gick sin utbildning under 

slutet av 90-talet, som när lärare 2 gjorde det under 70-talet.  

 

7.4 Analys – styrdokument 
En del av min problemformulering gällde hur den historieundervisning som idag bedrivs 

förhåller sig till gällande styrdokument, varför jag här tänkt göra en kort analys av vad jag 

funnit för svar på denna fråga. I den inledande delen av uppsatsen diskuterades de 

formuleringar som Lpf 94 innehåller angående genusperspektiv och jämlikhet mellan könen, 

vilka alla pekar mot att både manliga och kvinnliga perspektiv bör tas till vara. Jag anser dock 

att dessa mål är något otydliga och inte säger särskilt mycket om hur en sådan undervisning 

bör genomföras. Om man istället tittar på kursplanen för just historia blir målen än mer 

luddiga. De övergripande strävansmål som nämns, och som säger att eleven bör få olika 

perspektiv och kännedom om olika historiesyner, kan om man vill tolkas som att även ett 
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genusperspektiv bör vara närvarande. Detta är dock inte den enda tolkningen, utan målen 

skulle kunna ses som argument för även andra perspektiv och historietolkningar. Man skulle 

följaktligen kunna arbeta helt utan genusperspektiv i historia och ändå följa kursplanen.  

 

Då undervisningen i de undersökta klasserna enligt elever och lärare till största delen 

genomförs med utgångspunkt i händelser och utvecklingslinjer, utan att ta speciell hänsyn till 

genusaspekter, och då kvinnans situation endast tas upp i samband med vissa epoker eller i 

genomgångar av enskilda kvinnor som besuttit makt i ovanligt stor utsträckning, menar jag att 

målen i läroplanen inte uppnås fullt ut. Om den begränsade bild jag hunnit få av hur 

historiearbetet i klasserna fungerar stämmer så diskuteras visserligen kvinnans situation i viss 

mån, men det kan åtminstone ifrågasättas om denna problematiseras i såpass stor utsträckning 

att eleverna som det i läroplanen heter ”uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar 

om vad som är manligt eller kvinnligt”. Varför kvinnans situation sett annorlunda ut än 

männens diskuteras så vitt jag förstår inte alls i undervisningen.  

 

Huruvida man uppnår kursmålen för historia är lite svårare att utvärdera enbart med tanke på 

hur mycket kvinnoperspektivet tas upp, då detta perspektiv som jag nämnde inte tas upp i 

kursplanen. Med den undersökning jag har gjort kan man alltså egentligen inte varken 

bekräfta eller utesluta att kursmålen för historia uppnås, då dessa hypotetiskt sett skulle kunna 

tolkas som uppfyllda utan ett kvinno- eller genusperspektiv på historien.  
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8. Slutdiskussion 

 
Mitt syfte med denna uppsats var att försöka belysa hur den undervisning som idag ges på 

gymnasiets historielektioner tar upp eller inte tar upp kvinnans situation genom historien, och 

göra detta genom att undersöka elevers och lärares inställning till frågan. Jag anser att mitt 

syfte har uppnåtts till viss del, då jag fått fram en del intressanta svar på mina frågor, men 

någon heltäckande bild av hur undervisningen egentligen ser ut går naturligtvis inte att få med 

hjälp av en så här begränsad undersökning.  

 

Några av de tendenser jag tyckt mig kunna se är bl.a. att varken elever eller lärare överlag 

menar att kvinnans situation genom historien tas upp som ett av de viktigare ämnesområdena 

inom historia. Jag menar att detta tyder på att historieundervisningen i viss utsträckning 

fortfarande följer de traditionella mönster som funnits inom ämnesområdet, dvs. att kvinnan 

inte ses som en av de viktigare aktörerna inom historien. Eleverna verkar dock vilja ha mer av 

kvinnoperspektiv i historieundervisningen, fast det är oklart om detta verkligen är något de 

skulle prioritera framför annat. Det är också här man ser den största könsskillnaden i hur 

eleverna har svarat, något som kan vara intressant att fundera vidare över. Är de manliga 

eleverna helt enkelt inte så intresserade och anser att kvinnoperspektivet inte berör dem? 

Lärarna verkar också ovilliga till att prioritera ett kvinno-, eller för den delen genusperspektiv 

framför något annat, och det verkar finnas ont om utrymme på A-kursen att lägga in mer 

material.  

 

Jag tror vidare att det som framkommit angående hur kvinnans historia läggs till i form av 

additiv information är något ganska typiskt. Hirdmans tankar om isärhållande och mannen 

som norm tror jag kan förklara en del av denna utformning av läroböckerna. Dominerande 

föreställningar som den människor har om manligt och kvinnligt är naturligtvis seglivade och 

försvinner inte så lätt ur läromedlen. I viss mån kan säkert också de additiva inslagen i 

läroböckerna bero på rent praktiska överväganden, då man hellre lägger till ett extra kapitel 

till de tidigare än skriver om hela boken. 

 

En av de anledningar som nämns av såväl lärare som elever till varför kvinnan i vissa 

sammanhang inte tas upp är bristen på källmaterial. Detta tema återkommer ständigt, såväl i 

elevenkäter och –intervjuer som i lärarintervjuer, och verkar vara en allmänt utbredd 

föreställning. Jag kan inte låta bli att fråga mig om bristen på källmaterial som kan användas 
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till en diskussion om kvinnans situation (eller genusperspektiv i allmänhet) verkligen är så 

stor som alla tycks tro. Scott har ju gett exempel på att även källmaterial som rör storpolitik 

kan kopplas till synen på vad som uppfattas som manligt och kvinnligt.46 Dessutom är jag inte 

så säker på att det inte finns annat källmaterial att tillgå som berör kvinnors situation än det 

som funnits hittills. Till stor del tror jag inställningen till möjligheten att ”baka in” ett 

genusperspektiv i historien (som då också bör analysera kvinnornas situation under olika 

tidsepoker) hänger på traditioner inom såväl lärarkåren som samhället i övrigt. Visst blir det 

också svårare att arbeta fram en undervisning med ett genusperspektiv närvarande om ingen 

annan gått i förväg och trampat upp stigen och provat ut metoder, men just därför tror jag det 

är ännu viktigare att forskning kring genusperspektiv inriktar sig även på att studera hur 

undervisningen kan genomföras i praktiken och utvärderar olika försök. Sådana studier verkar 

vara en bristvara, då jag hade svårt att finna forskning om genusperspektiv i undervisningen 

överhuvudtaget inför min uppsats.  

 

Jag anser det vara lite överraskande att det resultat jag funnit trots allt tyder på en ganska 

traditionell syn på kvinnans plats i historien, både hos lärare och elever. Lärarna verkar mena 

att det förutom bristen på källmaterial också är så att kvinnor inte haft så mycket makt och 

därför inte kunnat påverka den historiska utvecklingen i samma utsträckning. Undermeningen 

här är alltså att makt är en avgörande faktor för den historiska relevansen, åtminstone hos 

lärare 2 som inte har samma socialhistoriska intresse som lärare 1. Lärare 1 verkar inte lika 

uttalat fokusera på grupper eller personer med makt, vilket eventuellt också kan hänga 

samman med att han är starkare förankrad i en historiematerialistisk tradition där olika 

samhällsklasser tas upp, men menar också han att källmaterial om kvinnor i den tidigare 

historien i stort sett är obefintligt. Även eleverna verkar vara överens med lärarna om dessa 

poänger, vilket jag tycker är än mer förvånande. Trots generationsskillnaden tycks det som 

om elevernas och lärarnas syn på kvinnans roll i historien inte skiljer sig nämvärt åt, och den 

övergripande bilden är en av en ganska maktlös kvinna.  

 

Jag anser att ett genusperspektiv, där kvinnors situation under olika epoker diskuteras men 

också relateras till männens situation och föreställningar om relationen dem emellan, trots de 

eventuella svårigheter som finns bör vara närvarande. Som Mats Greiff påpekar, kan ju ett 

sådant perspektiv innebära stora förändringar av historieskrivningen och gör därmed att det 

                                                 
46 Scott, 1999 s. 46-50. 
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känns än mer relevant att inte missa.47 Eftersom ett genusperspektiv ändrar om hela bilden av 

det förflutna är det svårt för mig att se det som endast en aspekt som kan klippas bort när 

tidsbristen blir stor. Jag har dock viss förståelse för att det hos lärare som dels inte fått någon 

utbildning i ämnesområdet ifråga, dels försöker pussla ihop ämnesinnehållet på en krympande 

historiakurs, inte finns någon större vilja till det som de verkar se som ännu ett stofftillägg. 

Det verkar vara här som huvudorsakerna till hur undervisningen om kvinnans situation genom 

historien ser ut idag ligger, åtminstone hos de lärare jag har pratat med: man har för dålig 

kunskap och för dåligt med tid. Då genusperspektivet som jag nämnt i bakgrundsavsnittet är 

klart uttalat i läroplaner och liknande borde de myndigheter som är ansvariga för skolan ha ett 

stort intresse av att vidareutbilda lärare i ämnet. Dessutom anser jag, liksom många andra 

blivande och nuvarande historielärare att en utökning av ämnets plats på schemat är 

nödvändig för att man ska kunna uppnå någonting med undervisningen.  

 

Trots att lärarna menar att de diskuterar jämställdhetsfrågor då kvinnornas rättigheter tas upp i 

den historiska genomgången, så verkar undervisningen överlag bekräfta en del fördomar. 

Verkligheten ser alltså inte riktigt ut så som styrdokumenten föreskriver. Jag menar att den 

föresats som uttrycks i Lpf 94, om att skolan hela tiden aktivt ska arbeta för jämställdhet 

mellan könen, inte efterföljs i så stor utsträckning som skulle vara möjligt att göra inom 

historieämnet. Den bild som ges av hur kvinnan, åtminstone i vissa fall, varit ganska oviktig 

för den historiska utvecklingen menar jag inte bidrar till ett sådant jämställdhetssträvande.  

 

Många tänkbara områden finns som skulle kunna vara intressanta att titta närmre på. T.ex. 

menar jag som jag nämnt ovan att det kan behövas mer forskning kring hur genusperspektiv 

verkligen tas upp i undervisningen och vad det i så fall har för effekt på eleverna. Naturligtvis 

är det ett svårundersökt område, men ändå spännande. Det verkar ju onekligen som att denna 

del av historieförmedlingsprocessen, d.v.s. vad som sker hos  

mottagaren/konsumenten/brukaren av historia är ett relativt outforskat område. Det skulle 

med tanke på detta vara intressant att göra fortsatta studier liknande den som jag genomfört, 

och då känske också undersöka undervisningen på andra gymnasieprogram eller kvinnliga 

lärares undervisning.  

                                                 
47 Greiff, 2001, s. 44. 
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10. Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1 – elevenkät 
 
Denna enkät kommer ligga till grund för en uppsats inom lärarutbildningen på Växjö 
Universitet. Dina svar kommer att behandlas helt anonymt. Försök besvara följande frågor så 
noggrannt och sanningsenligt som möjligt. På de frågor där det finns flera svarsalternativ, 
ringa in det alternativ du tycker stämmer bäst med din uppfattning.  
 
 
A. Historia, historieundervisning och kvinnohistoria: 
 
1.  Hur lätt eller svårt anser du själv att det är att hänga med i och förstå den          
historieundervisning du får?  
a) mycket svårt 
b) ganska svårt 
c) varken lätt eller svårt 
d) ganska lätt  
e) mycket lätt  
 
2. Hur intresserad är du av ämnet historia?  
a) mycket intresserad 
b) ganska intresserad  
c) varken intresserad eller ointresserad 
d) ganska ointresserad 
e) mycket ointresserad  
 
3. Hur nöjd är du med den historieundervisning du fått under din gymnasietid?  
a) mycket nöjd 
b) ganska nöjd  
c) varken nöjd eller missnöjd 
d) ganska missnöjd 
e) mycket missnöjd 
 
4. Hur intresserad är du av kvinnans situation i olika samhällen och under olika tidsepoker?  
a) mycket intresserad 
b) ganska intresserad 
c) varken intresserad eller ointresserad 
d) ganska ointresserad 
e) mycket ointresserad  
 
 
B. Bilden av kvinnan i historieundervisningen och i övriga skolan: 
 
1. I vilken utsträckning tycker du att kvinnors livsvillkor (dvs. den situation kvinnor har 
befunnit sig i genom historien) har uppmärksammats i historieundervisningen? 
a) mycket 
b) ganska mycket 
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c) ganska lite 
d) mycket lite 
e) inte alls 
Om du anser att kvinnans situation tagits upp i historieundervisningen, inom vilken eller vilka 
historiska epoker (som t ex antiken, medeltiden eller liknande) togs kvinnans situation upp?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Vilken typ av kvinnor anser du har tagits upp mest i historieundervisningen? 
a) till största delen enskilda, historiskt kända kvinnor 
b) lika mycket enskilda, kända kvinnor som hela kvinnogrupper (med kvinnogrupper menas t 
ex en viss yrkeskategori av kvinnor eller en hel grupp kvinnor under en viss tidsperiod) 
c) till största delen hela kvinnogrupper 
d) inga kvinnor alls 
e) annat alternativ, nämligen____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
 
3. Hur viktig tycker du att kvinnans roll i historien verkar vara enligt historieundervisningen? 
a) mycket viktig 
b) ganska viktig 
c) varken viktig eller oviktig 
d) ganska oviktig 
e) mycket oviktig 
 
4. Har det fokuserats på någon särskild del i historieundervisningen när det gäller kvinnornas 
situation tycker du (t ex kvinnors arbetsmöjligheter, familjeförhållanden eller annat)?  
a) ja 
b) nej 
Om du svarat ja, vilken del har det fokuserats på? 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Hur mycket tycker du man borde ta upp kvinnans roll genom historien i 
historieundervisningen? 
a) mer än vad man gör idag 
b) mindre än vad man gör idag 
c) kvinnans roll tas idag upp lagom mycket 
Motivera gärna kort varför du tycker som du gör!  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Tas kvinnans situation upp i något annat skolämne?  
a) ja 
b) nej 
Om ja, i vilket ämne och på vilket sätt har ämnet tagits upp (vad har man diskuterat, vilka 
delar av kvinnors situtation tas upp osv.)? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
C. Skillnader i bilden som ges av kvinnan hos olika lärare: 
 
1. Har du haft olika lärare i historia under din gymnasietid? 
a) ja 
b) nej (om du väljer detta alternativ, behöver du inte svara på fråga C 2)  
       
2. Har du upplevt någon skillnad mellan de olika lärare du haft med tanke på hur mycket och 
på vilket sätt kvinnans situation tas upp i historieundervisningen?  
a) ja 
b) nej 
Om du svarat ja, vad har skilt sig åt mellan de olika lärarna ( t ex: har man diskuterat            
kvinnans situation olika mycket, har man tagit upp olika delar av kvinnans situation)? 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
D. Övrigt: 
 
Har du några övriga synpunkter om hur kvinnan tas upp i historieundervisningen? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Vilket gymnasieprogram går du? 
 
___________________________________________________________________________ 
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Ringa in det kön du tillhör:                      Man                                Kvinna 
 
 
Tack för din medverkan!  
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10.2 Bilaga 2 – intervjuguide elever 
 
A. Historia, historieundervisningen och kvinnohistoria i allmänhet (för att få en bild av 
elevens intresse för ämnet då detta eventuellt kan ha inverkat på hur eleven uppfattar bilden 
av kvinnan i historieundervisningen): 
 

1. Har du lätt för att hänga med i och förstå historieundervisningen? (Följdfrågor: Varför 
tycker du så/varför inte? På vilka grunder?) 

2. Är du intresserad av historieämnet? (Följdfrågor:Varför/varför inte? Vilka delar av 
historieämnet anser du vara mest intressanta?) 

3. Är du nöjd med den historieundervisning du fått ta del av? (Följdfrågor: Vad har varit 
bra och vad har varit mindre bra? Exempelvis när det gäller innehåll, arbetsformer 
eller läraren.) 

4. Anser du dig vara intresserad av kvinnans situation i olika samhällen och i olika tider? 
(Följdfrågor: Varför/varför inte?) 

 
B. Bilden av kvinnan i historieundervisningen och i skolan generellt (för att få en uppfattning 
om hur och om eleven uppfattar att kvinnan tas upp i historieundervisningen, vilken bild detta 
ger och om eleven anser att denna är tillräcklig): 
 

1. Hur mycket har kvinnans situation under olika historiska epoker tagits upp i 
historieundervisningen? (Följdfrågor: Inom vilka historiska epoker?) 

2. Vilken typ av kvinnor tas upp? (Följdfrågor: Diskuterar man hela kvinnogruppers 
situation? Diskuteras enskilda kvinnor? Ge gärna ett konkret exempel om du minns 
någon kvinna eller kvinnogrupp som ni tagit upp.) 

3. Vilken bild har du i denna undervisning fått av kvinnans situation rent generellt? 
(Följdfrågor: Har kvinnans roll framställts som betydande eller ej? Betonas någon 
särskild aspekt av kvinnornas situation?)  

4. Ser bilden av kvinnans situation olika ut för olika tidsepoker som tas upp i 
historieundervisningen? (Följdfrågor: På vilket sätt i så fall? Verkar situationen ha 
förändrats över tid?) 

5. Ges någon förklaring till varför kvinnans situation sett ut så som den gjort? 
(Följdfrågor: Hur ser denna förklaring i så fall ut?) 

6. Varför tror du att bilden av kvinnans situation i historieundervisningen ser ut så som 
den gör?  

7. Anser du att kvinnans situation genom historien tas upp i tillräcklig utsträckning i 
skolundervisningen? (Följdfrågor: Varför/varför inte?) 

8. Finns det någon/några delar av historieundervisningen om kvinnan som du anser 
kunde genomförts på ett annat sätt? (Följdfrågor: Hur i så fall?) 

9. Har kvinnans situation tagits upp inom något annat skolämne under din gymnasietid? 
(Följdfrågor: Vilket ämne i så fall och på vilket sätt?) 

 
C. Skillnader i bilden av kvinnan mellan olika skolor och lärare (för att jämföra om vilken 
lärare man har och vilken skola man går på har betydelse för hur kvinnan framställs): 
 
1. Vilka lärare har du under gymnasietiden haft i historia? (Följdfrågor: Lärarens ålder? 

Kön? Om du haft olika lärare, har det funnits någon skillnad dem emellan gällande hur 
mycket och på vilket sätt de tagit upp kvinnans situation?)  

 
D. Övriga synpunkter? 
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10.3 Bilaga 3 – intervjuguide lärare 
 
A. Historiesyn, intresse för historia och  intresse för kvinnans situation i historien (för att se 
om lärarens historiesyn, form av historieintresse och intresse för kvinnans situation påverkar 
hur bilden av kvinnan som ges ser ut): 
 

1. Hur skulle du beskriva din syn på historien? (Följdfrågor:Vilka krafter anser du vara 
de drivande i historien? Vilka aspekter av historieförloppet anser du vara de viktigaste 
att ta upp i undervisningen?) 

2. Vilka områden inom historieämnet anser du dig vara mest intresserad av? 
(Följdfrågor:Varför?) 

3. Anser du att det är viktigt att ta upp kvinnans situation under olika historiska epoker i 
din undervisning? (Följdfrågor:Varför/varför inte? Vad kan vinnas/förloras på att lyfta 
fram ett sådant perspektiv?)  

 
B. Bilden av kvinnan i historieundervisningen och i skolan generellt (för att se vilken bild 
läraren försöker och vill förmedla och varför, och vilken bild han/hon själv anser sig 
verkligen förmedla):  
 

1. Tar du upp kvinnans situation under olika tidsepoker i din historieundervisning? 
(Följdfrågor:Varför/varför inte? Tas perspektivet upp olika mycket i samband med 
olika epoker? Hur kommer sig detta i så fall?) 

2. Vilken typ av kvinnor tas upp? (Följdfrågor: Diskuterar du i din undervisning hela 
kvinnogruppers situation? Diskuterar du i din undervisning enskilda kvinnor? Vilka är 
i så fall dessa enskilda kvinnor eller kvinnogrupper?) 

3. Vilken bild av kvinnans situation försöker du förmedla i din historieundervisning? 
(Följdfrågor: Varför? Framställs kvinnans roll som betydande eller ej? Betonas någon 
särskild aspekt av kvinnans situation?)  

4. Anser du att den bild av kvinnans situation du förmedlar ser olika ut i undervisningen 
om olika tidsepoker? (Följdfrågor: På vilket sätt i så fall?)  

5. Försöker du förmedla någon förklaring till varför kvinnans situation sett ut så som den 
gjort? (Följdfrågor: Hur ser denna i så fall ut?) 

6. Hur har du tänkt när du valt att framställa kvinnans roll genom historien på det sätt 
som du gör? 

7. Anser du att du själv tar upp kvinnans situation genom historien i tillräcklig 
utsträckning? (Följdfrågor: Varför/varför inte?) 

8. Finns det någon/några delar av historieundervisningen om kvinnan som skulle kunnat 
genomföras på ett annat sätt? (Följdfrågor:Hur i så fall och varför?) 

9. Har du någon kunskap om hur kvinnans situation tas upp inom de andra skolämnena 
dina elever har på schemat? (Följdfrågor: På vilket sätt görs detta i så fall?) 

 
C. Skillnader över tid, mellan olika skolor och olika klasser. Även lärarutbildningens 
betydelse (för att se om olika arbetsplatser, lärargrupper, lärarutbildningsbakgrunder 
och gymnasieprogram påverkar hur läraren framställer bilden av kvinnan): 
 
1. Har den utsträckning i vilken du tar upp kvinnans situation genom historien förändrats 

under din tid som lärare? Har din syn på vikten av att ta upp detta perspektiv 
förändrats under din tid som lärare? 
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2. Upplever du att det finns någon skillnad historielärare emellan gällande hur mycket 
man tar upp kvinnans situation i historieundervisningen? (Följdfrågor: Vilka är de i så 
fall och vad tror du att de beror på?) 

3. Har du undervisat på olika skolor under din tid som yrkesverksam lärare? 
(Följdfrågor: Om ja, har inställningen till bilden av kvinnan i historieundervisningen 
bland personalen skilt sig åt mellan de olika skolorna?)  

4. När gick du din lärarutbildning? (Följdfrågor: Togs bilden av kvinnan i 
historieundervisningen eller genusperspektivet upp i din lärarutbildning? Hur gick i så 
fall diskussionen kring detta? Vad framhölls som viktigt?) 

5. Ser den bild du ger av kvinnan olika ut beroende på vilken klass du undervisar i, vilket 
program osv? (Följdfrågor: Varför/varför inte?)  

6. Upplever du att elever på olika gymnasieprogram har ett olika starkt intresse för 
kvinnoperspektiv på historien? (Följdfrågor: Om ja, vilka är skillnaderna och varför 
tror du att de ser ut som de gör?)  

7. Vilken/vilka läroböcker i historia använder du dig av och varför? (Följdfrågor: 
Använder du dig av andra kompletterande läromedel? Vilka i så fall och varför? Hur 
tas kvinnan upp i dessa läromedel?) 

 
D. Övriga synpunkter?Lärarens ålder? 
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Sammanfattning 

 
Genusperspektiv på undervisning och lärande är något som allt mer efterfrågas i 

samhällsdebatten, och föreskrivs även i de övergripande målen i styrdokumenten. Syftet med 

denna studie är att utifrån dessa tankar om behovet av ett genusperspektiv belysa hur mycket 

och på vilket sätt kvinnan genom historien tas upp i gymnasiets historieundervisning och 

relatera detta till de genusteorier som finns angående historieforskning och 

historieundervisning.  

 

Den metod som använts är en kombination av kvantitativa enkäter med elever och kvalitativa 

intervjuer med såväl lärare som elever på gymnasiet. Undersökningen omfattar 51 enkäter, 4 

elevintervjuer, samt 2 lärarintervjuer. Genom denna variation i insamlingsmetoder hoppas jag 

få fram en heltäckande och nyanserad bild.  

 

De resultat som uppnåtts visar bl.a. på en ganska traditionell syn hos såväl lärare som elever 

på kvinnans roll genom historien, då man menar att kvinnan haft en underordnad roll i den 

politiska utvecklingen: Undantagen är enskilda, historiskt kända kvinnor med makt som 

fokuserats i stor utsträckning. De gånger kvinnor ändå tas upp är det i viss mån genom tillägg 

till de texter som redan finns i läroböckerna, inte genom någon omskrivning av historien. 

Många av såväl elever som lärare verkar också mena att det utrymme som ges till kvinnor i 

undervisningen är svårt att utöka på grund av brist på källmaterial. Vidare verkar eleverna i 

något högre utsträckning än lärarna vilja ha mer fokusering på kvinnans situation genom 

historien, medan lärarna anser att kunskapsbrist från deras egen sida och tidsbrist på 

historiekurserna inte medger detta.  

 

Verklighetens skolundervisning verkar alltså inte i så stor utsträckning som föreskrivs i 

läroplanen (Lpf 94) aktivt verka för jämställdhet och ett genusperspektiv på historien.  
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