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Bakgrund 
 

Forskningen kring kvinnors historia började ta form under 1970-talet. Det forskningen visar är 

att det finns två inriktningar i genusforskningen, antingen kvinnohistoria bredvid manshistoria 

eller att man flätar ihop kvinnornas i männens historia. I de läromedel som finns på skolorna 

idag omnämns främst drottningar och religiösa kvinnor.  

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka om lärare synliggör de båda könen. Frågeställningarna är 

vilka som står i fokus i historieundervisningen och hur lärarna gör för att skapa ett 

helhetsperspektiv i undervisningen.  

 

Metod 
 

Vi har använt intervju som metod, och har intervjuat fem lärare på fyra olika skolor, inom 

samma kommun. 

 

Resultat 
 

Vårt resultat visar att lärarna fortfarande har fokus på kungar och krig i  undervisningen men 

har med ett genusperspektiv i sin undervisning genom att undervisa kring folkets historia 

istället för enbart makthavare. Resultatet visar också att lärarna har för lite kunskaper kring 

genusperspektiv kopplat till historieundervisning. Vidare visar resultatet att läroböckerna tar 

upp för lite kring kvinnor och barn, därför söker lärarna stoff från andra informationskällor, så 

som internet, bibliotek och museum.  
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Förord 
 

Tack! 

Vi vill börja med att tacka de lärare som ställt upp på våra intervjuer. Utan er hade denna 

studie inte kunnat genomföras. Tack för era svar och den tid som ni givit oss.  

 

Vi vill också tacka vår handledare, Ylva Odenbring för all hjälp, tips och idéer.  

 

Ett stort tack vill vi ge våra familjer som stått ut med vårt prat om genus dagarna i ända och 

för att de ståt ut med stressen som vi har haft.  

 

Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete och genomförande av arbetet! 

 

Nadja Carlsson och Linda Larsson, Varberg 2010 
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1 Inledning 

I vår studie vill vi visa på hur lärare ser på genus i sin historieundervisning. Vi vill se om 

lärarna tänker lika mycket på kvinnornas roll i historien som på männens roll. Det senaste 40 

åren har forskningen visat att kvinnorna hade en större plats i till exempel medeltidens 

samhäll än vad som framkommit tidigare. Enligt läroplanen, Lpo94 (Skolverket, 1994) står 

det klart och tydligt att man ska undervisa om människors lika värde och jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Vår egen erfarenhet av området är att  i historieundervisningen undervisas 

för lite om kvinnorna och “de andra”, alltså de som inte var vid makten, följaktligen slavar, 

kvinnor och barn. Liknade undersökningar som gjorts kring ämnet har varit riktade mot 

gymnasienivå, därför har vi begränsat oss till lärare i årskurserna tre till sex. Här läggs 

grunden för elevernas framtida historiekunskaper.  

 

Vår studie behövs eftersom största delen av forskningen som finns kring genus är förhållandet 

mellan kvinnor och män i samhället idag. Elever måste ha kunskapen att jämföra dagens 

samhällsförhållande med det historiska samhället. Vårt samhälle är utvecklat av samhälle som 

det var förr. Idag finns det fler forskare som är intresserade av kvinnornas historia. Ett 

exempel är demokratins grundande i antikens Aten, där samhället fick vara med och rösta om 

stadsbildningen. I och med den nya forskningen har det framkommit att endast fria män fick 

rösta, kvinnor och slavar ingick inte i denna demokrati (Greiff, 2002). Kvinnorna i Aten levde 

ett väldigt instängt liv, kvinnor fick till exempel inte synas ensamma ute på gatorna utan var 

tvungna att ha med sig en följeslagare. Däremot i Sparta, som var en grannstad till Aten, fick 

kvinnorna röra sig fritt, fick lära sig både gymnastik och idrott precis som männen (Nilsson & 

Thorsell, 1976). 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i år 3-6 synliggör de båda könen i sin 

undervisning. 

 

Följande frågeställningar ligger till grund på vår studie:  

 

 Vilka står i fokus i historieundervisningen? 

 Hur gör lärarna för att skapa ett tydligare helhetsperspektiv i historieundervisningen? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den litteratur som ligger till grund för vårt 

examensarbete. Vi tar även upp hur vi har hittat vår information och vilka sökord vi använt. 

 

2.1 Sökord och databaser 
 

När vi skulle börja leta litteratur som passade till vårt syfte så undersökte vi vad andra 

kandidat- och magisteruppsatser och olika rapporter hade haft för referenser. Detta var till stor 

hjälp i vårt sökande. När vi läste igenom uppsatserna fann vi att många av deras referenser 

passade in även på vårt syfte. De tar upp lärare och elevers uppfattningar vad gäller 

genusperspektivet i historieundervisningen i dagens skola. Böckerna vi fann har genomgående 

forskning i form av genusperspektivet och kvinnohistoria. De tar upp och diskuterar olika 

teorier, för och nackdelar med dem. Mycket av litteraturen finns att finna på biblioteket. När 

vi sökte efter examensarbeten, uppsatser och rapporter använde vi oss av Libris, Eric och 

Google scholar samt Statens offentliga utredningar ( www.sou.gov.se). Våra sökord var bland 

annat genusperspektiv i historieundervisningen och gender in history.  

 

2.2 Läroplanen 
 

Lpo 94
1
 tar upp att skolan ska lära ut om människors rättigheter, allas likas värden, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, och individens frihet. Skolan ska genom att lära ut 

historia utveckla elevers förmåga att kritiskt granska men även utveckla deras beredskap inför 

framtiden. Mål att sträva mot är bland annat att eleverna ska kunna sätta sig in i och förstå 

andra människors situation och respektera egenvärdet som alla människor har. Skolan ska 

även medverka till att eleverna utvecklar solidaritet och kan öka sin medkänsla med andra 

människor.   

 

 

2.3 Vår definition av genusbegreppet 
 

Ordet genus började användas i feministisk forskning i början av 80-talet, och de kvinnliga 

forskarna översatte det från engelskans gender som betyder kön på svenska. Hirdman (2001) 

vill att man ska se genusbegreppet som ett begrepp som visar hur människor formars och 

formar sig till Man och Kvinna och hur dessa formeringar påverkar samhället, kultur, politik 

och ekonomin. Begreppet behövdes för att kunna analysera kvinnans underordning och förstå 

män och kvinnors medverkan i den. Tidigare kallades det kvinnohistoria men har under 70–

80-talet utvecklats till genushistoria, där även andra underordnade grupper är inräknade 

(Hirdman, 2001).  

  

                                                 
1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, fritidshemmet och fritidshemmet, Skolverket 1994 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp den data som vi ser är relevant till vår studie. 

3.1 Genushistoria 
 

Rydström och Tjeder (2009) tar i sin bok Kvinnor, män och alla andra upp om genushistorien 

i Sverige, hur den har utvecklats sen 1750-talet fram till våra dagar. Författarna tar upp om 

vilka det är som skapar och definierar de ”andra” som avvikande för att normalisera sig själva 

och som gör deras livsval självklara och naturliga, de maktägande. De ”andra” reduceras till 

sin annorlundahet, som att kvinnan blir bara kön, homosexuella förknippas bara med 

sexualitet osv. Vidare skriver de att normaliteten har sin historia, men även de ”andra” har 

sina historier.  

 

Rydström och Tjeder (2009) fortsätter med att historieskrivningen länge har varit genusblind. 

Innan 1960-talet var all historia nästan enbart om män och i den ännu äldre forskningen om 

historien kan man få en känsla av att Sverige var ett land bestående av enbart män. De 

kvinnor som det skrevs om i böckerna var hustrur och älskarinnor till kungarna, samt de 

kvinnliga regenterna. Först under 1950- och 1960-talet blev kvinnohistoria ett begrepp, men 

det räckte inte för en del utan de ville ha in kvinnornas historia i böckerna. I och med detta 

började genusbegreppet utvecklas där genushistoria blev historien om kvinnor och män. 

 

Redan 1750- 1830-talet såg nya samhällsgrupper dagens ljus, det blev en ny uppfattning om 

könen att de var varandras motsatser, kvinnorna var inte längre en sämre version av männen. 

Visserligen tillhörde kvinnorna underordningen, men plötsligt var kvinnorna lämpliga att 

utföra sysslor även privat. Kvinnorna skulle även vara stödjande och hjälpa deras män 

(Rydström & Tjeder, 2009). 

 

Vidare skriver Rydström och Tjeder (2009) att mellan 1830-1880-talet så kom liberala 

reformer som tog bort diskriminerande lagstiftning för grupper, varit underordnade som till 

exempel kvinnor. De borgliga männen som röstade för det här kände sig mer moraliska och 

civiliserade än de män inom adeln och de lägre klasserna som gick emot förslaget. Försöken 

till en friare kvinna var att argumentera för en friare sexuell roll för kvinnan, men det 

kritiserades hårt och det kvinnliga idealet reducerades till en god moder och maka. Den tidens 

hjälte var affärsmannen som var familjeförsörjare. 

 

Rydström och Tjeder (2009) menar att sen i slutet av 1800-talet uppstod liberala 

kvinnorörelser, men de första rörelserna jobbade för kvinnorna i sin egen klass. Detta 

utvecklades till att det blev vänsterliberala kvinnorörelser som arbetade med renodlade 

kvinnofrågor. Den nya kvinnan hade gjort inträde i Sverige. Många av dessa kvinnor blev 

nedsvärtade och attackerade, de var ett hot mot männens domäner. Många av attackerna på 

kvinnorna var att de var okvinnliga, fula och lesbiska. En av dessa kvinnor som blev 

attackerad var Ellen Key, hon blev bland annat utmålad som irrationell. Hon var en av de få 

kvinnor som bröt medvetet mot normen som en kvinna skulle vara och framförde sina åsikter 

utan försiktighet. Rydström och Tjeder(2009) avslutar med att den kvinnliga stereotypen 

försvagades 1930-talet, hon blev ett subjekt som dessutom blev starkare i den positionen. Fast 

än idag attackeras starka kvinnor som kämpar för sin rätt. 
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3.2 Kvinnoforskning tar form 
 

Forskning om kvinnors roll i historien började ta form på 1970-talet.  Det hade forskats om 

kvinnor av kvinnor tidigare, men de kvinnor som forskade fick nu en mer framträdande roll 

(Sjöberg, 2001). Innan dess har det mest varit manliga forskare inom historieämnet som varit 

framträdande. Redan i slutet av 1800-talet uppmärksammades det av en kvinna vid namn 

Ellen Fries, att kvinnorna inte nämndes i historielitteraturen. Ellen Fries började forska om 

adelskvinnor och vilken betydelse de hade för den historiska utvecklingen, men hennes 

forskning fick inget genombrott för det enda som Ellen Fries hittade genom sin forskning var 

om adelskvinnors barnafödslar och giftermål (Sjöberg, 2001). Här blev då en form av 

kvinnohistoria jämte manshistorian, kvinnan fick huvudrollen i den egna historien. Detta 

räckte inte för de kvinnliga forskarna eftersom de ville ha in kvinnan i männens historia till en 

gemensam historia. Det är viktigt att förstå mäns och kvinnors förhållande till varandra, då 

först kan historien skrivas ur ett genusperspektiv, då kan historien skrivas utan att se männen 

som en måttstock på det normala (Hirdman, 1992). 

 

Under 1800-talet kännetecknades forskningen framför allt av dels undersökningar som 

kartlade adelskvinnors ekonomiska och sociala villkor, och dels medicinska, darwinistiska 

och moralfilosofiska studier, medans forskningen under 50- och 60-talets mer var inriktad på 

jämställdhetsfrågor på politisk nivå (Eriksson, 1993). Forskare började titta på mäns och 

kvinnors lika värde istället för att titta på skillnaderna. Under 70-talet förändrades den 

demografiska strukturen i det svenska samhället, det blev fler barnfamiljer men med färre 

barn i varje familj. Även familjernas struktur förändrades, alla barn levde inte med både 

mamma och pappa. Fler kvinnor utbildade sig och arbetade. Men med detta blev problemen 

mer synliga, då växer kvinnorörelsen fram som en protest mot den manliga dominansen. 

Kvinnorörelsens debatt ledde till att ett nytt led i forskning startade och jämställdhet mellan 

de båda könen blev en central punkt. Kvinnorna blev också mer delaktiga i samhällets 

utformning och i politiken (Eriksson, 1993).  

 

Enligt Hageman (1993) är det delade åsikter om hur kvinnohistorisk forskning ska tillämpas. 

En del forskare menar att hela historien måste skrivas om för att möta dagens forskning om 

kvinnor. Detta synsätt innebär att en omskrivning leder till att historiska kvinnor kommer att 

ersätta några av de manliga, eller att det blir fokus på de områden i samhället där kvinnor var 

dominerande. Andra forskare menar att man bör lägga till händelser som varit viktiga ur en 

kvinnosynpunkt, eller huruvida förändringar för det ekonomiska och politiska blivit 

konsekvenser för kvinnorna. Sedan forskningen kring kvinnor kom igång på 1970-talet har 

inga stora förändringar skett fram till idag, man har inte skrivit om historien och man 

använder inte ordet kön inom historiska analyser (Hageman, 1993). 

 

Även Fox-Genovese (1993) diskuterar huruvida man ska göra en historia eller ha två historier 

bredvid varandra när det gäller den mänskliga historien. Den tidigare historien har varit 

mansdominerad och man erkänner att det var män som utförde bragderna, byggde upp 

institutioner, producerade varorna och kulturen, styrde folken, alltså de verksamheter man 

anser vara historia idag. Men man vet också att det var kvinnorna som lindrade sjukdomar, 

skötte förlossningar och upprätthöll religiösa grupper. Manlig dominans karaktäriseras i de 

flesta samhällen och det är ingen tillfällighet att kvinnor näst intill är uteslutna ur historien. 

Därför har man avfärdat den officiella historien helt eftersom den är illrelevant då historien 

bara visar ett köns bedrifter (Fox-Genovese, 1993).  

 

Ohlander och Strömberg (2008) tar upp flera viktiga händelser som utfördes av kvinnor. På 

1330-talet byggdes en kyrka i Västeråker helt bekostad av fru Ramborg, som gav henne och 
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två av hennes döttrar gravplats i kyrkan. Fru Ramborg som var en adlig och rik kvinna fick 

sig en kopparhäll som gravprydnad vilket var en dyrbarhet i Sverige då. Under medeltidens 

bondesamhälle var det kvinnorna som arbetade mest på gårdarna. De skötte hushållet inne 

men samtidigt hela mejeriproduktionen från skötseln av korna till smörkärningen som var en 

stor exportvara för Sverige. I historien har kvinnorna gjorts osynliga, eftersom “den svenske 

bonden” är förknippad med mannen.  

 

3.3 Förändrad historieforskning 
 

Scott (1989) skriver om historiekrisen under 1930- och 1940-talet, men framförallt under 

efterkrigstiden, började historieforskningen förändras. De som framför allt såg sig bli 

drabbade var de högutbildade män som alltid skrivit historia, nu började plötsligt andra 

intressera sig för att skriva historia, människor som de traditionella historikerna inte kan se 

som historiker. Vidare tar Scott upp om att det inte bara kan vara högutbildade män som är 

historiker och tolkar historien. Risken är då stor att kvinnor, barn och minoriteter missas i 

historien. Scott fortsätter med att historien är konstruerad av historikerna och att den skrivna 

historien speglar och skapar maktrelationer. De traditionella historikerna som Scott ser som 

”eliten” funderar på om de andra kan skriva historia. Här vänder Scott på frågan och ställer 

den åt andra hållet: ”Can whites write blacks history?” (Scott, 1989,s690).  Enligt historikerna 

i ”eliten” så representerar de ”sanningen” och traditionen av historien, det som står skrivit har 

varit. Traditionella historiker har pratat om ”barbarer” som de menar är de historiker som vill 

ha med kvinnor och minoritetsgrupper i historieskrivningen (Scott, 1989, s.682).  

 

Scott (1989) skriver vidare att när den nya historien skrivs måste den ändra om den gamla 

historien,  då blir det olika ståndpunkter eftersom historien skrivs av olika historiker. Två av 

ståndpunkterna tar Scott upp som särskilt oroande i dessa dagar. Den ena är historiefilosofin 

där frågor om kvinnors historia, minoriteters historia och homosexuellas besvaras olika 

beroende på vilken historiker som skriver. Den andra är pluralism som utmanar 

historieuppfattningen. Den visar uppmärksamhet på det som kvinnor, svarta och ”andra” 

skrivit om historien, men för ”elithistorikerna” finns det bara ett sätt att skriva på och det är på 

det traditionella viset. Detta med ”de andra” visar att historien är föränderlig, den är inte en 

vetenskap. De som är historiker ska kunna kritiskt reflektera över sitt skrivande och det som 

de producerar, historiker ska kunna vara öppna för allt. Scotts version av demokratisk historia 

är att det blir en mångfald av berättelser. 

 

3.4 Osynligt- synligt i undervisningen 
 

Det som i historien har osynliggjorts ska försökas synliggöras mer och bättre i läroböcker och 

undervisning idag, detta skriver Mats Greiff (2002) i en utbildningsrapport
2
. Vad Greiff 

menar är att kvinnans historia ska synliggöras, inte som en egen historia bredvid mannens 

utan inskriven med den historia som finns, där männen är det dominanta. Ett av exemplen 

som Greiff tar upp där kvinnan verkligen är osynliggjord men aldrig reflekterats över är det 

som står skrivet i böckerna om att antikens Grekland var ett demokratiskt styre. Enligt Greiff 

(2002) har dagens genusperspektiv gjort att vi får tänka om och ifrågasätta om det verkligen 

var så som det är berättat, Atens styre var inte demokratiskt då kvinnor och slavar inte fick 

vara med och säga sitt. Det här exemplet menar Greiff visar på att kvinnan var underordnad 

av mannen. Kvinnorna fick inte vara en del av folket och blev utestängda från 

medborgarskapet.  

 

                                                 
2 Genusperspektiv på förskola, skola och utbildning 
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I dagens läge finns ingen sammanhängande svensk kvinnohistoria. Ohlander och Strömberg 

(2008) skriver om att det finns framför allt två inriktningar som de valt att fokusera på när det 

gäller kvinnohistoria. Dels är det kvinnornas betydelse i historien och dels kvinnorna som 

gränsöverskridande. När Ohlander och Strömberg skriver om kvinnans betydelse i historien 

menar de att kvinnor har arbetat inom fler områden än männen, samtidigt som kvinnorna har 

haft ett ensamansvar för både barn och hem. Speciellt under krigen har det ofta varit de som 

har startat upplopp och protesterat, kvinnorna har varit storföretagare och uppfinnare, 

eftersom männen varit ute i krig. 

 

En annan vanlig förekomst i historien är alla kungar och krig som framställs. Så långt fram 

som till 1960-talet var det en dominerande del av den politiska historien. Här fanns bara en 

liten plats till kvinnorna och då de kvinnor som var av betydelse, till exempel Mary Stuart och 

heliga Birgitta, samt de kvinnor som var bifigurer till mäktiga och viktiga män. Redan på 

1800-talet poängterade Friedrich Engels att det egentligen är själva livet som ska utgöra den 

centrala delen av historieforskningen, detta blev under 1900-talet ofta bortglömt av 

historikerna. På 1970-talet pekade Joan W Scott på de politiska aktörer som hade gjorts 

viktiga i Amerikas historia och menade då att detta fick kvinnorna att bli osynliggjorda i 

historien (Greiff, 2002). 

 

På 1960-talet började kvinnorna få uppmärksamhet eftersom forskningen inom socialhistoria 

kom i gång på allvar. Historikerna började fokusera forskningen ur ett annat perspektiv, de 

började kolla på familjen, sexualiteten, arbetsvillkor, levnadsvillkor samt migration. Med 

detta som följd gjordes kvinnan synlig för det här är områden som hon inte kan osynliggöras 

inom. Kvinnans frigörelse blev ganska snart en central fråga inom forskningen. Första steget 

blev genom att skriva kvinnohistoria, det som Scott kallar ”her-story” istället för ”history” 

som är väldigt likt ”his-story”.  Greiff (2002) fortsätter med att kvinnans historia blev ett 

tillägg i läroböckerna, en textruta vid sidan om den vanliga historietexten. Nu blev kvinnan 

synliggjord även om sättet det gjordes på blev kritiserat. Vid den här tiden blev relationen 

mellan klasser ett centralt objekt att studera. Här upptäcktes att arbetarklassen inte kunde 

studeras utan att man studerade borgarklassen, samtidigt konstaterades det att kvinnorna inte 

kan studeras utan relation till männen. Begreppet kön blev ifrågasatt, istället kom ett nytt 

begrepp in eftersom forskningen nu tittade på relationen mellan man och kvinna. Det nya 

begreppet blev: genus. Det medförde dessutom att historien måste skrivas om för relationen 

mellan könen ses som socialt betingat. Greiff ser en positiv ökning vad det gäller att 

synliggöra kvinnan i forskningen. Författaren fortsätter med att alla som undervisar ska tänka 

på att inte lägga till kvinnohistorien i undervisningen vid sidan om, utan få med den in i 

historien. Greiff avslutar med att genusperspektivet ska ses i alla ämnen, inte enbart i historia. 

Samtidigt får inte genus bli något som man lägger till ämnena som en kurs vid sidan om, för 

då kan det bli för mycket, utan det ska automatiskt följa med i undervisningen: ”Därför är ett 

genusperspektiv nödvändigt i alla ämnen, nya som gamla, i en lärarutbildning” (Greiff, 2002, 

s.114). 

 

3.5 Läroböcker 
 

Ann-Sofie Ohlander har åt SOU (2010) gjort en undersökning av gymnasieskolans fyra 

läromedel i historieundervisningen där det framkommer att kvinnor upptar en minimal del av 

läroböckerna som används i historieundervisningen i dagens skola. Detta trots att det finns en 

hel del som är framforskat om kvinnans roll i historien. Det som står i böckerna är kvinnans 

egen historia bredvid mannens historia, de båda historierna är alltså inte ihopkopplade i 

läroböckerna. Vidare tar Ann-Sofie Ohlander upp i rapporten SOU (2010) om att det inte bara 

ska undersökas var kvinnor nämns i läroböckerna utan också hur de nämns. Krigen och 
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krigsförloppen får stort utrymme i läroböckerna medan kvinnornas livsvillkor och insatser 

sällan berörs. Rapporten visar också att kvinnor omnämns mindre i den senare historien i 

läroböckerna, minskningen sker i början vid 1700-talet men ökar igen under 1900-talet. De 

läroböcker som ingår i undersökningen följer inte kursplanen och läroplanen, där 

jämställdheten föreskrivs. Kvinnor har inte samma utrymme som männen i läroböckerna 

(SOU 2010, s 71). 

 

Ohlander har gjort en kvantitativ undersökning av läroböckerna som visar att i till exempel 

Människan genom tiderna omnämns bara 14 kvinnor, medans det omnämns 235 män och då 

har antalet kvinnor minskat ju längre fram i historien vi har kommit, under 1900-talet nämns 

fyra kvinnor. Ordet genus diskuteras inte i någon av böckerna, vare sig det gäller kvinnor eller 

män. De citat som finns kring kvinnor och kvinnors förhållanden är skrivna av män och har 

ett mansperspektiv. Böckerna handlar övergripande om krig och krigsförlopp, och kvinnors 

livsöden under krigen berörs knappast (SOU, 2010). 

 

3.6 Sammanfattning 
 

Inom historieforskningen har kvinnorna blivit åtsidosatta och inte blivit synliggjorda. Detta 

ser man tydligt i de läromedel vi har i skolan, då kvinnorna omnämns i en väldigt liten 

utsträckning i förhållande till männen. De kvinnor som nämns är oftast framstående 

drottningar, som drottning Margareta (nordisk regent 1387-1412) och drottning Kristina 

(svensk regent 1632-1654) eller religiösa kvinnor som Heliga Birgitta (död 1373). Även om 

forskningen kring kvinnor började redan på 1800-talet så blev inte kvinnohistorien 

synliggjord innan 1970-talet, först då blev kvinnor överlag mer accepterade inom forskning 

som forskare. (Eriksson, 1993; Greiff, 2002; Hirdman, 1992; SOU, 2010). 

 

Forskningen som vi tagit fram visar att det finns två inriktningar i genusforskning, antingen 

att man placerar kvinnohistorien bredvid mannens historia, vilket leder till att det blir två 

historier istället för en gemensam. Den andra inriktningen är att man flätar in kvinnornas 

historia i mäns historia, men detta gör att historien måste skrivas om för att ge plats åt 

kvinnorna. Då kommer vissa män att tas bort ur historien och ersättas av kvinnor, (Fox-

Genovese, 1993; Hagemann, 1993; Scott, 1989). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de tre teoretiker som vi valt till vår studie, Joan W. 

Scott, Yvonne Hirdman och Raewyn Connell.   

4.1 Her- or his-story? 
 

Historikern Joan W. Scott (1988) har ett postmodernistiskt
3
 synsätt där hon definierar 

historieforskningen utifrån två delar, den första är de sociala relationer som kan identifiera 

skillnader mellan könen. Scott delar upp det i fyra olika element: kulturella symboler, 

normativa begrepp, sociala institutioner och den subjektiva identiteten. Scott menar att dessa 

fyra element verkar tillsammans, inget av dem kan fungera utan de andra men de används inte 

samtidigt. Kulturella symboler är olika representationer som ofta är motsägelsefulla. Här tar 

Scott upp exempel på vad som i historien fått symboliserat manligt som kvinnligt, där mannen 

oftast har framställts som ren, oskuld och ljus medan kvinnan har fått symbolisera orent, 

fördärv och mörkt (Scott, 1988).  

 

Normativa begrepp omfattar symboliska meningar som bland annat uttrycks i religiösa och 

politiska sammanhang, där det oftast slås fast vad som är kvinnligt och manligt. Om detta 

element förs det ofta diskussioner. Det som framträder starkast sägs vara det rätta. Detta 

menar Scott att vi måste rubba på med ny historisk forskning. Bara för att något varit manligt 

är det inte säkert att det ska fortsätta så för alltid. Här kommer det tredje elementet in där man 

i forskningen förr såg till släktskap. I dagens samhälle är det inte så mycket släktskap som styr 

till exempel vilket arbete man har. Scott (1988) tar här upp att genus konstrueras även genom 

ekonomi och statsformer, där man kan se utifrån vilka positioner kvinnor och män har. Förr så 

ärvdes oftast samhällsställningar från far till son, vilket inte alltid sker idag där barn till 

lågutbildade mycket väl kan skaffas sig högutbildad status, män som kvinnor. Scott menar att 

genus idag skapas av så mycket mer än av släktskap. Slutligen det fjärde elementet som är den 

subjektiva identiteten där Scott menar att historikerna måste ta reda på hur könsidentiteten 

skapas och redogöra resultatet mot de verksamheter, historiskt kulturella och sociala 

relationer som det gäller. 

 

Den andra delen, där Scott menar att genus utvecklas, är på det sätt som genus ger mening åt 

maktförhållanden: “gender is a primary way of signifying relationships of power” (Scott, 

1988, s44). Genus är inte det enda begrepp som skapar makt men det är återkommande hela 

tiden genom historien. Scott undrar hur kvinnan som deltagit i både stora och små händelser 

har kunnat bli osynlig i historien. För att få kvinnan synlig måste man och kvinna ses som 

sociala individer. Med detta som utgångspunkt menar Scott att man ska söka efter 

meningsfulla förklaringar som för in kvinnan i historien så att den inte bli parallellt placerad 

med mannens (Scott, 1988). Hon kallar det för ”her-story” där hon jämför med ”his-story”, 

där forskarna lägger till kvinnorna som en huvudroll i historien. Scott betonar vikten av att det 

inte blir en ”her-story” bredvid ”his-story”, utan få in kvinnans historia med mannens historia. 

Hon menar vidare att det är genom analysen av sociala, ekonomiska och politiska 

maktförhållanden som betydelsen av könsskillnader syns och kunskapen om kvinnan görs 

(Scott, 1988). 

 

                                                 
3 Postmodernism = en kritisk utveckling inom teori, filosofi, litteratur och kultur. Definieras även som trevande 

efter något nytt.     
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Den andra teoretikern vi involverat i vårt arbete är den svenska historikern Yvonne Hirdman. 

Hon är inspirerad av Scott men vidareutvecklar Scotts andra teoridel. Hirdman skriver: 
 

Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer “män” och “kvinnor”... vilka ger upphov till/skapar 

föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras- med 

andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än “roll” och “socialt kön. (Hirdman, 1993, s 116) 

 

Hirdman (1993) menar i citatet att det blir en ordningsstruktur av kön. Där det tydligt 

framkommer vad som är manligt och kvinnligt. Hirdman tar vidare upp om de två bärande 

bjälkarna i genussystemet: den första är isärhållandets principer där kvinnligt och manligt inte 

bör blandas ihop. Den andra är hierarkin där normen är det mannen gör. Hirdman skriver 

vidare att i forsknings synpunkt ska man bortse från ursprunget.  Författaren vidareutvecklar 

det med att det inte är av intresse att bara se till kvinnohistoriens ursprung utan forskarna 

måste se ursprunget som en helhet, kvinnan tillsammans med mannen. Hirdman tar även upp 

att mannen förknippas med friheten och är symbios med den, medan kvinnan är i symbios 

med längtan efter friheten, men att mannen strävar efter längtan om frihet medan kvinnan vill 

ha friheten. Här menar Hirdman att könens likheter syns. 

 

Hirdman (2001) tar i sin teori upp tre delar som hon kallar formler om hur kvinnan kan 

jämföras med mannen. Den första är A- icke a som är grunden för teorierna. I tankefiguren 

blir det man- icke man, där icke man är kvinnan, den icke närvarande. Mannen är den som 

står för ormen och kvinna står för formlöshet. Hirdman tar upp ett exempel på detta att 

kvinnan är skuggan som inte finns “... i det klassiska utropet från en man som tittar in i det 

kvinnofyllda kafferummet: men det är ju ingen här!” ( Hirdman, 2001, s 28).  Den andra är A- 

a, där mannen är A och kvinna är a som menas med kopia av mannen, “den lilla mannen”, 

eftersom Gud skapade kvinnan av mannens revben. Historiskt sett så var kvinnan inte 

färdigskapt och ofullgången, kvinnan sågs även som en sämre kopia av mannen eftersom 

hennes kön var fel vänt. Kvinnan var helt enkelt en “sämre sort”. Lilla a började formas i 

jämförelse med mannen, detta i allt större utsträckning under den senare delen av historien, 

(1800-talet) eftersom hon började finnas bredvid mannen ute i samhället på ett annat sätt. 

 Den tredje är A-B som är i särhållning, skillnaden mellan könen: manligt- kvinnligt, liv- död, 

ljus-mörker, kraft- svaghet, ande- materia, ren- oren. Hirdman nämner att A-B kan ses som en 

mer utvecklad form från den enkla A- icke a. Hirdman tar vidare upp att det kan bli en 

jämförelse mellan man och kvinna, som man jämför hund och katt, att det blir två helt olika 

arter genom isärhållandet. I alla tre formlerna om manligt och kvinnligt har mannen 

huvudrollen, men i lilla a och B blir mannen en mer stödjande person. 

 

Både Scott och Hirdman förespråkar att man inte enbart ska söka efter det kvinnliga 

ursprunget för att finna kvinnors del i historien då risken blir stor att det skapas  

en kvinnohistoria bredvid manshistorien istället för en historia tillsammans. Vid forskning ska 

man alltså se kvinnorna och männens betydelse tillsammans i de historiska händelserna. Scott 

(1988) ser till den sociala interaktionen mellan man och kvinna när det gäller till exempel 

händelser historiskt och i nutid vad gäller politik och ekonomi. Hirdman (2001) som 

inspirerats av Scott (1988) efterlyser att kopplingen sociala relationer mellan man/ kvinna och 

makt plockas fram mer i historieforskningen så inte den “manliga” makten upprätthålls 

genom att könen manligt och kvinnligt hålls isär.      

 

4.2 Genusrelationer 
 

Genus blandas lätt ihop med begreppet kön, men kön är det biologiska begreppet på 

skillnaden mellan män och kvinnor, alltså hona och hane (Connell, 2002). Författaren menar 
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vidare att genus är en dikotomi
4
, där det finns maskulinitet och femininitet. Men det finns 

starka protester mot att definiera genus på detta vis. Connell skriver till exempel att män och 

kvinnor inte lever i två skilda världar, verkligheten är inte en dikotomi utan en enhet. För att 

komma förbi tänket om genus som en dikotomi menar Connell att man bör fokusera på 

relationerna, framför allt på de sociala relationerna.  

 

Connell (2002) skriver att det finns fyra olika dimensioner av genusrelationer; maktrelationer, 

produktionsrelationer, känslomässiga relationer och symboliska relationer. Med makt menar 

Connell att en grupp håller nere en annan grupp som blir underordnad. Makten kan vara både 

organiserad och diffus, diskursiv. Det var kvinnorörelsen som först började diskutera 

maktrelationerna i patriarkatets hierarkier och menade att makten inte bara handlade om en 

enskild mans makt utan även opersonlig makt från staten. Connell (2002) diskuterar också 

produktionsrelationer, med det menar författaren att sysslor och yrken är kopplade till olika 

kön. Till exempel ett manligt yrke är att arbeta i en gruva, medan kvinnor ofta arbeta inom 

vård och omsorg. Så har det alltid varit, men det är olika sysslor i olika kulturer. Connell 

skriver: 

  
There is a larger division between ‟work‟, the realm of paid labour and production for markets, and 

„home‟, the realm of unpaid labour. The whole economic sphere is culturally defined as a men‟s 

world (regardless of the presence of women in it), while domestic life is defined as a women‟s world 

(regardless of the presence of men in it). (Connell, 2002, s 79) 

 

Den tredje relationen är den känslomässiga relationen. En känslomässig relation är inte bara 

en kärleksrelation utan kan också vara relationer inom olika yrken, ett exempel är 

flygvärdinnor som måste vara sympatiska och ha en lugnande inverkan på passagerare, medan 

en person hos kronofogden måste vara aggressiv och bestämd (Connell, 2003). 

 

Symboliska relationer är den sista relationen som Connell (2003) diskuterar. Författaren 

menar här de laddningar som ligger i språket vi väljer. I orden »en man» och »en kvinna» 

ligger både tolkningar och anspelningar som har förändrats under vår historia. Drottning 

Elizabeth I av England (regent 1559-1603) valde sina ord väl när hon skulle tala till sina 

soldater: 

 
När drottning Elizabeth talade till sina män vid Tillbury, erkände hon att hon hade »en svag och klen 

kvinnas kropp», men hävdade att hon också hade »hjärta och mod som en kung». Hon kunde inte ha 

använt den motsatta symboliken och tillskriva sig själv »hjärta och mod som en kvinna», om hon 

ville motivera sina soldater att slåss. (Connell, 2003, s 90) 

 

Men språket är inte de enda sätt vi kan analysera symboliska genusrelationer. Detta kan man 

också göra genom klädsel, smink, gester, till och med i opersonliga kulturyttringar i 

byggnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  Dikotomi: uppdelning av en helhet i två delar 
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5 Metod 

Vår metod är influerad av fenomenografisk ansats. Fenomenografi betyder `beskriva det som 

visar sig´ och utgångspunkten är hur olika människor uppfattar ett fenomen eller ett objekt. 

Forskare vill förstå hur olika individer tänker. Fenomenografi är uppdelat i fyra olika delar: 

fenomenet, intervju, analys och kategorier. Forskaren börjar med att empiriskt studera 

erfarenheter kring fenomenet hos olika individer för att undersöka hur olika grupper uppfattar 

fenomenet. Fenomenet är de olika uppfattningarna tillsammans, en enskild individs 

uppfattning är en del av det hela fenomenet (Kihlström, 2007c). 

 

Efter att man har studerat fenomenet så intervjuar forskaren individerna för att få reda på 

individens tankar kring fenomenet. Intervjuerna är av en kvalitativ ansats, likt ett samtal med 

öppna frågor. Nu sker del tre av fenomenografins metod, forskaren analyserar individernas 

svar utifrån hur de olika fenomenen har gestaltat sig. Då urskiljer forskaren individernas olika 

sätt att tänka, beskriva och uppfatta olika fenomen. Till sist när analysen är färdig så 

kategoriserar forskaren individernas olika svar. Kategorierna ska fungera som en 

tankestruktur med tydliga kategorinamn. Det är dessa olika kategorier som utgör resultatet i 

en fenomenografisk studie (Kihlström, 2007c). 

 

Vi anser att vår studie anknyter till fenomenografisk ansats, eftersom vi vill undersöka 

pedagogers uppfattningar kring fenomenet genus i historien. Vi vill ta reda på hur 

pedagogerna tänker och tillämpar genusfrågor i ett historiskt perspektiv. Vi kan genom 

intervjuer med pedagogerna få intressanta diskussioner. Genom intervjumetod kan vi öka vår 

förståelse för hur människor runt omkring oss tänker, det har vi som pedagoger stor nytta av 

då vi kan använda oss av detta i samspel med våra lärarkollegor. Det sker ett utbyte av 

kunskap. En kvalitativ intervju samtalar man med pedagogerna på ett vardagligt sätt, men 

med ett bestämt fokus. Intervjuaren ser till att samtalet håller sig till ämnet (Kihlström, 

2007a).  

 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervju som är förplanerad, med öppna frågor, detta passade 

oss bäst eftersom vi vill undersöka lärarnas uppfattningar. När man har en öppen intervju ska 

man ha förståelse som utgångspunkt. Öppna frågor har en svag struktur och följdfrågorna 

kommer inte i en förväg bestämd ordning (Kihlström, 2007a). Under intervjuerna har vi 

suttigt i klassrum eller i grupprum på den skola som läraren är verksam på. Det är en miljö 

som lärarna har varit bekväma i vilket är en fördel för att de ska vara avslappnade under 

intervjun (Lantz, 2007). 

 

 

5.1 Genomförande 
 

Vi har gjort intervjuer med fem olika lärare på fyra olika skolor, inom samma kommun. Vi 

anser att det är spännande att vi har fyra olika skolor, då vi kanske kan se skillnader och 

likheter i deras tänkande. Två av lärarna vi intervjuat har gått sin lärarutbildning på 70-talet 

och de tre andra tog sin examen mellan 1998 och 2002. 

 

Vi har gjort pilotintervjuer på två lärare för att undersöka hur frågorna fungerar. Det har 

krävts att vi har varit inlästa på bakgrunden och den litteratur som finns inom vårt ämne för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor. Rent praktiskt har vi spelat in intervjuerna med 

ljudupptagningsapparat, eftersom man pratar snabbare än vad man skriver, detta har krävt att 

vi har suttit på en lugn plats där vi inte har blivit störda. Vi kunde efter intervjuerna konstatera 

att två frågor blev upprepanden, lärarna hade redan svarat på dessa i en tidigare fråga. Vi 
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valde därför att ta bort dessa frågor. Genom pilotintervjun kunde vi också se att svaren vi fick 

var relevanta för vårt syfte. Innan intervjuerna informerade vi muntligt varje lärare om de 

etiska kraven som vetenskapsrådet (2002) rekommenderar att man förhåller sig till. Vi var 

tydliga med att de när som helst kunde avbryta intervjuerna om de ville.  

 

Under intervjuerna har en av oss ställt frågorna och varit den som leder samtalet, medans den 

andra har fört anteckningar för hand. Vi valde också att spela in intervjuerna med hjälp av en 

mobiltelefon, vilket var till stor hjälp när vi senare sammanställde dem. Det var endast en av 

lärarna som inte ville bli inspelad så då fick vi skriva ner svaren istället så gått det gick och 

transkribera intervjun direkt efteråt för att inte glömma av något. Varje intervju tog cirka 

trettio minuter att genomföra. Alla intervjuerna har gjorts i ett grupprum eller en plats där det 

varit lugnt och tyst (Kihlström, 2007a). Våra frågor har vi ställt i nummerordning, och för 

några lärare har vi fått förklara någon fråga mer ingående. Ibland har vi ställt följdfrågor till 

lärarna där vi ville ha ett utvecklat svar. När vi gjort intervjuerna så transkriberade vi dem 

ihop. Intervjun skrivs ner ordagrant efter vad den intervjuade har sagt, skrattat, harklat med 

mera. Detta tar man bort sen när resultatet skrivs ner för att få texten läsbar (Kihlström, 

2007a).  

  

 

 

5.2 Urval 
 

I vår undersökning har vi intervjuat fem lärare som arbetar i årskurserna 3-6. Lärarna arbetar 

på fyra olika skolor inom samma kommun. Lärarna vi valde kände vi sen tidigare. 

 

Här följer en kort presentation av de lärare vi har intervjuat: 

 

 Henrik på Hästskolan -  färdigutbildad 1998, har arbetat i 12 år 

 Helen på Hästskolan - färdigutbildad 2001, har arbetat i 9 år.  

 Marie på Marsvinsskolan - färdigutbildad 1970, har arbetat i 40 år. 

 Karin på Kaninskolan – färdigutbildad 1975, har arbetat i 35 år. 

 Lena på Lammskolan– färdigutbildad 1998, har arbetat i 12 år.  

 

De har även olika utbildningar, två av dem (Marie och Karin) gick sina utbildningar på 1970-

talet och menade på att de inte träffade på genusperspektiv under utbildningen. De andra tre 

lärarna som blev färdiga med sin utbildning 1998 (Henrik och Lena) och 2001 (Helen) har 

skilda svar om de träffat på genusperspektiv i sin utbildning. Henrik hade haft en kurs om 

kvinnohistoria under sin utbildning, medan Lena och Helen hade träffat på det generellt, men 

inte kopplat specifikt till historia.  

 

5.3 Tillförlitlighet och giltighet 
 

När man gör en fenomenografisk studie kan man använda sig av en medbedömare för att testa 

studiens reliabilitet. Medbedömaren undersöker samma sak på samma sätt för att se om 

resultatet blir det samma, personen får tillgång till kategorisystemet och intervjusvaren för att 

se om han/hon kommer fram till att svaren är under rätt kategori. Om resultaten är det samma 

så är det en tillförlitlig studie (Kihlström, 2007c). 

 



15 
 

För att öka reliabiliteten har vi båda två varit närvarande vid varje intervju som vi har 

genomfört. Den ena av oss har ställt frågorna och den andre skrivit ner svaren samt observerat 

kroppsspråket på den som blivit intervjuad. Dessutom spelade vi in samtliga intervjuer för att 

få med det som vi eventuellt missade under samtalets gång (Kihlström, 2007b). Vi valde att 

både anteckna och spela in för att vara säkra på att inget skulle försvinna om tekniken skulle 

krångla.  

 

En annan del man måste titta på är validitet, vilket handlar om att forskaren har studerat det 

som man avsett att undersöka. Redskapet vi har använt testade vi innan genom att vi gjorde 

pilotstudie. Giltigheten ökar när en vetenskapligt skolad person granskar studien och kommer 

med förslag om förbättringar. För att förbättra validiteten ytterligare kan man prova att få 

fram lika resultat med olika redskap (Kihlström, 2007b). Detta ansåg vi inte skulle fungera i 

vår studie eftersom vi är ute efter uppfattningar och tankar.  Validitet handlar också om hur 

stor giltighet resultatet har. Det vi skriver ska kunna läsas och förstås av någon annan person 

som är utifrån. Vi måste vara så pass tydliga i vårt resultat så att andra kan diskutera det. Det 

gäller att beskriva de olika faserna i arbetet angående intervju och analys tydligt (Kihlström, 

2007c). 

 

Backman (2008) skriver att det är viktigt att läsa in sig på sitt berörda ämne. Det är omöjligt 

att göra ett bra arbete om vi inte har tagit reda på tidigare insamlad kunskap. ”Man är 

vanligtvis inte bara producent av dokument man konsumerar ju också” (Backman, 2008, s. 

18). Detta är en hjälp som får en att inse betydelsen av problemet. Hur man tidigare har 

undersökt är också en viktig punkt att tänka på inför arbetet, alltså vilken metod som använts i 

tidigare undersökningar, även vilket resultat som kommit fram genom metoden.  

 

Innan vi påbörjade vår studie såg vi till att vara pålästa vad det gäller tidigare forskning och 

teorier som har anknytning till vårt syfte. När vi har sammanställt och skrivit ner vår analys 

och resultat har vi försökt tänka på att skriva det så klart och tydligt som möjligt just för att 

personer utifrån ska ha möjlighet att förstå det vi vill ha fram med vår studie. 

 

5.4 Forskningsetik 
 

Under vetenskapliga studier så måste man följa Vetenskapsrådets (2002) etiska regler. Dessa 

regler har vi informerat lärarna om. Reglerna är grundade efter FN:s konvention om 

mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Det är fyra huvudkrav som specificeras med vissa 

underkrav. 

 

Det första är informationskravet, det innebär att deltagaren ska få information om deras 

inblandning i forskningsprojektet. De ska veta vad för syfte som undersökningen har och hur 

de påverkar forskningen. Det andra kravet är samtyckekravet. Deltagaren ska veta att det är 

frivilligt för dem att vara med och att de när som helst kan välja att inte vara med i 

undersökningen utan att det blir några negativa följder för dem. Lärarna vi har intervjuat har 

haft rätt att avbryta intervjun om de så ville. Om man ska undersöka barn måste man ha 

vårdnadshavares samtycke. Det ska även då tydligt framgå vad man ska undersöka 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Tredje kravet är konfidentialitetskravet som betyder att alla deltagare i undersökningen är 

anonyma och att forskaren ska förvara materialet på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta 

del av det. Enligt vetenskapsrådet (2002) så bör alla som är en del i forskningsprojektet skriva 

på ett dokument om tystnadsplikt. När man kommer till skrivandets stund ska vi som forskare 

försöka hålla deltagarna så anonyma som möjligt, läsare ska inte kunna identifiera personer i 
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avhandlingar eller rapporter. I vår undersökning behöver inte någon veta vart lärarna är 

verksamma, utan bara vilken årskurs de arbetar i (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Sista kravet är nyttjandekravet, detta krav visar att de uppgifter som kommer fram i 

undersökningen kommer enbart att användas i denna undersökning och får inte användas i 

ytterligare forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5.5 Analys och bearbetning 
 

Direkt efter intervjutillfällena lyssnade vi av intervjuerna och skrev ner dem ordagrant. Sedan 

läste vi först igenom dem enskilt några gånger och gjorde egna anteckningar på likheter och 

skillnader. Efter det träffades vi tillsammans och sammanställde våra tankar och förslag på 

olika kategorier. Vi använde då olika färgpennor för att markera och för att få en överskådlig 

bild av resultatet i förhållande till vårt syfte. 
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 6 Resultat  

I kommande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av vår studie utifrån tre teman, 

Traditionell undervisning, Ett nytt sätt att tänka och Att leva som man lär. 

 

6.1 Traditionell historieundervisning  
 

Vår studie visar att lärarna mest ägnar sig åt, vad som innehållsligt kan definieras som 

traditionell historieundervisning. Karin på Kaninskolan berättar om hur det har gått till genom 

undervisningen under hennes tid som lärare, först var regenterna och krigen som var viktiga, 

sen kom folkets historia, då kvinnor och barn kom mer i fokus. Karin gjorde sin utbildning på 

1970-talet och mötte inte genusperspektivet  under sin utbildning. Karin menar att 

genusperspektivet inte var ”uppfunnet” då, men hennes genusperspektiv har dock ändrats 

under hennes 35 år som lärare. Fast Karin menar också på att hon tar upp genusperspektivet 

under de epoker som hon ansåg att det var relevant, till exempel när de läser om överklassen 

så blir det mer relevant att diskutera de olika perspektiven. Detta är något som Karin anser att 

det är lättare att finna litteratur och läromedel kring.  

 

Henrik på Hästskolan menar med att det är på grund av att det inte finns bra läromedel kring 

genusfrågor i historia, därför är det svårt att undervisa om kvinnorna och det blir oftast om 

kungar och krig. Här är lärarna överens om att det inte går att använda sig av enbart en 

lärobok, utan lärarna måste titta i flera olika läroböcker både gamla och nya. Lärarna hade 

svårt att hitta bra material att arbeta med i historieundervisningen.   

Henrik säger: 

 
(…) problemet att det finns väldigt få källor som tar upp det här, och går man på läroböckerna så har 

de inte så stor tyngdpunkt på det heller, utan den (historien) blir ju väldigt schablonartad. Kvinnorna 

är ganska osynliga i historien. (Intervju med Henrik på Hästskolan 2010) 

 

Övriga lärare menar som Henrik att tyngdpunkten i läroböckerna ligger på män, inte på 

kvinnorna. I de läromedel som finns på skolorna nämner samtliga lärare att de kvinnor som 

framställs är de kvinnliga regenterna (till exempel drottning Margareta och drottning Kristina) 

och framstående kvinnor (Heliga Birgitta). Detta gör att fokus ofta hamnar på dessa kvinnor i 

undervisningen. Detta tyder på att dagens undervisning fortfarande ligger på traditionellt 

innehåll, alltså regenter och krig (eftersom läromedel idag fortfarande har sitt fokus på detta). 

Henrik menar:  

 
Lättaste är ju att hitta dom, dom som är väldigt framstående då, det är drottning Kristina (…) och 

det är liksom såna riktigt kända (…) (Intervju med Henrik på Hästskolan 2010) 

 

Lärarna har delade meningar om hur viktiga de olika drottningarna är, och dessutom hur 

intressant och roligt det är att prata om dem. Lena på Lammskolan nämner knappt någonting 

om drottning Kristina för eleverna eftersom Lena menar att drottning Kristina inte har ”gjort 

något”, men om drottning Margareta lät det så här:  

 
(…) men hon grejade någonting som inte karlarna inte hade grejat innan, att ena dom här tre 

länderna så att säga, som hade stridigt med varandra. (Intervju Lena på Lammskolan 2010) 
 

Lena undervisar helst om drottning Margareta eftersom hon genomförde något stort i den 

nordiska historien som ingen man har klarat av varken innan eller efter drottning 

Margareta. Lena menar att genom detta är drottning Margareta intressantare och roligare 

att undervisa om för eleverna. Lärarna menar att regenthistoria fortfarande anses vara 



18 
 

spännande för eleverna, så lärarna undervisar om detta för att hålla uppe elevernas 

intresse. 

 

Karin skiljer sig från de andra lärarna eftersom hon anser att det finns gott om bra material att 

använda.  

 
(…) vi har ganska nya läroböcker, sen har vi ju alltså också gamla läroböcker som man kan använda 

sig av om man är selektiv, historien är trots allt, det som har hänt har ju hänt.(Intervju med Karin på 

Kaninskolan 2010) 

 

På Kaninskolan har de tillgång till både gamla och nya läroböcker och ett uppdaterat 

bibliotek. Karin använder sig också av internet och stadens museum men det återkommer 

vi till i nästa tema.  

 

6.2 Ett nytt sätt att tänka 

  
Resultatet av vår studie tyder på att samtliga lärare använder sig av andra källor än läroböcker 

för att få ett helhetsperspektiv i historieundervisningen. Lärarna använder sig av källor så som 

internet, ur.se
5
, film, bibliotek, museum och skönlitterära böcker för att få med olika 

perspektiv i sin historieundervisning. Både Karin och Marie fokuserar gärna på den vanliga 

bondkvinnan i sin undervisning. För att eleverna ska kunna jämföra sig med medeltidens 

bondkvinna brukar Karin och Marie använda sig av stadens museum, där man kan låna kläder 

och prova. Marie brukar då fotografera eleverna i kläderna så att eleverna får en bild av sig 

själva att jämföra med. Detta brukar eleverna tycka är väldigt roligt.  

 

Elevernas intressen tar även de andra lärarna upp och de tar hänsyn till detta i sina 

planeringar. Lärarna använder sig av tidigare erfarenheter om vad eleverna brukar tycka är 

roligt i de olika åldrarna. Henrik, till exempel, menar att han ofta förbereder som Henrik 

kallar för ”ett skelett”, av innehåll och sedan får eleverna vara med och bestämma hur de ska 

arbeta kring innehållet och redovisningsformerna. Lena på Lammskolan brukar å sin sida 

koncentrera sig mycket på vad barnen brukar tycka är roligt sen tidigare år. Hon försöker göra 

historieundervisningen intressant, genom att ta upp spännande delar ur historien så som trälar 

under bronsåldern. Helens elever på Hästskolan tycker det är väldigt roligt att lyssna och 

därför använder hon sig ofta av traditionell undervisning så som att läraren står framme vid 

tavlan och berättar olika berättelser från historien. I historieundervisningen är det mycket 

faktatexter att ta in och därför använder sig Helen av berättelser för att eleverna ska minnas 

bättre. Helen liksom de andra lärarna använder sig av olika arbetsätt för att variera 

undervisningen, både med enskilt arbete, grupparbete och olika redovisningar, och dessutom 

använder de sig av mycket skönlitteratur. Marie på Marsvinsskolan berättar att hon använder 

sig av Maj Bylocks böcker som tar upp barn och deras levnadsvillkor under vikingatiden och 

medeltiden. Böckerna används som högläsningsbok för eleverna i årskurs fyra, för att 

diskutera i klassen kring män och kvinnor förr. En av böckerna som Marie pratade om 

handlade om en flicka från Grekland som hamnade i Sverige som träl under vikingatiden.  

Detta är ett arbetssätt som hon använt sig av sen några år tillbaka. Maj Bylock visade det sig 

att flera lärare använder sig av, eftersom de just skildrar både flickor och pojkar under flera 

epoker. Andra författare som de ger exempel på är böcker av är Viveca Lärn, Maria Gripe och 

Olov Svedelid. Lärarna anser att historisk skönlitteratur är ett användbart komplement till 

historieundervisningen som många använder sig av.  

 

                                                 
5
 Utbildningsradion är ett public-service företag som drivs av Sverige Radio och Sveriges television.  
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En annan författare som Karin använder sig  av är Henning Mankells böcker för barn, vilka 

skildrar kvinnors situationerna i Moçambiques historia. Böckerna handlar ofta om hemska 

saker som våldtäkter och prostitution. Karin berättar att dessa böcker berör eleverna väldigt 

mycket och leder till livliga diskussioner i klassen. Karin berättar om ett lektionstillfälle där 

de diskuterade Gustav Vasas fruar:  

 
(…) tänk om ni nu i eran ålder (…) blev tvingade att gifta sig med en 50-årig gubbe och sen till råga 

på allt ska ni föda hans barn antingen ni gillar det eller ej, då blev det en riktig bra diskussion för då 

kunde de försätta sig i situationen hur äckligt, vidrigt det kunde va alltså (…)(Intervju med Karin på 

Kaninskolan 2010) 

 

Hon tar upp exempel på vad som kan få igång diskussionerna bland eleverna, till exempel 

som Gustav Vasa och alla hans unga fruar som dessutom var tvingade föda hans barn. Vid 

sådana tillfällen menar Karin går flickorna verkligen igång på ”kvinnogrejer” och det blir bra 

diskussioner.  

 

Studien tyder på att samtliga lärare anser att det är viktigt att få med allas perspektiv i 

historieundervisningen, alltså män, kvinnor och barn och inte bara ett perspektiv.  

Henrik menar: 

 
Det är ju bra att försöka spegla historien både utifrån alltså kungar, män och regenter men även då 

om hur kvinnor och barn hade det under den tiden. (Intervju med Henrik på Hästskolan 2010) 

 

De menar på att det är viktigt att diskutera detta i historia eftersom det fortfarande inte är ett 

rättvist samhälle vi lever i, så att barnen har förståelse för den utveckling som har skett, både 

Lena och Helen nämner det i samband med de löneskillnader som finns idag.  

 

Någon som skiljer sig från de andra lärarna är Lena, hon försöker att ta upp i alla fall en 

kvinna under varje århundrade. De kvinnor hon väljer att undervisa eleverna om är de hon 

kallar ”vardagshjältar”. Hon pratar inte om regenter med barnen, även om det funnits kvinnor 

vid makten i Sverige också.  

Lena berättar:  

 
Nämner man kvinnor så är dom oftast häxor, alltså dom bränns på bål. Där kan man nämna några 

stycken. Eller så är det såna här helgon då som Birgitta. (Intervju med Lena på Lammskolan2010) 

 

Detta tyder på en förändring i historieundervisningen. Lena vill framföra de starka kvinnorna 

för barnen, de som gjorde skillnad för samhället och hon pratar mycket med barnen om vem 

som tog hand om gården och barnen när männen var ute i krig. Vidare säger Lena att vi 

antagligen inte hade varit någonting idag utan alla dessa starka kvinnor som skötte allt när 

männen var ute i krigen. Lena menar också  att: 

 
Jag tar alltid upp också det här då att de här vanliga kvinnorna, om man tänker sig alla dessa krig, ja 

då har karlarna varit ute och lekt krig. Men vilka är det som har skött hemma då, djuren, barnen, 

gården, dom har plöjt och dom har sått. (Intervju Lena på Lammskolan 2010-11-15)  

 

Varför Lena väljer att fokusera på de vanliga kvinnorna i sin undervisning är för det är de som 

hon anser ha hållit igång samhället under alla krig, ”vardagshjältarna”. Men Lena utgår alltid 

från skolans pedagogiska planering när hon väljer stoff till undervisningen. 

 

Detta gör också de andra lärarna när de lägger upp sin historieundervisning, de utgår ifrån 

kursplanerna och de lokala målen som finns på skolorna. På några av skolorna har de också 

lektionstillfällen där de arbetar med värdegrunden utifrån Lpo 94 och kursplaner. På 
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Kaninskola har de tydliga mål med vad eleverna ska gå igenom i varje årskurs för att de ska 

kunna täcka in det som står i läroplanen.  

Karin säger: 

 
(…) i tre-fyran, det som ligger i detta året är istiden, yngre - och äldrestenåldern och då jobbar jag 

med det och anpassar det till målen. (Intervju med Karin på Kaninskolan 2010) 

 

Liknande uppdelningar finns det på de andra skolorna också. De lokala målen är oftast 

epokindelade för att täcka det som står i läroplanen. Samtliga lärarna anser att det är viktigt att 

utgå från de lokala målen som finns på skolorna.  

 

 

6.3 Att leva som man lär  
 

Resultatet visar att lärarna uppfattar sig ha för lite kunskap kring kvinnohistoria och 

genusperspektiv. Två av lärarna stötte inte på genusperspektivet under sin utbildningstid. De 

andra tre har genusperspektivet med sig från utbildningen i olika utsträckningar men använder 

sig inte så ofta av det ändå.  

Marie säger:  

 
Nej, det skulle kunna vara mycket. Man borde forska mer, gå in mer i det. Det är en svag sits. 

Kvinnor var ingen norm. (Intervju med Marie på Marsvinsskolan 2010) 

 

Av de lärare vi har intervjuat nämner tre stycken att deras syn på genusperspektiv i 

historieundervisningen inte har ändrats under deras år som lärare, medan två av dem känner 

att deras kunskap och synsätt om genus har förändrats. Henrik hade under sin utbildning en 

kurs om kvinnohistoria och känner att det har följt med honom under hans verksamma år som 

lärare, samtidigt säger Henrik att: 

 
Det är möjligt att det har blivit mera fokus på det på senare år men jag har haft med det i och med att 

jag har läst det i min utbildning också. (Intervju Henrik på Hästskolan 2010) 

 

Helen träffade precis som Henrik på genusperspektiv under sin utbildning men mer allmänt. 

Hon känner också att hennes tankar inte har förändrats men att hon inte direkt lagt någon 

fokus på det i historieundervisningen utan undervisat som vanligt och säger så här om saken:  

 
Nej det tycker jag nog inte. Faktiskt, det är väl för att jag inte har aktualiserat ämnet, hade man 

gjort det hade jag säkert, ja, kommit lite längre. (Intervju med Helen på Hästskolan2010) 

 

Helen talade vidare om att hon inte reflekterar på det direkt innan vi kom för att genomföra 

vår studie och ställde våra intervjufrågor. Vidare pratade Helen om att hon antagligen 

kommer att reflektera mer om det i fortsättningen. Hon säger också att hon kan ta upp mycket 

mer om genusperspektivet i sin historieundervisning.   

 

Lena, å sin sida menar att hennes genusperspektiv inte har förändrats och att hon anser att hon 

tar upp lika mycket kring genusperspektiv som tidigare. Lena berättar att hon har en stark 

mamma som lärt henne att tänka i banorna kring genus samtidigt som hon har det med sig 

även från sin lärarutbildning.  

Lena berättar: 

 
Nej det har den inte, det är samma, jag har en stark mamma. Jag har med mig det med 

modersmjölken. (Intervju med Lena på Lammskolan 2010) 
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Lena talar vidare om balans i undervisningen och om att fokus inte ska läggas på det ena eller 

det andra utan man som lärare måste se till så alla perspektiv kommer fram. Lena menar 

vidare att vi inte är framme vid samma rättigheter ännu men att det är så pass bra och jämlikt 

att det inte känns så viktigt längre. Här fortsätter Lena med att det inte får ske för då är risken 

att vi halkar efter. Därför menar Lena att det visst finns betydelse för att ha genus med i 

historieundervisningen. Lena fortsätter:  

 
Man måste hålla balansen så, det får inte vara att den ena sidan känner sig mer upplyft på något 

sätt. Jag tycker inte att kvinnorna ska lyftas upp och männen ska kortas, utan det ska vara likt, 

jämlikt då. (Intervju med Lena på Lammskolan 2010-11-15) 

 

Vikten av att skapa balans talar även Marie på Marsvinsskolan om. Marie är en av de lärare 

som inte har träffat på genus under sin utbildning till lärare utan det är något som har dykt upp 

på senare år. Marie känner att hennes syn har förändrats mycket tack vare att hennes dotter 

nyligen tog lärarexamen och har diskuterat mycket kring genus med Marie. Samtidigt som 

Marie anser att det är viktigt att ta upp genus i undervisningen så menar hon också att det inte 

får överdrivas utan det ska finnas en balans mellan allas perspektiv. Även Karin upplever att 

hennes syn på genus har förändrats under hennes verksamma år som lärare. Genusperspektiv 

var inget som Karin heller mötte under sin utbildning. Karin säger så här om det: 

 
Kvinnohistoria var inget särskilt alls när jag började (…) man tänker ju mer på att få med allas 

perspektiv. (Intervju 2010) 

 

Karin berättar att hon idag tänker på ett helt annat vis och försöker få med allas perspektiv i 

undervisningen. Det som vår studie visar här är att det är de lärare som har äldst utbildning 

och som har jobbat flest år som lärare, som verkligen känner att de har förändrat sitt tänkande 

vad det gäller genus i undervisningen. Båda lärarna gjorde sin lärarutbildning under 1970-

talets början men hade inget genusperspektiv i sin utbildning. Karin och Marie verkar vara 

mer måna om att få med genusperspektivet än de lärarna i studien som har stött på det under 

sin utbildning. 

 

 

6.4 Sammanfattning  
 

Lärarna försöker tänka på att få med allas perspektiv när de undervisar i historia, inte bara 

männens utan även barnen och kvinnorna. Ett stort hinder till att göra det fullt ut är att i de 

läromedel som används på skolorna finns för lite skrivit om barn och kvinnors situation. Detta 

är en bidragande faktor till att det sker mycket av den traditionella undervisningen om 

regenter, krig och betydelsefulla kvinnor. Många av lärarna använder sig av annat material 

därde kan finna mer information om kvinnors och det vanliga folkets betydelse för historien, 

då i form av bland annat skönlitteratur.  

 

Lärarnas utbildning är olika och det bidrar också till olika uppfattningar om genusperspektiv. 

Några av lärarna hade haft inslag av genus under sin utbildning, samtidigt som några av dem 

inte stötte på perspektivet genus under sin utbildningstid. Samtidigt framgår det i vår studie att 

det är lärarna som inte har träffat på genus i utbildningen som har haft den största 

förändringen i sina tankar och funderingar kring ämnet. De övriga lärarna har haft med sig det 

i bakhuvudet i olika utsträckningar. En av de yngre lärarna hade inte aktualiserat det direkt 

tidigare i sin undervisning.  Men alla lärare anser att det är viktigt att få med genus men även 

värdegrunden ur ett historiskt perspektiv för att eleverna ska få förståelse för hur det ser ut i 

samhället idag.  
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7 Diskussion 

I detta avslutande avsnitt kommer vi att diskutera resultatet av vår studie kopplat till våra egna 

tankar, funderingar och reflektioner samt till litteraturen som vi använt oss av inför studien. 

Vi kommer även att diskutera om vår metod, som var intervju, dess för- och nackdelar.  

 

7.1 Metoddiskussion  
 

Som redskap för vår undersökning har vi använt oss av intervju. Innan de riktiga intervjuerna 

gjorde vi varsin pilotintervju, vi upptäckte båda två att några av våra frågor gav upprepande 

svar och vi valde därför att ta bort dessa frågor. Genom pilotintervjuerna fick vi också träna 

oss på att vara i rollen som intervjuare, vilket var väldigt nyttigt. Dessutom upptäckte vi för 

validitetens skull att det är bättre att vara två vid de ”riktiga” intervjuerna eftersom när man är 

själv och skriver är det lätt att missa något som den man intervjuar säger. Genom att gör 

intervjuerna tillsammans har vi också kunnat diskutera intervjuerna efteråt.  Detta bidrog till 

att vi även spelade in intervjuerna för att öka validiteten ännu mer i den händelsen att vi skulle 

missa något. En av lärarna ville inte att vi skulle spela in intervjun, eftersom hon tyckte det 

kändes jobbigt. Detta gjorde nog tyvärr så att vi troligen missade en hel del svar, eftersom 

man pratar fortare än man skriver. Tyvärr har två av intervjuerna blivit avbrutna under kortare 

stunder. Detta har lett till att lärarna har tappat tråden i samtalet.  

 

Tre av lärarna ville ha intervjufrågorna innan intervjun. Anledningarna till att två inte fick 

frågorna innan var på grund av att en av dem kände att hon inte hann läsa dem, och den andra 

läraren kunde ställa upp för intervju tjugo minuter efter att vi frågat honom. Här funderar vi 

också på om det kan har påverkat vårt resultat. Några lärare har varit förberedda och hunnit 

fundera på frågorna, de lärarna har gett oss utförligare svar och har haft lättare att prata om 

ämnet, jämfört med de lärare som var oförberedda. Samtidigt har de haft tid att tänka igenom 

sina svar på frågorna och därför ge oss andra svar.  

 

Efter våra intervjuer känner vi att intervju ändå var det bästa redskapet för oss att använda då 

vi var ute efter lärarnas uppfattning om begreppet genus i historieundervisningen och om de 

använder sig av genusglasögonen. 

 

Genom våra intervjuer har vi fått många givande och intressanta svar. Tyvärr hade vi lite svårt 

att hitta lärare som hade tid för intervjuer eftersom flera lärare hade mycket med sin egen 

undervisning, utvecklingssamtal och att höstlovet låg just under denna period som vi skulle 

genomföra våra intervjuer. Men det kändes ändå som att de lärare som vi fick tag i tog sig tid 

till vår studie och stressade inte genom intervjun. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion  
 

Vår studie visar att lärarna anser det viktigt att få med allas perspektiv i 

historieundervisningen. I vår utbildning i historia är detta något som vi också haft med, då 

föreläsningarna om de olika epokerna alltid utgått ifrån kön, etnicitet och klass. Connell 

(2002) diskuterar huruvida maktrelationerna påverkar människor idag, då makten definieras 

som en grupp som trycker undan en annan grupp. Vårt resultat visar att lärarna undervisar 

fortfarande främst utifrån regenterna. Detta har genom tiderna medverkat till att de med 

maktpositioner är omnämnda i historieskrivningen. I den tidiga forskningen och 

historieskrivningen som bedrevs uteslutande av män förloras då perspektivet för kvinnor och 
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barn. Detta visade sig också i vår undersökning att lärarna vill att eleverna ska kunna jämföra 

dagens maktsamhälle med dåtidens maktsituation. Det här kan man också koppla till Scotts 

(1988) teori om his-story och her-story som diskuterar för vem historien är skriven för. Idag 

är det inte bara manliga forskare som skriver historia, utan även kvinnliga forskare som har en 

framträdande roll i historieforskningen detta gör att det blir en ny infallsvinkel (Sjöberg, 

2010), kvinnan fick huvudrollen i den egna historien (Hirdman, 1992).  

 

Lärarna i vår studie är överens om att genusperspektivet ska finnas med i undervisningen och 

måste belysas inte bara i historieämnet utan i samtliga ämnen. Samtidigt menar en av lärarna 

att det inte får överdrivas med kvinnoperspektivet utan allas perspektiv måste tas upp. Detta 

instämmer även en annan av lärarna i och menar att man måste finna en balans mellan alla 

perspektiven. Greiff (2002)  menar att det behövs mer genus i lärarutbildningen, inte bara i 

historieundervisningen utan allmänt i alla ämnen så att det inte blir ett ämne vid sidan om utan 

följer med som ett ämne i ämnena.   

 

En brist i undervisningen är att det i läroböckerna inte står så mycket om kvinnorna, deras 

situation och betydelse för vissa historiska händelser. Lärarna menar att det är lättare att 

undervisa om adelskvinnor och de kända kvinnorna eftersom det är dessa som det är lättast att 

hitta material om. Eriksson (1993) menar att den tidigare forskningen från 1800-talet bestod 

framför allt av kartläggningar om adelskvinnornas ekonomiska och sociala villkor. Ingen 

fakta fanns om de vanliga kvinnorna i samhället. Rydström och Tjeder (2009) påpekar också 

detta men går ett steg längre då det gäller den äldsta svenska forskningen där det ser ut som 

att Sverige enbart bestod av män. 

 

Det här har också vi upptäckt under vår litteratursökning, vi har i många historieböcker inte 

hittat något om kvinnornas historia, utan har fått söka efter litteratur som då endast tar upp 

kvinnor perspektiv för att få en klar bild över kvinnors historier. Än idag finns det fortfarande 

inte någon sammanhängande svensk historia utifrån allas perspektiv (Ohlander & Strömberg, 

2008). Tyvärr så visar även vårt resultat att de flesta lärare lägger sin undervisning kring 

kungar och regenter och glömmer av det vanliga folket, mycket på grund av de läromedel som 

finns.  

 

För att hitta relevant fakta till sin undervisning använder sig lärarna av flera olika läroböcker 

och källor. Ingen av dem låste sig fast vid enbart en bok. Vi blev glada när flera av lärarna 

berättade att skolorna har relativt nya läroböcker, för tidigare hade vi uppfattningen att 

skolornas läroböcker var gamla och inte uppdaterade. Även om historien är oföränderlig, det 

som har hänt har ju hänt, så blir fler perspektiv uppmärksammade idag. Ohlanders 

(SOU,2010) undersökning kring historieböcker på gymnasienivå visar att de läromedel hon 

studerat tar upp mycket fler män än kvinnor, till exempel i Människan genom tiderna nämns 

235 män och 14 kvinnor.  

 

Vi anser att läroböckerna bör ta upp fler perspektiv från kvinnor och barn. Greiff (2002) 

menar att när kvinnan skulle komma in i historieböckerna var det i form av en textruta vid 

sidan om den vanliga historietexten, men detta blev också kritiserat. Hagemann (1993) menar 

att historien måste skrivas om eller så bör man lägga till händelser som varit viktiga ur ett 

kvinnoperspektiv. Men båda dessa synsätt har brister menar Hagemann (1993) eftersom om 

historien skrivs om, kommer historiska kvinnor att ersätta en del män eller så blir det fokus på 

kvinnodominerande områden.  Hagemann har liksom vi inspirerats av Hirdmans (1993) teori 

om isärhållandetsprincipen, där hon menar att det kvinnliga inte ska blandas ihop med det 

manliga. Detta är en av Hirdmans två bjälkar i teorin kring genussystemet, den andra är 

hierarkin där mannen är norm. Våra tankar kring läroböckerna har varit att mannen är norm 
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då fokus under vår egen skoltid har legat på kungar och krig, och detta sker fortfarande visar 

vårt resultat, man håller fortfarande isär kvinnor och män i undervisningen. Greiff (2002) 

menar att det finns en begränsad plats för kvinnorna i historieundervisningen, och de kvinnor 

som kommer fram var de av betydelse som hade genomfört något stort som till exempel 

Heliga Birgitta.   

 

Resultatet visar att lärarna framställer kvinnorna olika. Vissa vill fokusera på den vanliga 

kvinnan i historien medan andra väljer just kvinnliga regenter och kända kvinnor. En av 

lärarna framställer kvinnorna som starka och som vardagshjältar, då hon menar att det faktiskt 

var kvinnorna som skötte samhället när männen var ute i krigen. Ohlander och Strömberg 

(2008) tar upp flera exempel i sin bok Tusen svenska kvinnoår: svensk kvinnohistoria från 

vikingatid till nutid där de framställer kvinnorna ur både det positiva och kvinnans centrala 

betydelse i historien men också kvinnans förtryck och förföljelser. 

  

Vår föreställning innan vi startade vår undersökning var just den att de kvinnor som 

framställdes av lärare var drottningar och kända framgångsrika kvinnor som till exempel 

Heliga Birgitta. Vi blev positivt överraskade när vi hörde att majoriteten av lärarna 

framställde den vanliga kvinnan. I intervjuerna framkom även att lärarna gjorde jämförelse 

mellan kvinnorna ur det högre ståndet med kvinnor ur de lägre stånden, men även jämförelse 

med kvinnors situation idag mot förr. Detta gjordes för att eleverna ska få en bättre möjlighet 

att identifiera sig med och få en förståelse för hur kvinnorna hade det förr. Om man tänker 

utifrån Hirdmans (1993) teori, så betraktas aldrig den kända kvinnan eller kvinnliga regenter 

som A utan snarare som lilla a, alltså en kopia av mannen men ändå en kvinna. Kvinna blir 

aldrig likvärdig mannen. Resultatet av vår studie visar att lärarna försöker undervisa om 

kvinnorna, men att de undervisar mest om männen, mannen är normen och kvinnorna 

undervisas som en grupp, inte som en individ i samhället.  

 

Vår undersökning visar att lärarna diskuterar kända kvinnor som drottning Margareta, 

drottning Kristina, och till exempel Heliga Birgitta. Heliga Birgitta är alltid en kvinna som 

jämförs med medeltidsmannen. Två av våra lärarna skiljer sig från de andra då de väljer att 

fokusera på starka kvinnor överlag, som till exempel kvinnorna som stannade hemma på 

gårdarna under krigen, vardagshjältarna som en lärare kallar dem. Ohlander och Strömberg 

(2008) berättar om att kvinnorna utförde arbetet på gårdarna under medeltiden men den 

svenske bonden är förknippad med mannen. Vi själva anser att det bör ligga mer fokus på just 

dessa kvinnor i historieundervisningen, det är dessa kvinnor som lagt grunden till samhället.  

 

I lärarnas utbildningar har det sett olika ut beträffande genus, två av fem har inte mött genus i 

förhållande till historia i sin utbildning. Här anser vi att vårt resultat är spännande. De som 

anser att deras genusperspektiv har förändrats är de två lärare som gjorde sin utbildning under 

1970-talet då genus inte var i fokus. Dessa lärare menar att det har kommit med tiden på olika 

sätt. Idag försöker de tänka mer på allas perspektiv i historien, alltså barn, kvinnor och män. 

De lärare som bara hade arbetat i ca tio år har haft med sig sitt genusperspektiv från 

utbildningen och anser att det inte har förändrats. Resultatet visar också att det var dessa 

lärare som uttryckte att de undervisade minst om genusperspektiv i historieundervisningen. 

Vidare visar vår studie att den mest nyutbildade läraren är den läraren som undervisar mest 

traditionellt.  

 

Enligt läroplanen (Lpo94) och kursplanen står det att skolan ska undervisa om alla 

människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män, samt att olika perspektiv ska 

belysas i historiens viktiga skeenden. Samtliga lärare anser det är viktiga områden och 

använder sig av dem i andra ämnen också, inte bara i historieämnet. De skolor som lärarna 
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jobbar på arbetar med värdegrund kontinuerligt varje vecka på ett eller annat sätt, där de tar 

upp med eleverna om vikten av jämlikhet och allas lika värde. Just i samband med 

historieämnet tog några lärare upp att det kan bli lättare att göra eleverna intresserade av 

ämnet om man tar upp hur det såg ut förr i tiden vad det gäller värdegrunderna och 

jämställdhet.  

 

Lärarna pratar om vikten av att ta upp händelser som skapar diskussioner och fångar flickorna 

i klassen, händelser som de kan sätta sig in i, som till exempel de unga flickorna som förr blev 

bortgifta och dessutom var tvungna att föda barn i unga år. I historien finns det många kvinnor 

som förr varit osynliga men genom ny forskning och nytt perspektiv blivit synliga i 

historieskrivningen (Greiff, 2002). Genom att kvinnorna får plats i historieböckerna, inte bara 

betydelsefulla utan även de vanliga kvinnorna, vardagshjältarna, så kan elever idag få 

förståelse för hur kvinnors levnadsvillkor var förr och flickor idag kan även finna förebilder 

bland dem. När man ser på vårt resultat så blir lärarna delvis motsägelsefulla. Resultatet 

styrks av Connells (2002) tankar om genus som en dikotomi, alltså att helheten (människan) 

blir uppdelat i två delar (kvinnor och män). Lärarna menar att det måste finnas en balans i 

undervisningen, men de är bara intresserade av att fånga flickornas uppmärksamhet vid till 

exempel frågor om giftermål i tidiga år. Vår fundering är hur lärarna får in pojkarna i denna 

diskussion. De vill ha en balans, då måste de diskutera män och kvinnor lika mycket, men 

resultatet visar det motsatta. Pojkarna kan också ha funderingar kring att flickor blev bortgifta 

unga.  

 

7.3 Slutsats 
 

Genom vår undersökning såg vi en röd tråd då samtliga lärare var medvetna om skillnaderna i 

historieundervisningen. Lärarna menade att de undervisade för lite utifrån olika perspektiv. 

Även om inte alla lärarna hade fått undervisning om genus i sin utbildning så var det ett 

perspektiv som de var intresserade av att ta upp.  

 

Utifrån vårt resultat såg vi att lärarna var medvetna om att belysa de olika perspektiven men 

ansåg att det fanns för få källor som kunde styrka kvinnans historia. Genom denna uppsats har 

vi hittat mycket relevant litteratur för att kunna arbeta med genusperspektivet i vår 

undervisning. Scotts (1989) teori om his-story och her-story har hjälpt oss att förstår 

skillnaderna mellan att gör historien gemensam, alltså en historia där både kvinnor och mäns 

perspektiv synliggörs, snarare än två separata historier. Som lärare kan man också utifrån 

Hirdmans teorier om hur kvinnan jämförs med mannen genom A- icke a, A-a, och A-B 

fundera på hur man framställer de båda könen i sin undervisning. Framställer man männen 

som starka ledare (A) och kvinnan utanför mannen (icke a). Eller framställer vi kvinnorna 

som lilla a istället, alltså som en kopia av mannen. Hirdmans sista tanke om A-B, gör vi 

skillnader på män och kvinnor i vår undervisning. 

 

Vi anser, precis som de studerande lärarna, att det är relevant för historieundervisningen att 

eleverna får en förståelse för hur det kunde se ut förr i tiden, att jämställdhet och människors 

lika värde inte är en självklarhet, inte ens idag.  

 

7.4 Didaktiska konsekvenser  
 

I vår kommande yrkesroll som historielärare kommer vi vara noga med att belysa de olika 

perspektiven för att eleverna ska kunna jämföra och se skillnader i dagens samhälle. Detta är 

viktigt för att eleverna ska få en förståelse för hur samhället ser ut idag och hur det har blivit 

som det blivit. Vår tanke är att kvinnorna ska vara en lika stor del av historien som männen är. 
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Lärarna i vår studier pratat om att finna balansen, man ska fånga flickornas intresse genom att 

prata om kvinnofrågor som fångar flickorna, men man får inte glömma att ta med pojkarna i 

dessa diskussioner. Pojkarna har antagligen också tanka och funderingar kring till exempel 

varför flickor blev bortgifta i unga år. Samtidigt är det viktigt att fånga flickorna när man 

prata om ämnen som intresserar pojkarna mest. Då först har man hittat balansen.   

 

Som lärare och historielärare måste vi bli bra på att hitta relevant fakta och inte låsa fast oss 

vid en enda lärobok i vår undervisning, och vi har i vår utbildning haft flera kurser kring 

media och mediesökning och kommer därför att kunna använda oss av internet i vår 

undervisning. Genom att använda oss av internet och andra medier tror vi att vi kan fånga 

eleverna med någonting som de dagligen använder och på så vis hålla deras intresse uppe i 

undervisningen.  

 

Vårt resultat visar att lärare har för lite kunskaper kring genushistoria. Normen i 

undervisningen har i alla tider varit fokuserat på män och de som har makten i samhället, men 

det mönstret behöver brytas eftersom senare forskning har visat vilken betydelse kvinnorna 

har haft i historien (Ohlander & Strömberg, 2008). Vi upptäcker att utbildningar måste 

fokusera mer på detta, lärare måste ha mer kunskaper kring genus, men detta tror vi kommer 

bli på bekostnad av någonting annat. Vi har mött genus i vår utbildning både i allmänt 

utbildningsområde, men framför allt i vår inriktning. Detta gör att det förhoppningsvis 

kommer bli lättare för oss att undervisa kring olika perspektiv i historia. I grund och botten 

anser vi att man måste se människor som enskilda individer inte som man eller kvinna, flicka 

eller pojke.  

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vår undersökning handlar om lärare som arbetar på grundskolenivå, årskurs 3-5. Tidigare 

forskning inom historia har fokuserats på gymnasienivå, därför anser vi att det behövs mer 

forskning på grundskolenivå med fokus på genusperspektiv i historieundervisningen. Något 

annat som har väckt funderingar som är värt att forska om är jämförelsen mellan lärare som 

mött genusperspektivet i den egna utbildningen med de lärare som inte mött det i 

utbildningen, utan snarare i samhällets utveckling.   
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor  

 

Yrkeserfarenhet 
 Hur länge har du arbetat som historielärare? 

 Träffade du på begreppet genusperspektiv i din utbildning? 

 

Intervjufrågor 
1 Vilka områden inom historieämnet anser du dig vara mest intresserad av? 

2 När du lägger upp din planering i historia, vad tar du med då? Vilka delar? 

3 Hur får du med elevernas intresse när du planerar din undervisning? 

4 Vilken typ av läromedel använder du dig av i undervisningen? 

5  På vilket sätt försöker du få med genusperspektivet i din undervisning? 

6 Hur viktigt anser du att det är att ta upp genusperspektivet i historia? 

7 Hur framställer du kvinnor i din undervisning? 

8 Vilken typ av kvinnor tar du upp i din undervisning?  

9 Anser du att du själv tar upp kvinnans situation genom historien i tillräcklig utsträckning? 

( Varför, varför inte?) 

10 Har din syn på genusperspektiv förändras under dina år som lärare? På vilket sätt i så fall? 

11 Hur diskutera ni kollegor emellan angående genusperspektivet och kvinnans roll i 

historieundervisningen? 

12  I läroplanen (Lpo94) står att skolan ska lära ut om alla människors lika värde och 

jämställdhet mellan kvinnor och män. I kursplanen står det att historieämnet ska belysa 

hur villkoren för kvinnor, män och barn har påverkats i historiska skeenden. Hur ser du 

som historielärare på dessa direktiv? 

 

Följdfrågor 

 Berätta mer 

 Kan du utveckla hur du menar 

 

 

 

 

 

 

 

 


