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ABSTRAKT 
Det övergripande syftet med vårt utvecklingsarbete var att undersöka hur eleverna på 
gymnasienivå upplever en historieundervisning som utgår ur ett kvinnligt perspektiv. 
Utvecklingsarbetet utvärderas med hjälp av en enkätundersökning och redovisas i en löpande 
analys av enkätsvaren. Arbetet kompletteras med hjälp av observationer i klassrummet, dessa 
redovisas i form av en loggbok. Allt detta för att uppnå reliabilitet i studien. Vi är medvetna 
om att undersökningsmaterialet (åtta klasser) är begränsat och att empiriska jämförelser 
saknas, men anser ändå att undersökningen kan ge ett incitament till fortsatta studier i ämnet.  
Resultatet visar att det finns ett stort intresse för specialiserade fördjupningsarbeten inom 
historieundervisningen men att läromedlen är bristfälliga och inte kan tillgodose dessa behov. 
 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

FÖRORD 
ABSTRAKT 

 

BAKGRUND......................................................................................................................... 1 

TIDIGARE FORSKNING............................................................................................... 3 

SYFTE..................................................................................................................................... 4 

METOD .................................................................................................................................. 4 

ÖVERENSSTÄMMELSE- PÅLITLIGHET ....................................................................................... 5 

TIDSPLAN................................................................................................................................ 6 

FÖRANKRING I STYRDOKUMENTET................................................................. 6 

RESULTAT........................................................................................................................... 7 

ULRIKAS KLASSER................................................................................................................... 7 
Ulrikas loggbok vecka 38 – 47 2003. ............................................................................... 14 

CATRINES KLASSER ............................................................................................................... 16 
Catrines loggbok vecka 38-47 2003................................................................................. 22 

ANDERS KLASSER.................................................................................................................. 25 
Anders loggbok vecka 38-47 2003 ................................................................................... 33 

RESULTATDISKUSSION.................................................................................................... 37 

REFERENSER....................................................................................................................... 39 
 

 

 

 

 



 1

Bakgrund  
 
Historieämnet på gymnasienivå är av tradition inriktat på politik och ekonomi. Stor tonvikt 
läggs på regenter och andra styrande, krig och väpnade konflikter, upptäckare och 
forskare/vetenskapsmän, politiska skeenden osv. Denna inriktning riskerar att befästa tanken 
om historia som något statiskt och själlöst. Naturligtvis måste vi få ett historiskt ramverk att 
ha som grund för fortsatta studier. Detta utesluter på intet sätt ett divergerande synsätt på vad 
vi som historiekonsument anser vara viktigt. Genusperspektiv på historien är inget nytt men 
våra erfarenheter talar för att denna form av historisk diversifiering är mera ovanlig på 
gymnasienivå. Historia kan som tidigare nämnts studeras ur en mängd olika aspekter, ex. 
ekonomi, kultur, industri, teknik, militär m.fl. avgränsningar. Det gemensamma för alla dessa 
infallsvinklar i historien är att männen i det närmaste alltid spelat huvudrollen. I de flesta fall 
har männen haft den yttersta makten och det yttersta ansvaret men inte i allt. Mannen blir helt 
enkelt den generella normen i historien. 
Vi antar att denna, många gånger oavsiktliga enögdhet kan påverka den enskilde eleven, och 
då kanske främst flickor, i riktning att historia är en spegel av männens värld. Självfallet lyfter 
man fram kvinnohistoria i tema- och projektarbeten men det snarare stärker mannens ställning 
i historien, beroende på att kvinnan i historien ofta plockas in som kuriosa. Historiska 
händelser med kvinnlig prägel är så ovanliga eller speciella att de måste lyftas ut och 
behandlas som ett projektarbete. Kvinnan får symboliseras av det kuriosa, det udda och från 
männens värld avvikande. Genusforskning började slå igenom på 1970-talet. Maria Sjöberg, 
docent i historia vid Göteborgs universitet förklarar detta nästan ett paradigmskifte så här 
(Perlestam Genusperspektiv i historia 2001) 
 

Varför just 1970-talet? En praktisk förklaring är att en majoritet av forskarna länge varit man. Nu 
började kvinnorna konkurrera på allvar. En annan och kanske viktigare förklaring är att intresset 
för de bredare folklagrens historia, särskilt de undertrycktas, var stort under detta årtionde. Tack 
vare datorernas intrång blev det nu också möjligt att få fram uppgifter om så kallat vanligt folk. 
Kvantitativa bearbetningar av stora mängder kameralt material som till exempel kyrkobokföringar, 
mantalslängder och taxeringslängder, där alltså sociala och ekonomiska villkor kan mätas, kunde 
nu tekniken klara. (Perlestam: Sjöberg 2001, sid. 11) 
 

Historien är genom tiderna fylld av män och deras göranden. Det är män som styr, upptäcker, 
krigar, forskar, försörjer och håller ordning på det, till synes utan dem så hjälplösa samhället. 
Sanningen är naturligtvis inte så enkel. Det finns många kvinnliga regenter och statsledare, 
kvinnliga upptäcksresanden, kvinnliga forskare, kvinnliga försörjare och det är kvinnorna som 
i hög utsträckning håller ordning på samhällena. Däremot är det inte speciellt många kvinnor 
som leder krig, något som inte kan ligga dem till last. Socialhistoria, vari kvinnors historia 
ingår, koncentrerade sig under 1970-talet främst på klassförhållanden, bönder mot adel etc. 
Händelser som direkt kan kopplas till kvinnor (Perlestam; Sjöberg) 
Normen i samhället har genomgående varit den manliga (Wikander 1988) och kvinnor något i 
det närmaste perifert. Hög status är mer knuten till manliga än till kvinnliga arbeten 
(Wikander). Den normativa diskursen, det vill säga det som uttryckts som normalt och 
brukligt i ett samhälle om vem som ”naturligt” bör göra vad har förverkligats och fått praktisk 
betydelse (Wikander). Det finns exempel på kvinnliga forskare som varit tvungen att skriva 
under en manlig pseudonym för att få sina resultat publicerade. Moderna skolböcker försöker 
att lyfta fram kvinnor, främst berömda, och på så sätt skapa en balans mellan könen. 
Fortfarande anser vi utbudet vara torftigt i jämförelse med vad som skrivs om männens 
historia. 
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Vid ett försök att förstå vad kvinnohistoria egentligen utgörs av kan vi i boken 
”Kvinnohistoria” (Hirdman 1994 et al) se att det inte alltid är så fördelaktigt att studera de 
”stora kvinnorna”, dvs. drottningar, prinsessor m.fl. Detta för att dessa inte alltid bidrog 
någonting till historien, utan verkar som en slags kuriosa i historieämnet. Det farliga med att 
utgå utifrån dessa är att undervisningen alltid kommer tillbaka till den manligt präglade 
historien. Historien ska således inte kompletteras med hjältinnor istället för hjältar, detta 
medför endast att kvinnorna och historien sätts samman och blir två olika beståndsdelar. 
Krigen, årtalen, kungarna adderat med kvinnorna. Kvinnorna ska istället smälta samman med 
historien, historien ska utgå från kvinnan och dennas inverkan i den. Vad som är viktigt är i 
stället att se till hur de vanliga kvinnorna levde ute i städerna och byarna, hur deras livsvillkor 
och delaktighet i samhället förändras då gamla strukturer förändras. Det går att utifrån 
industrialiseringen försöka se hur kvinnan påverkades av denna osv. 
 
Männens historia är det storas historia, krigen, kungarna, upptäckarna osv. men den folkliga 
förankringen saknas. Kvinnornas historia speglar den lilla människans strävan efter ett 
drägligt liv. Vi vill gå så långt så att vi menar att kvinnans historia är folkens historia. 
Förändringar för kvinnan har direkt påverkat hela samhället sett ur ett grundperspektiv. 
Socialhistoria berör ofta det lilla i stället för det stora, det inriktar sig på den vanliga 
människan och inte på makthavare och hjältar. Kvinnan spelar en stor roll inom 
socialhistorien och det är hennes position till hem, make, arbete, socialt- och politiskt 
inflytande vi vill lyfta fram. Genom att utgå från kvinnan kan olika samhällsstrukturer och 
epoker studeras. Då vi talar om kvinnligt och manligt kommer ofta ordet genus fram. Ordet 
genus kommer från grammatiken, där det står för slag, sort: han, hon och det. Genus är ett 
könsneutralt ord som inte utgår från vare sig man eller kvinna utan från individer. Om vi 
frågar oss vad kvinnohistoria egentligen är kan vi rent av översätta denna term till genus- eller 
socialhistoria.  
De senaste trettio åren har stort antal verk och arbeten om kvinnors historia publicerats och 
ämnet finns nu även representerat på flera universitet och högskolor runt om i landet. Flera av 
dessa verk har rönt stor uppmärksamhet och i vissa fall omkullkastat sedan lång tid etablerade 
”sanningar”. 
 
En bok som vi kommer att använda oss av i vår undervisning är ”Tusen svenska kvinnoår” 
(Ohlander, Strömberg 1996) som beskriver kvinnors historia sedan tidig medeltid. Vi vill 
implementera dels kvinnors betydelse i historien, för hela den historiska utvecklingen 
(Ohlander. Strömberg), dels kvinnor som gränsöverskridare genom tiderna. Kvinnor har 
historiskt sett verkat inom alla områden, fler än männen, då kvinnorna även skött om barn och 
hem. Ohlander och Strömberg skriver som exempel om kvinnors förmåga att hålla ihop 
samhällen och kämpa för rättvisa, om hur de tog hand om gårdarna under de många krigen på 
1600-talet, detsamma under emigrationsvågorna under 1800-talet. 
Stora förändringar skedde under 1800-talets andra hälft när industrialisering tog fart i Sverige. 
Nya ”kvinnoyrken” uppstod, ex. telefonist, banktjänsteman och kontorist. Kvinnor fick 
tillåtelse att bli läkare, utbildade lärare och ett antal nya industriyrken öppnades upp även för 
kvinnor. 
Trots allt det arbete som lagts ned på kvinnohistorisk forskning anser vi att vi fortfarande står 
på samma punkt och stampar, vi pratar om problemet men vi gör inget direkt åt det. Vi vill 
med vår studie se hur en undervisning byggd på genus tas emot av gymnasieeleverna. Tanken 
är naturligtvis inte att förringa den ”klassiska” historieundervisningen utan att bredda den 
samma. En historia utan hälften av befolkningens delaktighet är inte fulländad. 
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Tidigare forskning 
 
I det följande presenteras en kort historik om kvinnoforskningens framväxt, en utveckling 
som lagt grunden till ett intresse för kvinnans historia. Kvinnoforskningen kan historiskt sett 
indelas i skilda perioder. Christina Ericsson, som undervisar i kvinnohistoria vid Historiska 
institutionen på Stockholms universitet, menar att den första perioden påbörjades samtidigt 
med  den svenska industrialiseringen, dvs. under 1800-talets slut (Ericsson Genus i historisk 
forskning, 1993).  
Forskningen präglades enligt Ericsson av ett kartläggande av kvinnors ekonomiska och 
sociala villkor, den inriktades på medicinska, darwinistiska eller moralfilosofiska skrifter, 
vilka diskuterade de uppgifter och egenskaper som en kvinna skulle ha. Under 1950-talet kom 
forskningen att bli mer inriktad på jämställdheten. Forskarna började hävda män och kvinnors 
lika värde till skillnad från den tidigare forskningen som strävade efter att kartlägga 
skillnaderna mellan män och kvinnor. Forskningen i fråga om jämställdhet mellan alla 
grupper i samhället medförde att kvinnorna såg sin underordning i samhället. Kvinnorörelser 
kom att växa fram under 1970-talet, dessa drev på forskningen om jämställdhet mellan de 
båda könen. Kvinnorna kom i dessa rörelser att hävda ett mer aktivt deltagande i samhället 
och politikens utformning.  
 
Det som framkommer i historien är främst kvinnans bruksvärde, dvs. hon har drivit gårdarnas 
skötsel, möjliggjort familjens överlevnad och deltagit i formandet av samhälleliga 
institutioner. Redan långt innan kvinnlig rösträtt kom att införas hade kvinnor organiserat sig i 
de enskilda samhällenas politiska liv. De stödde eller deltog i strejker, kvinnor organiserade 
sig i reformgrupper, de övade sig i att tala till en politiker och stå vid sitt ord, de kämpade för 
fred, arbetsrättsreformer och utbildningsreformer. Kvinnohistoriken Elisabeth Fox-Genovese 
menar i sin studie (Ericsson) att ett samhälle utan denna kvinnohistoria inte skulle vara det är i 
dag. Vidare framför hon att kvinnans roll i historien inte har värderats högt. Kvinnans insatser 
i slavuppror, strejker, revolutioner och bondeuppror m.m. undervärderas. Kvinnohistorien 
utmanar således inte den manliga historien utan de kvinnliga insatserna ska framhållas och 
understrykas vid historiskt betydelsefulla skeenden.  
 
Elisabeth Fox-Genovese (Ericsson) söker förklara innebörden av att sätta in kvinnohistorien i 
historien. Hon menar att följande punkter är viktiga att beakta: 

• den historiska analysen måste uppta det sociala könssystemet som grundkategori och 
inse att sådana system är historiskt och inte biologiskt bestämda. 

• den manliga dominansen i historien varierar över tiden vilket medför att dominansen 
inte kan benämnas som ett enda stort patriarkat. 

• man kan inte ersätta historien med en kvinnohistoria utan denna måste inlemmas i den 
övergripande historien. 

• kapitalismen och de stora borgerliga revolutionerna har utökat de sociala 
könsskillnaderna, dessa har bevarat gammalmodiga hierarki- och 
beroendeföreställningar och därmed undergrävt möjligheterna till allas jämlikhet. 

• kapitalismen och det representativa styrelseskicket har strävat efter att göra alla män 
ur skilda klasser och etniska grupper jämbördiga , detta genom löftet om individualism 
i politiken och dominans i hemmen. 
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• samhällsteorierna utgår inte från någon bedömning av hur mycket kvinnorna har 
bidragit till samhällskollektivet. Man diskuterar ofta om klass eller etnisk grupp men 
kvinnorna utelämnas. 

 
Vid försök att finna tidigare forskning med inriktning på den metod vi använt oss av i 
utvecklingsarbetet har detta befunnits svårt. Det finns gjorda studier som till vissa delar berör 
ämnet för vårt utvecklingsarbete. Dessa studier har dock haft ett annat syfte än att studera 
historieundervisning sett ur ett genusperspektiv. Vi har på grund av dessa orsaker valt att inte 
ta med material från dessa arbeten. Kvinnan i historien beskrivs många gånger som ett 
ytterligheternas väsen, antingen förenklat uttryckt hora eller madonna. De studier som vi 
funnit har koncentrerat sig på denna hårdragna bild av kvinnan och vi har svårt att se den 
omedelbara kopplingen till vår studie. Kvinnan beskrivs som ”antingen eller”, sällan som det 
normala genomsnittet och vi antar utifrån detta att undervisningen i historieämnet präglas av 
manliga perspektiv och att kvinnan då ofta finns med i bakgrunden. 
 
Syfte 
 
Syftet med detta utvecklingsarbete är att undersöka hur eleverna upplever en 
historieundervisning som utgår från ett kvinnligt perspektiv. Vidare är syftet att uppnå ett 
engagemang med utgångspunkt från den enskilde elevens intresse och erfarenhet. 
Vi antar att ett upplägg som dels utgår från den enskildes erfarenheter, dels avviker från 
läroboken kommer att skapa ett större engagemang än vad som är vanligt. 
 
Metod 
 
Studien redovisas genom en kortfattad enkät samt loggboksanteckningar. Anteckningarna 
skedde efter varje lektionstillfälle för att vi i nära anslutning till dessa skulle kunna återge våra 
intryck och reflektioner. Detta för att uppnå reliabilitet i studien. 
Undervisningen och utvecklingsarbetet skedde på så lika sätt som möjligt på de två 
försöksorterna (Gällivare och Luleå), för att alla svar skulle kunna analyseras och utvärderas 
på ett likvärdigt sätt.  
 
Vi är medvetna om att undersökningsmaterialet (åtta klasser) är begränsat och att empiriska 
jämförelser saknas, men anser ändå att undersökningen kan ge ett incitament till fortsatta 
studier i ämnet. De åtta klasserna omfattar elever från åk. 1 till åk. 3, från rena programklasser 
till klasser sammansatta av elever från olika programinriktningar. Vi bedömer vårt elevurval 
som varierat och väl representativt för gymnasieskolans studieförberedande program. 
 

”De har under senare år skrivits och diskuterats en del kring kvantitativ kontra kvalitativ forskning 
som om de vore frågan om två väsensskilda vetenskapliga realiteter. I praktisk forskning är detta 
knappast fallet. En forskning som i huvudsak är kvantitativt inriktad har många gånger kvalitativa 
inslag lika väl som kvalitativt inriktad forskning använder sig av kvantitativ information.” (Patel och 
Tiberlius, 1987, s. 43). 

 
Det är viktigt att klargöra efter vilken metod forskningen bedrivits i för att säkert kunna 
verifiera resultaten. Kvantitativ forskning bygger på statistiska material och mätningar, denna 
metod förklarar fenomen i vår verklighet.  
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Kvalitativ forskning innebär att faktainsamlingen sker genom upplevelser, känslor, intryck 
och andra omätbara faktorer. Utvecklingsarbetet bygger på en kvantitativ undersökning som 
kompletteras med en kvalitativ metod.     
 
Överensstämmelse- pålitlighet 
Validiteten - överensstämmelsen ska i vårt fall visa på samstämmigheten mellan 
enkätfrågorna och den information vi sökt. De frågor vi ställde skulle visa elevens upplevelser 
av vår undervisning. Svarsalternativen graderades av en skala, 1- 5, där 1 visade på lägsta 
svarsalternativ och 5 som det högsta. Reliabilitet påverkas av hur forskaren kan undvika att 
andra faktorer hindrar ett bra informationsutbyte (Patel och Tibelius, 1987, s.43). Sådana 
faktorer kan vara situationsfaktorer eller faktorer inbyggda i tekniken i sig, t ex. svårtydda 
frågor i en enkät. Generellt kan man peka på motivationens betydelse vad gäller att få 
personer att lämna pålitlig och relevant information. I utvecklingsarbetet har vi inte sett oss ha 
möjligheten att på ett objektivt sätt mäta elevernas motivation. Vi har därför valt att tolka våra 
resultat strikt utifrån enkätens resultat och vår loggbok. 
 
 
Eleverna använder sig av litteratur utanför skolvärlden, intervjuer med äldre kvinnliga 
släktingar, tidningsartiklar, museibesök, Internet mm för jämförande studier. Både text och 
bild ska användas i arbetet, ljudinspelningar om det är möjligt och redovisning ske 
tvärgrupper. All undervisning sker med utgångspunkt i viktiga kvinnohistoriska händelser och 
skeenden, ex. med boken Tusen svenska kvinnoår (Ohlander, Strömberg, 2002) som 
utgångspunkt. Vår målsättning är även att belysa hur skilda tidsepoker kan utmärkas genom 
att studera kvinnans ställning i samhället, exempelvis nazismen och dess utveckling i relation 
till kvinnans position i samhället. Männens historia kommer självfallet med men fokus skall 
vara ur ett kvinnligt perspektiv. Lämplig tidsperiod för studien är modern svensk historia, från 
industrialismens gryning till idag, dvs. omkring 1850 och framåt. Denna tidsepok är tack vare 
det omfattande källmaterialet lämplig som en introduktion till kvinnohistorisk forskning. De 
senaste två seklerna har troligen varit de mest samhällsomdanande i människans historia. 
Kvinnor och män har under några årtionden lämnat självhushållning för nya avlönade 
industriarbeten. Allmän rösträtt infördes i nästan hela Europa årtiondena kring det förra 
sekelskiftet. Det rika materialet ger i det närmaste outtömliga uppslag till genusforskning. Ett 
arbetssätt kan vara att följa en fiktiv familj under en tidsperiod och se hur dess villkor 
förändras, främst ur ett genusperspektiv. Ett annat sätt kan vara att studera en specifik 
händelse där kvinnor haft en betydande roll, och belysa detta ur olika aspekter.  
Männens historia kommer självfallet att redogöras för, men med fokus ur ett kvinnligt 
perspektiv.  
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Tidsplan 

 
2003, maj PM för utvecklingsarbetet lämnas in. 
 
2003, sept. Förberedelser inför VFU och den kommande undersökningen samt 
 formulerande av enkätfrågor. 
 
2003, v.38-47  Studien genomförs i de olika gymnasieklasserna. 
 
2003, v.48 Sammanställning av enkätsvaren och resultatdiskussion. 
 
2003, v 48-49 Sammanställning av utvecklingsarbetet, samråd med handledaren. 
 
2004, v 1 Utvecklingsarbetet överlämnas till opponenterna för genomgång. 
 
2004, v 2 Seminarier, ventilering. 
 
2004, v 3 Korrigeringar etc. av utvecklingsarbetet. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Förankring i styrdokumentet 
 
I detta examensarbete som kommer att rikta in sig på historieundervisning ur ett kvinnligt 
perspektiv finner vi förankring i styrdokumenten från Läroplan för de frivilliga skolformerna, 
Lpf 94. Där man kan utläsa följande: 

1. Skolans värdegrund och uppgifter 
Grundläggande värden 
”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.” 
 
En likvärdig utbildning 
”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.” 
 

2. Mål och riktlinjer 
2.1 Kunskaper 
      Riktlinjer 
      Läraren skall /…/ 
 se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och       
kvinnliga perspektiv.-- (Berg. B Genuspraktika för lärare, 2000)  
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Resultat 

 
Redovisningen av enkätresultaten presenteras i löpande text med medelvärdet för respektive 
fråga angivet. Staplarna i diagrammen avser flickor (snedställda ränder) samt pojkar (vågräta 
sträck) parvis efter respektive klass. Vid studie av diagrammen bör noteras att värdeskalan 
varierar mellan de olika frågorna. Högsta värde är dock alltid 5, och lägsta värde alltid 1. 
 
Ulrikas klasser 
 
I detta kapitel redogörs för enkätresultaten i klasserna SP3A/B, NV1B, SP1B och ES2. 
Resultaten redovisas i form av ett medelvärde för flickor respektive pojkar. Dessutom 
redovisas ett angivet högsta och lägsta värde för svarsalternativen. Viktigt att beakta är 
bortfallet i denna redovisning. I NV1B saknades det fem pojkar när enkätundersökningen 
gjordes. Två flickor och två pojkar saknades i SP1B och i klass ES2 saknades det en flicka 
och en pojke. Endast en av två pojkar i SP3A/B deltog i enkätundersökningen.   
 
PRESENTATION AV KLASSERNA 
 
Nedan presenteras resultaten av utvecklingsarbetet på Välkommaskolans gymnasium i 
Malmberget. De berörda klasserna var: Samhällsprogrammet årskurs 3 A/B som läste historia 
C. De bestod av 19 elever, 17 flickor och 2 pojkar; naturvetarprogrammet årskurs 1 B som 
läste historia A, 20 elever, 9 flickor och 11 pojkar; samhällsprogrammet årskurs 1 B, historia 
A, 24 elever, 13 flickor och 11 pojkar; estetiska programmet årskurs 2, historia A, 12 elever, 5 
flickor och 7 pojkar. Efter avslutat utvecklingsarbete bedöms resultatet med hjälp av en 
enkätundersökning. Enkäten delas ut direkt efter avslutat moment. 
  
VARIABLER 
 
Den första variabeln är åldern. SP3A/B bestod av elever födda år 1985. I ES2 var eleverna 
födda 1986 och i klasserna SP1B och NV1B var eleverna födda 1987. De följande variablerna 
är kön och klassernas storlek.      
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Fråga 1: Hur upplevde du att introduktionen av grupparbetet var? 
 
På fråga ett kan man utläsa att medelvärdet ligger relativt högt i samtliga klasser. 
Genomgående i dessa klasser visar flickorna på ett högre värde än pojkarna. Undantaget är 
klass ES2 där pojkarna har samma medelvärde som flickorna. Sammanfattningsvis anser jag 
att introduktionen av grupparbetet fungerat väl. 

1.1 Hur upplevde du att introduktionen av grupparbetet var?
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Fråga 2: Hur upplevde du valet av ämnesområde inför grupparbetet? 
 
Resultatet visar att flickornas medelvärde ligger relativt högt, undantaget klass ES2. Totalt 
ligger även pojkarnas medelvärde relativt högt. Sammanfattningsvis stämmer dessa resultat 
med mina egna reflektioner av klasserna. ES2: s flickor var lite trögstartade och saknade den 
initiativförmåga som pojkarna i denna klass uppvisade. Jag fick ägna dem mer tid till att lyfta 
fram olika tänkbara arbetsområden innan de bestämt sig. I de andra klasserna kunde eleverna i 
stor utsträckning självständigt komma fram till vilket ämnesområde de ville arbeta med.   

1.2 Hur upplevde du valet av ämnesområde inför grupparbetet?
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Fråga 3: Vid gruppindelningen, kunde du påverka gruppens sammansättning? 
 
I klasserna sammantaget var det ett högt genomsnittsvärde. Största skillnaden som framträder 
är mellan flickorna i klass SP1B och ES2. I SP1B ger flickorna högsta värdet i jämförelse 
med ES2 där bara en elev gav högsta värdet fyra, två gav värdet tre och en gav värdet två.  
En mindre trevlig incident uppkom dock i en av första årsklasserna, där en flicka kände sig 
utanför de grupper som bildats. Efter diskussion kom vi fram till en lösning som jag 
uppfattade att eleven blev nöjd med. Resterande andel elever verkade nöjda med deras 
påverkan på gruppens sammansättning, vilket sammantaget visar att gruppindelningen 
fungerat bra eller mycket bra.   

1.3 Vid gruppindelningen, kunde du påverka gruppens sammansättning?
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Fråga 4: Kunde du i gruppen påverka ämnesvalet? 
 
Enkäten visar att även denna fråga hade ett mycket högt genomsnitt för alla de undersökta 
grupperna. Andelen som gav högsta betyg är totalt 43 %, vilket får anses som mycket bra. 
Detta i jämförelse med de 8 % av eleverna som har angett det lägsta värdet. Ett antagande är 
att det är svårt att enas i en grupp människor samt att de mera påstridiga gruppdeltagarna lätt 
får sin vilja igenom. Vidare kan man se att flickorna i NV1B och SP1B är mer belåtna med 
deras inflytande, i relation till pojkarna. Det intressanta med detta är att i dessa klasser var 
grupperna mer indelade i pojk- och flickgrupper, alltså inte könsblandade.  
 

1.4 Kunde du i gruppen påverka ämnesvalet?
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Fråga 5: Hur var tillgången till kvinnohistoriskt material? 
 
Svaren på denna fråga visar på skillnader mellan könen. Flickorna är nöjda eller mycket nöjda 
med materialtillgången medan pojkarna är mera skeptiska till materialet. Detta kan bero på att 
flickorna tidigt utkristalliserat ett mål för sin fördjupning och en väg för att nå detta. Pojkarna 
hade målet klart men medlen att nå detta skiftade. Den klass som skiljer sig från detta 
resonemang är ES2. Där kan man se att pojkarnas medelvärde ligger mycket högre än 
flickornas. Troligtvis beror det på det jag nämnt tidigare i fråga två, där pojkarna var mer 
aktiva än flickorna i sitt val av arbetsområde. 
 
 

1.5 Hur var tillgången på kvinnohistoriskt material?
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Fråga 6: Var tiden tillräcklig för att genomföra grupparbetet? 
 
Här kan man se att eleverna var nöjd med den tidsram de fick för arbetet. Det var bara två 
pojkar av alla elever tillhörande klass SP1B som angett det lägsta värdet i denna fråga. De 
elever som var missnöjda med den tid de fick var flickorna i klass ES2. Jag anser detta bero 
på att beslutsprocessen tenderade att ta allt för lång tid. Eleverna i  NV1B är de som visar på 
högst medelvärde, detta i relation med de andra klasserna. Orsaken till detta har att göra med 
att effektiviteten var hög i den klassen om man jämför med de andra klasserna. 
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1.6 Var tiden tillräcklig för att genomföra grupparbetet?

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

SP3A/B Fl SP3A/B Po NV1B Fl NV1B Po SP1B Fl SP1B Po ES2 Fl ES2 Po

 
 
Fråga 7: Hur upplevde du tvärgruppsredovisningen? 
 
Endast en elev (pojke i klass SP1B) gav det lägsta värdet på denna fråga. 
Enkätsammanställningen visar att tvärgruppsredovisning är en examinationsform som 
eleverna tyckte bra om. Återigen är det NV1B som angett det högsta medelvärdet. Detta kan 
ha att göra med att de fick tillräckligt med tid till uppgiften. 

1.7 Hur upplevde du tvärgruppsredoviningen?
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Fråga 8: Hur har lärarens handledning varit under grupparbetet?  
 
Handledningen har fungerat bra med eleverna. Flickorna i NV1B har det högsta 
genomsnittsvärdet på 4,89. 8 av 9 hade satt betyget 5 vilket visar på att arbetssättet fungerat. 
Snittet i hela undersökningsgruppen är mycket bra, exempelvis har ingen 1: a utdelats. Tre av 
flickorna i ES2 var mindre nöjda vilket kan bero på deras inställning. Det gick trögt och de 
hade svårt att komma igång.  
Mina egna reflektioner kring handledningen kan sammanfattas som mycket positiva. De 
negativa åsikter jag har rör den fysiska miljön på Välkommaskolans gymnasium: Skolan har 
för få lokaler, speciellt grupprum, vilket rent organisatoriskt försvårar effektivt grupparbete 
och ett bra lärarstöd. Tid går åt till att söka upp eleverna, exempelvis befann man sig vid ett 
arbetstillfälle på två olika våningsplan, i en annan del av huset, samt i biblioteket.  
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1.8 Hur har lärarens handledning varit under grupparbetet?
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Fråga 9: Hur upplever du kvinnohistoria i undervisningen? 
 
Svaren på denna fråga visar på skillnader mellan könen. Högt medel från flickorna vilket 
nästan var att vänta. Vid presentationen av detta arbetsmoment ifrågasatte en av pojkarna i 
klass SP1B, varför de skulle arbeta med kvinnohistoria, samt att det var orättvist att det inte 
kom en annan lärarkandidat som kunde undervisa manshistoria. Efter en kortare diskussion så 
förändrades pojkens attityd till arbetsområdet och fortsättningen av momentet fortlöpte 
friktionsfritt. Medelvärdet för flertalet av pojkarna i den klassen visar att de var mindre nöjda 
med denna vinkling på historien men snittet hamnar strax under tre vilket ändå måste anses 
som godkänt. 

1.9 Hur upplever du kvinnohistoria i undervisningen?
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Fråga 10: Hur tycker du att din lärobok behandlar kvinnohistoria? 
 
Här kan man återigen utläsa en skillnad mellan pojkar och flickor. Resultatet visar att 
pojkarnas medelvärde i enkätundersökningen är högre än flickornas. Detta tyder på att 
flickorna anser boken vara sämre beträffande sitt kvinnohistoriska stoff.  Noterbart är att 21 
av 33 flickor svarat 2 eller lägre på denna fråga. Av pojkarna har 14 av 21 svarat 2 eller lägre. 
Inget svar lämnades av den enda pojken i SP3A/B. Pojkarna var mera positiva men det visar 
även att de anser boken vara undermålig beträffande historia ur ett genusperspektiv. 
 

1.10 Hur tycker du att din lärobok behandlar kvinnohistoria?
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Ulrikas loggbok vecka 38 – 47 2003. 
 
 
I utvecklingsarbetet som skedde under VFU: n veckorna 38 – 47 2003, undervisade jag i 
följande klasser som läste Historia A: SP1B, NV1B och ES2. Jag bedrev även arbetet i 
SP3A/B som läste Historia C. 
 
 
Vecka 38: När min VFU startade hade klasserna som läste Historia A kommit fram till 
Antiken i deras planering. Eftersom min handledare ville avsluta detta moment med 
romarriket innan mitt utvecklingsarbete kunde komma igång så löste vi det på följande sätt: 
Jag fick planera en undervisning där jag kunde lyfta fram kvinnohistoria som löpte parallellt 
med den traditionella historien. Detta utföll väldigt bra och flertalet av eleverna verkade 
intresserade av detta koncept. I Historia C klassen fick jag däremot starta upp 
utvecklingsarbetet första veckan. Eftersom betygskriterierna skiljer sig väsentligt från Historia 
A, så gick jag först igenom källkritiska principer, lyfte fram hur den kvinnohistoriska 
forskningen utvecklats samt gav några exempel på adekvat litteratur. Jag möttes även här av 
elever som var intresserade av detta perspektiv. 
 
 
Vecka 39: Planering och utförande av kvinnohistoria i antiken och romarriket utföll med gott 
resultat i klass SP1B. Eftersom jag ej önskade passiva lyssnare så gick vi igenom elevernas 
lärobok där jag lät dem försöka komma fram till om kvinnor lyfts fram och om det gick att 
göra sig en bild av hur kvinnor hade det under denna period. Efter den uppgiften följde 
lektionspass där jag föreläste om det stoff jag inhämtat gällande kvinnohistoria. I de andra 
Historia A klasserna följde jag samma planering, men eftersom de hade färre timmar historia 
per vecka, löpte deras planering fram till vecka 41. I Historia C presenterades uppgiften 
utförligare och planeringen delades ut till eleverna. Jag intog härmed en handledarroll 
eftersom eleverna själva delade upp sig i grupper och bestämde sig för vilket arbetsområde de 
ville arbeta med.  
 
 
Vecka 40: Utvecklingsarbetet presenterades för klass SP1B. En introduktion gavs där jag gick 
igenom genusperspektiv i historieundervisningen, delade ut arbetsplaneringen samt gick 
igenom betygskriterierna. Därefter lät jag eleverna komma med frågor i fall någonting var 
oklart. Vid detta tillfälle var det en elev (pojke) som ifrågasatte varför det skulle arbeta med 
kvinnohistoria. Han tyckte det var orättvist när jag bara fokuserade på kvinnors historia. När 
jag frågade om fler elever kände likadant var det ingen som yttrade sig. Jag förklarade varför 
jag anser att kvinnohistoria är viktigt: att det ger ett vidare perspektiv på historien och att det 
finns ännu fler perspektiv man kan använda sig av. Eftersom ingen annan elev opponerade sig 
emot min planering så gick vi vidare i min planering. Eleverna delade upp sig i grupper och 
fick resterande del av lektionstillfället att bestämma sig för ett arbetsområde. Här kan noteras 
att av totalt fem grupper bestod två grupper med enbart flickor respektive enbart pojkar. Vid 
de andra historielektionerna denna vecka fick eleverna sätta igång att arbeta i sina grupper 
samt möjlighet till handledning från mig. Jag uppfattade här att grupperna fungerade väl men 
med undantag för pojkgruppen som tenderade att leta efter material på internetsidor vilka inte 
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var relevanta för ämnesområdet. I Historia C klassen var eleverna självgående. Den hjälp jag 
gav var förslag på litteratur och en del intressanta internetsidor. 
 
 
Vecka 41: Denna vecka presenterades utvecklingsarbetet för eleverna i NV1B och ES2. 
Överlag fungerade allt till belåtenhet. En situation som uppträdde här var att en elev (flicka) 
kände sig olustig när gruppindelningen gjordes i NV1B. Eleven tog inget initiativ till att välja 
vilken grupp hon ville tillhöra vilket ledde till att hon blev ensam kvar. Eleven började gråta 
och tyckte det var jobbigt att prata om det. Naturligtvis kände jag mig usel som lärare vid 
detta tillfälle, min intention var naturligtvis inte att någon elev skulle känna på detta sätt. Jag 
pratade med eleven och under vårt samtal kom två flickor från en grupp och erbjöd henne att 
arbeta med dem. Till nästa lektionstillfälle verkade allt ordnat sig. Jag noterade att i denna 
klass delades grupperna in i pojk- och flickgrupper. I ES2 var det pojkarna som var mest 
aktiva när det gällde att dela in sig i grupper och välja ämne. Flickorna behövde mer 
handledning och förslag på olika tänkbara arbetsområden. SP1B och SP3A/B: s elever 
arbetade på bra, viss handledning gavs samt att jag gick runt mellan grupperna för att kolla 
upp närvaron. Dessutom hade jag gjort en planering inför tvärgruppsredovisningen som 
delades ut till eleverna. Även pojkgruppen i SP1B hade hittat arbetsmaterial. Noterbart var att 
de inte ville besöka biblioteket för leta efter mer litteratur. 
 
 
Vecka 42: Examination för klasserna SP1B och SP3A/B i tvärgruppredovisningar. Eleverna 
hade delats in i nya grupper där de redovisade för varandra sina valda arbetsområden. 
Sammanfattningsvis tyckte jag att tvärgruppsredovisningarna förlöpte positivt. Eleverna var 
väldigt duktiga och ingen elev fick betyget Icke godkänd. Jag noterade att flera av eleverna 
tycktes trivas med denna redovisningsform och efter flera veckors arbete tror jag de kände sig 
avslappnade i min närvaro. I de andra klasserna löpte grupparbetet på bra. 
 
 
Vecka 43: Examination i klass NV1B. Även i denna klass fungerade 
tvärgruppsredovisningarna bra. Eleverna var väldigt duktiga. ES2 kunde ej redovisa denna 
vecka som planerat på grund av att de hade musikuppträdanden för årskurs 9 på olika 
grundskolor i kommunen. Den skriftliga uppgiften lämnades in av grupperna i klasserna SP1B 
och SP3A/B. Utvärdering och betygsbedömning gjordes för klass SP1B och SP3A/B. 
 
 
Vecka 44: Höstlov. 
 
 
Vecka 45: Examination för klass ES2. Tvärgruppsredovisningen fungerade bra. Eleverna var 
duktiga. I SP1B, NV1B och SP3A/B hade jag betygssnack med eleverna både i deras grupper 
och individuellt. Mitt intryck var att eleverna godtog min betygsättning och att flertalet var 
nöjda. Utvärdering och betygsbedömning för ES2.        
 
 
Vecka 46: Betygssnack med eleverna i ES2. Även här gjorde jag det med grupperna och 
individuellt. Eleverna var även här nöjda med min betygssättning. Denna vecka gjordes 
enkäten i alla klasserna. Sammanställning av enkäterna.   
 
.  
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Catrines klasser 
 
 
I detta kapitel redogörs för enkätresultaten i klasserna ID2B och individuella valet (IND. V). 
Idrottsklassen bestod av sammanlagt 29 stycken elever medan det individuella valet bestod av 
19 stycken elever. Resultatet redovisas i form av ett medelvärde för flickor respektive pojkar. 
Dessutom redovisas ett angivet högsta och lägsta värde för svarsalternativen. Det bör påpekas 
att frånvaron i ID2B medförde att endast två flickor deltog i undersökningen. Resultatet är 
dock relevant med hänsyn till att endast fem flickor ingick i klassen.   
 
PRESENTATION AV KLASSERNA 
 
I det följande presenteras resultatet av utvecklingsarbetet på gymnasieskolan Hackspetten. De 
inblandade klasserna var dels en andraklassare inom idrottsprogrammet, med inriktningen 
ishockey och basket, dels den andra klassen som bestod av elever vilka genom det 
individuella valet valt historia. 24 stycken av eleverna i klassen var pojkar, medan flickorna 
var 5 stycken. Klassen som valt historia som individuellt val utgjordes av 9 pojkar och 9 
flickor. Efter avslutat utvecklingsarbete bedömdes resultatet med hjälp av en 
enkätundersökning. Enkäten delas ut direkt efter avslutat moment vilket medför att ingen tid 
för eftertanke fanns.  
 
VARIABLER 
 
Den första variabeln är åldern. Idrottsklassen bestod av elever som var födda 1986 och det 
individuella valet av elever var födda mellan 1985 och 1986, vidare skillnader i kön samt 
klassernas storlek.  
 
 
 
 
Fråga 1: Hur upplevde du att introduktionen av grupparbetet var? 
 
Resultatet visar på att eleverna genomgående var nöjda med introduktionen. Flickorna i 
klassen IND. V var mest nöjda med introduktionen. När introducerades grupparbetet? Kan 
detta upplevas som stressande? Är det fördelaktigare att introducera då arbetet har sin verkliga 
startpunkt? Varför kan det tänkas vara otydligt? Störigt i klassen, kan detta inverka?  
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Fråga 2: Hur upplevde du valet av ämnesområde inför grupparbetet? 
 
Eleverna ansåg sig utan svårigheter kunna genomföra valet av ämnesområde inför 
grupparbetet. En grupp av sju i ID2B hade problem med valet, detta bestod i ospecificerade 
frågeställningar och oklara mål. Ambitionen var från början att eleverna självständigt skulle 
genomföra valen, men beroende av tidsbegränsningen var detta omöjligt. För att engagera och 
väcka tankeställare presenterades då ett antal färdigformulerade arbetsområden. Den förut 
nämnda gruppen fullföljde trots detta inte uppgiften.    
 

2.2 Hur upplevde du valet av ämnesområde inför 
grupparbetet?
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Fråga 3: Vid gruppindelningen, kunde du påverka gruppens sammansättning? 
 
Resultatet visar på att eleverna genomgående ansåg sig kunna påverka gruppernas 
sammansättning. Förklaringen till detta kan vara att eleverna i ID2B har vanan att organisera 
sig i grupper. Eleverna i den andra klassen hade svårigheter i detta vilket ledde till att jag som 
lärare organiserade gruppindelningen.     

2.3 Vid gruppindelningen, kunde du påverka gruppens 
sammansättning?
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Fråga 4: Kunde du i gruppen påverka ämnesvalet? 
 
Eleverna i respektive klasser anser sig haft påverkansmöjligheter inför ämnesvalet. Vid 
gruppindelningarna blev könsskillnader tydliga, flickorna sökte sig till varandra och vice 
versa. En orsak kan vara att flickor ofta har svårigheter att uttrycka sin önskan i en grupp 
bestående av främst pojkar.  

2.4 Kunde du i gruppen påverka ämnesvalet?
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Fråga 5: Hur var tillgången till kvinnohistoriskt material? 
 
Pojkarna ansåg tillgången vara bristfällig i ämnet kvinnohistoria vilket kan bero på bristande 
intresse inför stoffet. Pojkarna menade att de var utled på att ideligen fokusera enbart på det 
kvinnliga genusperspektivet. Flickorna uppfattade däremot att tillgången på material var god. 
En förklaring till detta kan vara flickornas intresse och engagemang inför ämnet.  

2.5 Hur var tillgången till kvinnohistoriskt material?
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Fråga 6: Var tiden tillräcklig för att genomföra grupparbetet? 
 
Siffrorna visar att pojkarna ansåg tiden för grupparbetet vara otillräcklig. Detta kan förklaras 
med att ett antal pojkar hade svårt att komma igång, trots angiven tidsram med förutbestämd 
deadline. Eleverna i ID2B fick instruktionen att lämna förslag till mig angående ämnesval.  
Förslagen kom aldrig in vilket medförde att min intention fallerade att delge dem kunskaper i 
ämnena 

.

2.6 Var tiden tillräcklig för att genomföra grupparbetet?
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Fråga 7: Hur upplevde du tvärgruppsredovisningen? 
 
Tvärgruppsredovisningarna upplevdes positiva av eleverna. En elev sökte upp mig beroende 
på att denne hade oerhörda svårigheter att tala i grupp. Tvärgruppsredovisning som metod kan 
underlätta för blyga elever då de ska redovisa inför grupp. Trots detta vågade eleven inte 
utföra redovisningen och då vi var inne på den sista veckan tilläts eleven lämna in en utförlig 
skriftlig redogörelse. 

2.7 Hur upplevde du tvärgruppsredovisningen?
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Fråga 8: Hur har lärarens handledning varit under grupparbetet? 
 
Eleverna anser att handledningen under grupparbetet varit bra. Det högsta värdet på 
svarsalternativen var fem, de lägsta var tre, detta tyder på en god relation lärare och elev 
emellan. 

2.8 Hur har lärarens handledning varit under grupparbetet?
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Fråga 9: Hur upplever du kvinnohistoria i undervisningen? 
 
Eleverna upplever det vara intressant med inriktningen kvinnohistoria i undervisningen. Det 
var främst flickorna som ansåg detta ämne vara av intresse. Syftet var att visa på att historien 
kan studeras ur skilda perspektiv, vilket har visat sig vara positivt enligt enkäten.  

2.9 Hur upplever du kvinnohistoria i undervisningen?
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Fråga 10: Hur tycker du att din lärobok behandlar kvinnohistoria? 
 
Enkäten visar på att eleverna anser läroboken vara dålig på att behandla kvinnohistoria. Som 
lärare är de då viktigt att ta fram material som även tar upp kvinnans och familjens relation till 
den studerade historien. Inom historieundervisningen på Hackspetten använde man sig av två 
läroböcker vilket medförde en stor orättvisa klasserna emellan. ID2B använde sig av en 
utökad senare upplaga där ämnet kvinnohistoria fått en större plats jämfört med den äldre 
boken som IND. V använde sig av.   

2.10 Hur tycker du att din lärobok behandlar 
kvinnohistoria?
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Catrines loggbok vecka 38-47 2003 
 
Loggboken består av en veckovis utförd dokumentation av utförda lektioner, mina egna 
reflektioner kring dessa samt elevernas reaktioner på lektionerna och planeringen. 
Praktikperioden pågick under en nioveckors period vid gymnasieskolan Hackspetten i Luleå 
gymnasieby. Under praktiken hade jag ansvaret över två klasser, en inom idrottsprogrammet 
som specialiserade sig på hockey eller basket. Antalet flickor i klassen var fem medan 
pojkarna var 21 stycken. Den andra klassen hade genom ett individuellt val valt att studera 
historia. Eleverna kom från skilda skolor och program i Luleå vilket betydde att de inte kände 
varandra. Klassen bestod av arton elever i vilken könsfördelningen var jämn.  
Varje klass hade två lektionstillfällen i veckan på vardera 80 min. 
 
 
Vecka 38: Måndag med individuellt val och onsdag med idrottsklassen:   
Vid första lektionstillfället gavs en presentation av mig och min ambition under 
praktikperioden, som innebar att infoga ett kvinnohistoriskt perspektiv i undervisningen. 
Begreppsförklaringar som genus, källkritik och anakronism togs upp.  
 
Fredag med individuellt val och torsdag med idrottsklassen:  
Genomgång av antikens Grekland med exempel på kvinnohistoriska arbetsområden. 
 
 
Vecka 39: Måndag med individuellt val och onsdag med idrottsklassen:   
Forts. av antikens Grekland och romarriket. Här kommer begrepp som demokrati, tyranni och 
diktatur att belysas. Makt och inflytande ur ett genusperspektiv blir intressant. Jag informerar 
om ett provtillfälle som ska infalla V. 43. Provet utgörs av Medeltiden i Europa och norden. 
 
Fredag med individuellt val och torsdag med idrottsklassen: 
Fortsatt genomgång av romarriket och dess fall. 
Under dessa veckor lyfter jag fram kvinnohistoriska exempel som ska intressera och engagera 
eleverna i deras ämnesval inför fördjupningsarbetet. Min ambition var att eleverna under 
undervisningens gång ska arbeta med fördjupningen. Elevernas engagemang brister dock, de 
har svårt att hantera flera arbetsområden samtidigt. 
 
 
Vecka 40: Måndag med individuellt val och onsdag med idrottsklassen:   
Eleverna får till uppgift att göra instuderingsuppgifter vilka behandlar den genomgångna 
tidsperioden antiken. Instuderingsuppgifterna samlades in och bedömdes i enlighet med 
betygskriterierna. 
 
Fredag med individuellt val och torsdag med idrottsklassen: 
Genomgång av folkvandringarna detta sker med hjälp av OH-bilder i föreläsningsform. 
Under veckan skulle eleverna lämna in instuderingsuppgifterna vilket även sker. 
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Vecka 41:  
Måndag med individuellt val och onsdag med idrottsklassen: 
Genomgång av vikingatiden där kvinnans roll belyses. 
 
Fredag med individuellt val och torsdag med idrottsklassen: 
Eleverna i kursen individuellt val arbetade med kartuppgifter rörande vikingarnas viktigaste 
färder. 
Idrottsklassen ser ”Korpen flyger” en filmatisering som bygger på vikingar på Island. Filmen 
är lång vilket medförde att den endast visas i den ena klassen. 
 
Vecka 42: Måndag med individuellt val och onsdag med idrottsklassen: 
Genomgång av Europa under högmedeltiden. 
 
Fredag med individuellt val och torsdag med idrottsklassen: 
Blir varse om att tiden är knapp vilket leder till att jag stryker Norden ur provet. Eleverna får 
instuderingsuppgifter inför provet för att underlätta studerandet. 
 
Vecka 43: Måndag med individuellt val och onsdag med idrottsklassen:  
Genomgång av Europa under senmedeltiden. 
 
Fredag med individuellt val och torsdag med idrottsklassen: 
Enstaka elever från idrottsklassen valde att göra provet innan lovet. Dessa har dessutom själva 
hunnit med att studera Norden vilket gör att provet utformas i två delar. Ingen ska ha läst 
något i onödan utan allas intressen skall tillvaratas. Den resterande delen av klassen deltar i en 
genomgång av instuderingsuppgifterna. 
I den andra klassen, individuellt val, repeteras senmedeltiden och jag ser om eleverna har 
frågor inför provet. 
 
 
Vecka 44: Studiedagar. Intressant var diskussionen om elevinflytande och betygskriterier. 
 
Vecka 45: Måndag med individuellt val och onsdag med idrottsklassen: 
Tog upp fördjupningsarbetet med eleverna i individuellt val. Ambitionen var att 
ämnesområdena och grupperna skulle vara klara inför nästa veckas arbete. Upplevde det som 
svårt för eleverna att välja då de troligen var nervösa inför provtillfället på fredag. Fick in ett 
antal förslag till grupper vilket visade på att kommande vecka skulle flyta på bra. 
Idrottsklassen hade prov under det första lektionstillfället. Tio stycken elever var frånvarande, 
dessa fick ett nytt prov datum nästkommande vecka.  
 
Fredag med individuellt val och torsdag med idrottsklassen:  
Idrottsklassen skulle presentera ämnesområden och grupper inför fördjupningen. En grupp 
hade svårt att finna relevant ämnesområde. Gruppen hade enligt min uppfattning inte 
konkretiserat ämnet, men tilläts arbeta med det önskade området med min förhoppning om att 
de senare skulle inse det svårgenomförda. 
Individuella valet hade prov under den sista lektionen denna vecka. 
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Vecka 46: Eleverna arbetar med fördjupningen. Vi samlas i klassrummen vid lektionens 
början detta för att stämma av eventuella svårigheter eller frågor. Eleverna har kommit igång 
med arbetena och jag kände ingen oro över att någon skall misslyckas. 
 
 
Vecka 47: Måndag med individuellt val och onsdag med idrottsklassen: 
Redovisning skedde i tvärgrupper. Klassen med individuellt val redovisade, vilket gick bra. 
En grupp uteblev. Under nästkommande lektion var min ambition att ta tag i denna grupp, 
dessa fick möjligen redovisa för mig under annat tillfälle. 
Idrottsklassen redovisade. Svårigheter vid gruppindelningen då dessa hade lite för mycket 
”spring i benen”. Elevantalet är nästan trettio i denna klass, och de får då redovisa i två 
omgångar för att vi ska hinna med att lyssna på samtliga redovisningar. 
 
Fredag med individuellt val och torsdag:  
Omprov för elever som inte gjort det tidigare provet, chans till redovisningar inför mig. 
Utvärdering i form av denna enkätundersökning och avsked av eleverna. Elever som inte gjort 
uppgifter under min period på skolan får en chans att göra dessa under senare tillfälle. 
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Anders klasser 
 
I detta kapitel redogörs för enkätresultaten i klasserna SP1C och ID2C. Idrottsklassen bestod 
av sammanlagt 23 stycken elever medan SP1C bestod av 30 elever. Resultatet redovisas i 
form av ett medelvärde för flickor respektive pojkar. Dessutom redovisas ett angivet högsta 
och lägsta värde för svarsalternativen.  
 
PRESENTATION AV KLASSERNA 
 
I det följande presenteras resultatet av utvecklingsarbetet på gymnasieskolan Hackspetten. De 
inblandade klasserna var dels en andraklassare inom idrottsprogrammet, med inriktningen 
fotboll, dels en etta från samhällsprogrammet. Efter avslutat utvecklingsarbete bedömdes 
resultatet med hjälp av en enkätundersökning. Enkäten delas ut direkt efter avslutat moment 
vilket medför att ingen tid för eftertanke fanns.  
 
VARIABLER 
 
Den första variabeln är åldern. Idrottsklassen bestod av elever som var födda 1986 och det 
samhällsklassen av elever var födda mellan 1987, vidare skillnader i kön samt klassernas 
storlek.  
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Fråga 1: Hur upplevde du att introduktionen av grupparbetet var? 
 
Eleverna i årskurs 1 var överlag nöjda med introduceringen av grupparbetet. Flickorna hade 
fler svar på värdena 1 och 2 än vad pojkarna hade. Pojkarna hade 3 som lägsta värde, ett värde 
som 8 av 9 angett som bästa alternativ. 
I årskurs 2 var flickorna generellt mycket mer nöjda än de i åk. 1. I åk.2 hade fler än hälften 
valt det bästa alternativet och ingen hade ett lägre värde än 3 på denna fråga. Pojkarnas värde 
låg aningen högre än motsvarande för åk. 1. 
Förklaringen till dessa variationer för flickorna tror jag ligger i att flickorna i åk. 2 är en liten, 
mycket engagerad grupp som jobbar flitigt med alla uppgifter. I åk.1 är variationen mellan de 
olika individerna större, det finns de som är mycket ambitiösa, och de som inte visar något 
direkt intresse för ämnet. 
Pojkarnas värden kan vara intressant att kommentera på så sätt att de i åk.2 hade större 
spännvidd i sina bedömningar med flera 5: or men även ett par 1: or. 
Introduktionen av grupparbetet anses som fullt  

3.1 1Introduktion av grupparbete
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Fråga 2: Hur upplevde du valet av ämnesområde inför grupparbetet? 
 
Flickorna i åk.1 var generellt mer positiva än pojkarna inför uppgiften. Några var 
entusiastiska och ville börja på en gång medan det bland pojkarna rådde en lätt skepsis med 
kommentarer i stil med ”varför läser vi aldrig männens historia”? I åk.2 var båda könen riktigt 
intresserade av uppgiften och kom tämligen omgående på lämpliga ämnen för arbetet. Här 
märktes en intressant skillnad då pojkarna dels hade ett högre snitt i bedömningen, dels inte 
hade någon som satt lägsta betyg på uppgiften.  
 

3.2 Val av ämnesområde
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Fråga 3: Vid gruppindelningen, kunde du påverka gruppens sammansättning? 
I gruppen sammantaget var det ett högt genomsnittsvärde där andelen som gett högsta betyg 
varierade mellan 1/3 och drygt ½ av respektive grupp vilket får anses som mycket gott 
resultat.  Pojkar i åk.2 hade 3 som lägsta värde vilket innebär att alla i klassen var nöjda med 
gruppsammansättningarna. Den flicka som satt värdet 1 var inte närvarande den lektion då 
gruppbildningarna skedde och ansåg sig därmed som förbigången av de övriga. 
För åk. 1 visar genomsnittsvärdena att alla var nöjda och flera var mycket nöjda. Ingen i åk. 2 
var direkt missnöjd vilket sammantaget visar att gruppindelningen fungerat bra eller rent av 
mycket bra.  

3.3 Påverka gruppens sammansättning
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Fråga 4: Kunde du i gruppen påverka ämnesvalet? 
 
Denna fråga hade även den ett mycket högt genomsnitt för alla de undersökta grupperna. 
Andelen som gav högsta betyg är i snitt ca 1/3, vilket får anses som gott. I varje grupp har det 
dock funnits en eller ett par som varit mycket missnöjd med möjligheten att påverka 
ämnesvalet. Ett par antaganden om detta är att det är svårt att enas i en grupp människor samt 
att de mera påstridiga gruppdeltagarna lättare får sin vilja igenom. Anmärkningsvärt är att 
pojkarna i åk.2 har ett betygssnitt på 4,36 vilket innebär att de som grupp betraktat funnit 
uppgiften med kvinnohistorisk fördjupning som mera intressant än vad flickorna funnit den 
samma. Se även fråga 9. 

3.4 Kunde du i gruppen påverka ämnesvalet?
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Fråga 5: Hur var tillgången till kvinnohistoriskt material? 
 
Svaren på denna fråga visar på skillnader mellan könen. Flickorna är nöjda eller mycket nöjda 
med materialtillgången medan pojkarna är mera skeptiska till materialet. Detta kan bero på att 
flickorna tidigt utkristalliserat ett mål för sin fördjupning och en väg för att nå detta. 
Möjligheten att finna relevant arbetsmaterial ökar troligen med det egna intresset för ämnet. 
Pojkarna hade målet klart men medlen att nå detta skiftade. Pojkarna i åk. 1 ansåg att de hade 
goda möjligheter att påverka ämnesvalet men upplevde tillgången på lämpligt stoff som dålig. 
En tolkning av detta kan vara att pojkarna sökte material men gav upp i högre utsträckning än 
flickorna gjorde. Se vidare kommentar efter fråga 10. 
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3.5 Hur var tillgången till kvinnohistoriskt material?
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Fråga 6: Var tiden tillräcklig för att genomföra grupparbetet? 
 
Flickorna i åk.1 har är delat sig i två läger, dels de som var mycket nöjda med tidsramarna, 
dels de som var mindre nöjda. Klassen som helhet består av en grupp mycket ambitiösa och 
drivande flickor och en grupp som inte satsar lika mycket på sina uppgifter. Genomsnittet är 
dock bra med de flesta flickor i spannet nöjd – mycket nöjd. Pojkarnas snitt är något lägre 
vilket beror på en grupp pojkar som hade stora problem att komma igång. Fyra pojkar från 
klassen deltog inte alls i uppgiften och deltog inte heller i denna undersökning. 
Flickorna i åk.2 var nöjda eller mycket nöjda vilket får anses som ett gott betyg. Här kan 
nämnas att den enda rena flickgruppen genomförde sitt arbete på halva tiden och fick på 
denna tid ihop det bästa resultatet i klassen som helhet. Pojkarna i åk.2 hade även på denna 
fråga det högsta medelvärdet. 

3.6 Var tiden tillräcklig för att genomföra grupparbetet
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Fråga 7: Hur upplevde du tvärgruppsredovisningen? 
 
En elev (flicka) i årskurs ett hade på denna fråga gjort en egen betygsskala, 1-10, och där 
markerat 9 som betyg för tvärgruppsredovisningar. Detta värde är ändrat till 5 i statistiken. 
I samma klass har en flicka gett betyget 1 på denna fråga. Hon kommenterar det låga betyget 
med att jag glömde bort deras grupp. Tyvärr fick de ingen lärare med sig under redovisningen 
beroende på ett missförstånd bland de deltagande lärarna. I åk. 1 hade nära hälften av 
flickorna satt betyget 5 på frågan och endast den som tidigare nämns har varit direkt missnöjd 
med redovisningen. Pojkarna i åk.1 var mindre entusiastiska än flickorna men snittbetyget är 
dock över medelvärdet, och med ett lägsta betyg på 3. I åk.2 var denna redovisningsform mer 
uppskattad, 4 betyg 5 bland flickorna och 10 betyg 5 bland pojkarna och inget betyg under 3 
visar att formen uppskattades. Här är det dock viktigt att organisationen i samband med 
redovisningarna är helt klar bland de involverade, den enda 1: an kom ju pga. en  
organisationsmiss.  
Kommentarer från eleverna var bl.a. att det blir mindre spänt och stressigt med tvärgrupper, 
att alla måste ta sitt ansvar och dra samma lass, att man kan diskutera kring redovisningarna 
och på så sätt lära av varandra. 
 
 

3.7 Hur upplevde du tvärgruppsredovisningen?
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Fråga 8: Hur har lärarens handledning varit under grupparbetet? 
 
Handledningen har överlag fungerat bra med pojkar åk.2: s snittvärde 4,67 i topp. Här hade 9 
av 12 satt betyget 5 vilket visar på att arbetssättet fungerat. Snittet i hela 
undersökningsgruppen är mycket bra, exempelvis har ingen 1: a delats ut. Några pojkar i åk.1 
var mindre nöjda men jag tror, utan att kunna styrka det, att det berodde delvis på deras 
inställning att läraren skulle dels ta fram material, dels göra grunden i arbetet. 
Gymnasieskolan Hackspetten har för få lokaler, speciellt grupprum, vilket rent organisatoriskt 

försvårar ett effektiv grupparbete och ett bra lärarstöd. Tid går åt till att söka upp eleverna, 

exempelvis befann man sig vid ett arbetstillfälle på tre olika våningsplan samt i biblioteket.  

 

3.8 Hur har lärarens handledning varit under 
grupparbetet?
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Fråga 9: Hur upplever du kvinnohistoria i undervisningen? 
 
Högt medel från flickorna vilket nästan var att vänta. Engagemanget under lektionerna ökade 
successivt under projekttiden, troligen på att vi blev allt mer bekanta med varandra och 
spänningarna släppte. Frågorna blev fler och höll sig inte alltid inom historieämnets ramar 
men alla fick svar och detta bidrog till att skapa ett bra och öppet arbetsklimat. Pojkarna i 
klassen var dock mindre nöjda med denna vinkling på historien men snittet hamnar strax 
under tre vilket ändå måste anses som knappt godkänt. 
I åk. 2 hade flickorna ett högre snitt än pojkarna vilket troligtvis är könsrelaterat. Av svaren 
att döma har entusiasmen bland pojkarna varit något lägre än hos flickorna. Detta går att tolka 
som att om vi inte hade preciserat fördjupningsarbetet som kvinnohistoria utan ex. 
demografisk historia hade även ovanstående fråga troligen erhållit ett högre betyg.  
Detta går inte att styrka med föreliggande arbetsmaterial, men det finns inte heller något som 
direkt talat emot tolkningen. Dock kan det vara värt att notera att pojkarna i åk. 2 ansåg sig 
mycket påtagligt kunna påverka gruppens ämnesval (fråga 4) men att de trots detta inte i lika 
hög utsträckning uppskattar kvinnohistoria. 
Se vidare kommentar efter fråga 10. 
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3.9 Hur upplever du kvinnohistoria i undervisningen?
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Fråga 10: Hur tycker du att din lärobok behandlar kvinnohistoria? 
 
En flicka i årskurs 1 svarar på denna fråga att hon inte har en aning hur boken tar upp 
kvinnohistoria eftersom hon inte hittat något sådant i läroboken. 
Noterbart är att 14 av 16 flickor svarat 2 eller lägre på denna fråga. I åk. 1 är snittet under 2 
vilket visar att flickorna anser boken vara usel beträffande sitt kvinnohistoriska stoff. 
Pojkarna var mera positiva men snittet på 2,33 visar på att även de anser boken vara 
undermålig beträffande historia ur ett genusperspektiv. Flickorna i åk. 2 är även de missnöjda 
med bokens stoff, och detta i beaktande att de haft en ny och utökad lärobok. Pojkarna ligger 
på ett medelvärde (3,09) som visar att de tycker att boken är godkänd.  
Eleverna i åk. 1 använde sig av en äldre enklare upplaga av Alla tiders historia (Gleerups 
1997) en bok som det framkom en del klagomål på. I åk. 2 använde vi den nyare utökade 
versionen av samma bok (Gleerups 2002), en bok som de som uttalade sig sa sig vara nöjda 
med. 

3.10 Hur tycker du att din lärobok behandlar kvinnohistoria?
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Anders loggbok vecka 38-47 2003 
Loggboken består av korta sammanfattade redogörelser och reflektioner av utförda lektioner, 
dels med handledare, dels under eget ansvar. Reflektionerna gäller förutom de som direkt 
förknippas med praktiken även de som berör elevernas reaktioner på vår kvinnohistoriska 
prägel på undervisningen. De två klasser jag hade ansvar för var dels en etta, SP1C 
(samhällsprogrammet) dels ID2C (idrottsprogrammet) med inriktning mot fotboll. I SP1C var 
det 30 elever, 16 flickor och 14 pojkar och i idrottsklassen var det 7 flickor och 16 pojkar. 
Sammanhållningen i ID2C var betydligt bättre än den i SP1C vilket förenklade 
undervisningen och fördjupningsarbetet högst markant. 
 
 
Vecka 38: Intro med SP1C. ( måndag/onsdag), fick ett positivt intryck av eleverna. 
Intro med Catrins klass. 
Tisdag Intro med ID2C.  (tisdag/torsdag) Något mer pratsamma än 1:orna. 
Onsdag SP1C. Startar upp med Antiken. Grekland först. Föreläsning. Funkade OK! Em. Intro 
med Catrin hos ID2B. Mycket pratsam och rätt stökig klass. Jag fick dock bra kontakt med 
flera av dem.  
Torsdag Antiken med ID2C.  
 
 
Vecka 39: Måndag.Lektion om Antikens Grekland. Introducerade begrepp, ex demokrati. 
Tisdag. Antiken. Föreläsningen gick ganska bra och klassen har accepterat mig. Pratade lite 
om det kommande grupparbetet.. 
Onsdag. Fick lite kritik för att jag inte skriver hela meningar på tavlan. Ställde kanske för 
höga krav på eleverna. Måste tänka på att de har mycket fragmentariska förkunskaper med sig 
från högstdiet 
Torsdag. Allt gick bra.  
 
 
Vecka 40: Måndag. Som V.39. Pratade en del om fördjupningsuppgifterna inom VFU             
Tisdag. Liknande måndagen men utan några gruppbildningar. 
Onsdag. Enligt Antohny en bra lektion.  
Torsdag. Inget nytt. En del frågor och synpunkter på min undervisningsnivå, som av några 
upplevdes som i högsta laget. Jag tror dock att de kan mer än vad de själva tror, och tänker 
därför fortsätta på min nivå. 
Fredag. Intro på kulturhistoria med Ante. Berättade lite om kvinnorna i Rom. Några elever 
ville fördjupa sig i ämnet. Hjälpte en elev med ett filosofiprojekt. Kul. Detta ämne ligger helt 
utanför VFU och dess utvecklingsarbete. 
 
 
Vecka 41: Måndag. Jobbade med kartböcker och studerade Romarrikets utveckling. Gick bra. 
Fick en del frågor om tronföljd så jag berättade om världens monarkier och diverse triviala 
fakta om olika regenter, bla. Bokassa, Seilasse och Kungen av Tonga. De som var 
intresserade var väldigt intresserade, de övriga brydde sig inte en sekund. Flera av flickorna 
frågade om fördjupningsarbetet, och en del annan kvinnohistoria. Intresset finns. Kul.dag. 
Samma upplägg som i går men med diverse berättelser om det sociala livet i Rom. Ett 
spirande intresse för kvinnohistoria, kanske för att jag kryddade med en hel del och It var 
tillåtet. Tror att det gick hem. Kul. 
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Onsdag. Fortsätter med Rom. Delade ut ett svårt hemprov om Antiken, där alla böcker och It 
var tillåtet. Samtidigt fick de betygskriterier som gäller för de moment som jag ansvarade för. 
Struntade i konferensen och gick på en föreläsning i sessionssalen som handlade om 
växthuseffekten. Mycket intressant och kul. Handledaren plus en annan lärare var med. 
Torsdag. Mera Rom. Lekte en lek på slutet eftersom eleverna var ganska sega. Fungerade bra. 
Pratade en stund om de betygskriterier som gäller för de moment som jag ansvarar för. 
Fredag. Föreläste på kulturhistorien om den politiska medeltiden. Vikingatiden var som väntat  
uppskattad. En hel del frågor som vittnade om elevernas intressen och kunskaper. Ante 
jobbade med deras grupparbeten som han var aldrig med på lektionen. 
 
 
Vecka 42: Måndag. Startar upp Medeltiden med folkvandringarna. Använde tavlan väldigt 
mycket och skriver hela meningar, inte bara stödord. Många frågor och synpunkter, en del av 
kvinnohistoriskt intresse. Gick bra. Kartböckerna är svåra att följa med i, alldeles för pluttigt. 
Lämnade tillbaka hemprovet. Fantastiskt bra resultat på ett bitvis väldigt svårt prov. Inget IG, 
tre MVG. 
Tisdag. Samma som måndag. Gick bra. Lämnade tillbaka hemprovet. Även i denna klass ett 
mycket bra resultat på detta bitvis mycket svårt prov. Inget IG, fyra MVG. 
Onsdag. Fortsatte med folkvandringar och kom in på vikingarna. En del frågor kring 
vikingakvinnorna, tyvärr tog lektionen slut. Torsdag. Folkvandringar och vikingar. 
Uppskattade nonsensfakta om det sociala livet. Eleverna gillade min ”name dropping” av 
vikinganamn. Kul.  

 
 
Vecka 43: Måndag. Mera (eller fler heter det väl?)vikingar och lite kort om europeisk 
medeltid. Delade ut instuderingsuppgifter som vållade stora problem på en gång. Jag tyckte 
att jag varit övertydlig men icke det. Det gick bra ändå. 
 Klassen stannade kvar nästan hela rasten för lite allmänt småprat vilket jag uppskattar. Jag är 
ju där för deras skull. Tisdag. Som måndag. Exakt samma frågor. Onsdag; Medeltid och 
instuderingsfrågor. Jag fick förklara ex. jordbrukets utveckling och orsakerna till 100-
årskriget. Rundade av inför lovet. Svarade på en mängd frågor om ”allt” inom historien. De är 
intresserade men har ingen koll på vad vi egentligen höll på med. 
Torsdag. Som onsdag frånsett mötet, mer frågor kring skrå, gesäller, gillen och städernas 
utveckling. På kulturhistoria föreläste jag om kristendomens roll som kulturbärare. Hade inte 
förberett mig något så jag var glad att vi inte hann in på arkitektur, något som jag måste kika 
på lite innan jag kan föreläsa om det. Många frågor och intressanta teorier från eleverna. Fick 
r 
Fredag. Avslutade temat om kristendomen på i kulturhistoria. Gick bra, en elev hjälpte mig 
med Dantes (inferno) helvetesskildring, jag kunde inte alla nio nivåerna. 

 
 
 
 
  

Vecka 44: Lov.  
 
Söndag. Blir kul att börja om igen. 
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Vecka 45: Måndag. Medeltiden fortsatte. Klassen arbetade med instuderingsfrågor. Trevlig 
avspänd stämning, fast det kom en och annan orolig fråga inför provet på onsdag.  
Tisdag. Medeltiden fortsatte men vi började avrunda en aning. Avspänd stämning, det är en 
trevlig klass och vi kommer mycket bra överens.  
Onsdag. Prov med SP1C. Jag förstod deras tidigare oro eftersom provet var mycket svårt. 
Cirka en tredjedel av frågorna var kvinnohistoriskt relaterade vilket innebar att det var 
anteckningarna från mina lektioner som gällde. Provtillfället blev nästan som en vanlig 
lektion eftersom jag fick springa runt och förklara frågorna hela tiden. Stackars barn som är så 
uppjagade att de blir helt blockerade i sitt vanligtvis (?) rationella tänkande. 
Torsdag. Idrottsklassen började flitigt arbeta med sina fördjupningsuppgifter, alla hade en idé 
om både motiv och material. Jag gick runt till grupperna som var på tre olika våningsplan. 
Arbetet flöt bra och deras frågor vittnade om att de verkligen intresserade sig för denna 
uppgift. 
Fredag: Kulturhistoria-klassen, jag kom inte undan antikens och medeltidens 
arkitekturhistoria men ingen verkade direkt missnöjd med lektionen så det gick nog bra. 
 
 
Vecka 46: Måndag. Lämnade tillbaka proven till SP1C i slutet av lektionen. Inledde dock 
med fördjupningsarbetet som var bitvis mycket trögstartat, speciellt för en grupp pojkar. 
Flickorna kom igång bra och gick till biblioteket eller någon datasal för att arbeta. Efter lite 
diskuterande med pojkarna om kvinnohistoria var något att över huvud taget engagera sig i, 
gav de efter och började SAKTA arbeta med uppgiften. Klassen stannade kvar hela rasten 
efter lektionen för att prata om provet och en del andra allmänna saker. Jag känner att de trivs 
med mig, vi har en ganska behaglig stämning i klassen.  
Tisdag. Grupparbetet fortsatte med idrottarna. En av grupperna va klar, och har fått ihop rejält 
med material. De övriga grupperna känner ingen stress trots att vi ska redovisa om en vecka. 
Onsdag. Grupparbetet fortsatte med ”samhällarna” och det flöt på bra, undantaget den tidigare 
nämnda pojkgruppen där det inte verkade hända någonting alls. Jag hjälpte dem så att det 
började hända något. Torsdag. Prov för idrottarna. En del djupa suckar när de läste igenom 
frågorna. Betydligt lugnare stämning än i SP1C då de hade prov, skyller detta på ålder och 
erfarenhet.  
 
Vecka 47: Sista veckan, det kändes tråkigt. Mina klasser har varit helt underbara och vårt 
samarbete har fungerat mycket bra. Jag gav dem mitt förtroende och de har svarat upp helt 
perfekt. Måndag: Tvärgruppsredovisning av fördjupningsarbetena. Missförståndet mellan de 
andra lärarna och mig gjorde att en grupp fick sitta ensam. Mycket tråkigt för dem, och för 
mig också. Slarvigt av mig att inte dubbelkolla läget men nu blev det fel. Flickorna i topp 
under redovisningarna men där de ”sega” pojkarna hade presterat fullt godkända arbeten. 
Intrycket av denna klass fördjupningar var positivt. Gav eleverna varsin klubba som ett 
symboliskt tack från mig för den här tiden. Efter lektionens slut satt vi lärare som deltagit 
under redovisningarna oss ner och summerade intrycken samt satte betyg på insatserna.  
Tisdag: Tvärgruppsredovisning av fördjupningsarbetena. Redovisningsformen var mycket 
uppskattad bland eleverna och de hoppades få göra så i fortsättningen också. Bra presenterade 
arbeten rakt igenom. Två av grupperna hade gjort planscher vilka var riktigt bra men svåra att 
hantera i samband med redovisningarna. Administrationen kring arbetet fungerade perfekt. 
Lämnade tillbaka provet och resultaten verkade ha varit över förväntan. Blev några frågor om 
detta men inga större problem. Gav även dem varsin klubba som ett symboliskt tack från mig. 
Uppskattat. Efter lektionen satt vi (lärare) och summerade läget och satte betyg på det gjorda 
arbetet. Bedömningarna var lättare att göra i denna klass än i SP1C. 
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Onsdag: Info för SP1C om valmöjligheterna inför åk. 2. Jag fick en halvtimme med dem där 
vi summerade de gångna veckorna. Avspänt småprat och en del viktiga synpunkter på mitt 
sätt att undervisa, som jag kommer att ta till mig. Delade ut enkäten och en utvärdering av 
mig själv. Enkäten redovisas separat och utvärderingarna tänker jag ha för mig själv att mysa 
med. 
Torsdag. Avslutning med idrottarna. Lite småprat om allt möjligt. Delade ut enkäten och 
utvärderingen. Enkäten redovisas separat och utvärderingen, tja, den hade hög mysfaktor. 
 



 37

Resultatdiskussion 

 
 
Ambitionen med utvecklingsarbetet var att från första lektionstillfället introducera 
genusperspektivet och dess betydelse i historieundervisningen. Mötet med eleverna var 
positivt liksom deras reaktioner inför det planerade grupparbetet. På gymnasieskolan 
Hackspetten blev Anders och Catrine tilldelade momenten vilka behandlar antiken och tiden 
fram till senmedeltiden. Denna tidsperiod är svår att studera ur ett genusperspektiv främst 
beroende på bristen av adekvat källmaterial. Introduktionen tog upp examinationsformerna 
vilka bestod av ett skriftligt prov, en inlämningsuppgift samt ett grupparbete med 
tvärgruppsredovisning. Denna introduktion visade sig skapa förvirring och stress hos 
eleverna. De var inte mottagliga för denna förhandsinformation. Eleverna fördrog exakt 
information inför respektive tillfälle. Vår konklusion av detta är att vi inför framtida projekt 
inte i exakt detalj skall redogöra för det planerade momentets arbetsbelastning.  
 
På Välkommaskolans gymnasium blev Ulrika tilldelad momenten vilka behandlar antiken och 
tiden fram till renässansen. Arbetsfördelningen mellan handledaren och Ulrika utgjordes av 
ett samarbete där Ulrika gick in och fördjupade undervisningen ur ett kvinnligt perspektiv. 
Eleverna mötte henne med en positiv inställning. Reaktionen vid introduktionstillfället 
skapade inte samma förvirring och stress som på Hackspetten. Detta kan bero på att Ulrika 
vid första introduktionstillfället inte redogjorde för hela det planerade utvecklingsarbetet utan 
detta kom upp efterhand. 
 
En viktig skillnad i vårt sätt att arbeta berodde på vilken handledare vi tilldelats. Ulrikas 
handledare gav henne mer utrymme ifråga om kvinnohistoriska fördjupningar. Catrine och 
Anders tilldelades klasser i vilka undervisningen och planeringen skulle ske helt självständig. 
Detta medförde att den traditionella historien kom att hamna i centrum. Tidsbegränsningen 
var den främsta orsaken till att kvinnohistorian kom att komma i andra hand, detta för att 
hinna gå igenom de områden som provet skulle utgöras av. Vi strävade dock hela tiden efter 
att på bästa möjliga sätt inlemma kvinnan i undervisningen. Definitionen av begreppet 
jämställdhet var viktig då eleverna hade svårt att förstå den anakronistiska historiesynen. 
 
Då det gäller valet av ämnesområden inför grupparbetet hade majoriteten av eleverna som 
svarat på enkäten inga problem. Påpekas bör att enstaka elever fann valet svårt vilket ledde till 
att vi som handledare föreslog ämnen och vägledde dem i deras fortsatta sökande av material. 
Eleverna ansåg att påverkansmöjligheterna var goda då det gäller gruppsammansättningarna. 
En reflektion som vi gjorde var könsfördelning, detta bestod i att grupperna tenderade att bli 
rena pojk- och flickgrupper. Idrottsklasserna skapade arbetsgrupper tämligen omgående vilket 
vi tror beror på deras erfarenheter av lagidrott. Enkätundersökningarna visar på att eleverna i 
grupperna gemensamt bestämde sig för vilket ämnesområde de ville arbeta med. 
 
Utbudet på kvinnohistoriskt material varierade beroende på vilket ämnesområde eleverna valt 
att fördjupa sig i. I en del klasser tenderade pojkarna att uppleva materialtillgången mer 
bristfällig än flickorna, vilket kan bero på bristande intresse. Vi menar att de elever som ansåg 
tiden vara otillräcklig troligen var mer oengagerade och därför inte utnyttjade den tid de hade 
till förfogande. Tvärgruppsredovisningarna upplevdes genomgående som positiva. Efter 
redovisningstillfällena uppstod diskussioner eleverna emellan, detta för att kommentera och 
dra slutsatser av varandras arbeten. Denna redovisningsmetod är en modell som vi i vårt 
framtida yrkesutövande kommer att använda oss av.  
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Klasserna upplevde vårt handledarskap som bra. Vår säkerhet i ledarrollen har stärkts av 
dessa elevreaktioner. Resultatet visade överlag att det fanns en könsrelaterad skillnad i synen 
på kvinnohistoria. Genomgående var flickorna mer positiva än pojkarna till ämnet. Alla elever 
i undersökningen har givit ett dåligt betyg på läroböckerna beträffande kvinnohistoriskt stoff. 
Vi delar deras uppfattning om kvinnans alltför undanskymda roll i historieböckerna. Vi menar 
att de kvinnor som lyfts fram inte är representativa för den vardagliga kvinnan, exempelvis 
Kleopatra och Jeanne d´Arc. Samtidigt vill vi poängtera att det inte heller finns någon 
manshistoria i läroböckerna. Betydande delar av den grundläggande historieundervisningen i 
gymnasieskolan baseras på den politiska och ekonomiska utveckling, företrädelsevis ur ett 
västeuropeiskt perspektiv. Den vanliga människan, småbrukaren, arbetaren, jägaren osv. lyfts 
som enskild individ ytterst sällan fram i litteraturen vilket bidrar till att historia många gånger 
upplevs som härskarnas och krigens värld. Det finns naturligtvis förklaringar till denna 
vinkling, och den politiska historien är nödvändiga för att skapa ramar för övriga kunskaper. 
Icke desto mindre anser vi det vara vår skyldighet att som historielärare visa på bredden inom 
ämnet och där så är möjligt, lyfta fram den vanliga människan. Här menar vi att 
genusforskningen kommer att få stor betydelse för ex. socialhistoriens utveckling. Det är vår 
absoluta övertygelse, vilket även styrks av resultaten i vår studie, att intresset för ämnet ökar 
om stoffet behandlar även det vardagliga livet.  
Vi anser att det finns ett stort intresse för specialiserade fördjupningsarbeten av dessa slag, 
men att läromedlen är bristfälliga och inte kan tillgodose detta behov.  
Historieundervisning ur ett kvinnligt perspektiv är en metod för att lyfta fram den ”lilla 
människan” i undervisningen. Andra perspektiv kan vara kulturhistoria, medicinhistoria, 
teknikhistoria eller demografisk historia. I kulturhistoria kan vi fördjupa oss i konst, arkitektur 
och musik, detta för att bilda sig en uppfattning om hur samhällslivet tedde sig. Vi anser att 
valet av perspektiv bör tas i beaktning då det ibland kan vara svårt att finna relevant material i 
det ämnet som ska studeras. Ett exempel kan vara den tidiga medeltiden (500- 800-talet) då 
det finns en begränsad tillgång på kvinnohistoriskt material.   
Vår arbetshypotes var att historieämnet på gymnasienivå av tradition är förskjutet mot ett 
manligt perspektiv. Vi antog att denna ensidighet påverkar eleverna negativt, detta består i att 
historien endast speglar männens värld. Utifrån resultaten av vårt utvecklingsarbete 
tillsammans med eleverna har hypotesen bekräftats.  
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