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Inledning
När jag åtog mig uppdraget att granska hur genusaspekterna behandlas i historiaämnet föll det
sig naturligt för mig att själv reflektera över mina egna erfarenheter från tiden som
historiestudent i Linköping. Jag avslutade min grundutbildning i historia 2001. Min
magisteruppsats handlade om damfotbollens tidiga historia. Den centrala frågeställningen i
den var hur man ska kunna förstå varför det blev möjligt för kvinnor under 1960-talet att börja
spela fotboll i organiserad form. Tävlingsidrott i allmänhet hade dittills setts som ett viktigt
inslag i manlig fostran. Det var ingenting kvinnor skulle hålla på med. I synnerhet inte om det
handlade om fotbollsspel. Med hjälp av den obligatoriska kurslitteraturen i historia samt en
hel del statsvetenskaplig och sociologisk litteratur skisserade jag en bakgrundskontext. Med
den som tolkningsram föreföll det mycket märkligt att 1960-talets kvinnor så till synes utan
motstånd hade kunnat bryta med det traditionella könsmönstret och ge sig in på områden som
under lång tid endast varit förbehållna männen. 60-talskvinnornas intresse att börja organisera
sig i kvinnogemenskaper på arbetsplatser, i utbildningssystemet och idrottsföreningarna
framstod därför som något unikt. Överhuvudtaget tedde sig hela den framväxande
kvinnorörelsen under 1960-talet som ganska oförklarlig eftersom den tycktes vara sprungen ur
tomma intet. Åtminstone att döma av den litteratur jag hade läst in mig på.

När jag så påbörjade min forskarutbildning hösten 2002 och i samband med det började
fördjupa mig i genushistorien, upptäckte jag till min förvåning att det fanns en hel del
forskning som visade på en nästan motsatt bild än den jag hade utgått ifrån. I ljuset av detta så
framstod inte längre damfotbollens eller den nya kvinnorörelsens genombrott som riktigt lika
obegripliga. Faktum var att denna ”upptäckt” kom som en fullständig överraskning. Jag hade
ju trots allt läst 80 poäng historia, utgått från ett genusperspektiv och ändå kände jag inte till
viktiga delar av halva befolkningens politiska och sociala utveckling i Sverige. Frågan är hur
det kunde bli så här? Var det jag själv eller var det utbildningen som var genusblind? Att
denna aspekt av historien saknades i den obligatoriska kurslitteraturen är helt klart. Ändå
lyftes genus fram under utbildningen och genusperspektivet togs upp vid ett flertal tillfällen.
Fler än en lärare framhöll dessutom att genus var ett viktigt perspektiv för att förstå den
historiska utvecklingen och det betonades mer än en gång att historieskrivningen länge har
varit dominerad av manliga perspektiv. Poängen är att det kanske inte är säkert att det räcker
med att lyfta fram genusaspekter i utbildningen ”lite då och då” för att jag som student också
ska utveckla ett kritiskt genustänkande. Den tankegången har satt sin prägel på föreliggande
granskning av historiaämnet vid Linköping universitet.

Bakgrund
Linköpings universitet har en målsättning när det gäller jämställdhet som sammanfattas i
visionen om det genusmedvetna universitetet. Senast 2006 är det tänkt att målet ska vara nått.
En del av strategin för att förverkliga visionen är arbetet med att integrera genusperspektiv i
all grundläggande utbildning. I dagsläget är det dock oklart hur långt de olika
utbildningsprogrammen och ämnesdisciplinerna har kommit med det arbetet. I den senaste
handlingsplanen för jämställdhet beslutades att en granskning av fyra utbildningsprogram
och/eller ämnen vid LiU ur ett genusperspektiv ska göras. Uppdraget att välja ut vilka fyra
program/ämnen som närmare ska granskas tillföll jämställdhetsrådet. Jag blev kontaktad av
jämställdhetsrådet i april 2004 och fick då förfrågan om jag kunde åta mig att granska ämnet
historia.
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Syfte
Universitetets mål med ett integrerat genusperspektiv tolkar jag som att det ytterst handlar om
att grundutbildningen ska medverka till att studenterna utvecklar en analytisk förståelse av
genus. Det vill säga att studenterna lär sig tänka kritiskt omkring betydelse av genus för
jämställda livsvillkor och samhällsutveckling i övrigt. Syftet med den här framställningen är
således att granska hur genusaspekterna tas upp i ämnet historia vid Linköpings universitet,
samt att i den mån det är möjligt försöka bedöma i vilken grad utbildningen främjar ett
kritiskt genustänkande. Jag kommer också att lyfta fram några jämställdhetsaspekter eftersom
det utifrån syftet är angeläget att också synliggöra könsstrukturer i utbildningen.

Teoretiska utgångspunkter och definitioner
Ur vetenskaplig synpunkt är begreppet genus ett analytiskt begrepp som hör till ett
vetenskapsområde där frågor om hur kön konstrueras och reproduceras i samhälliga kontexter
står i centrum. Genus är ett relationellt begrepp vilket betyder att föreställningar om vad som i
samhällen definieras som manligt och kvinnligt ”konstrueras” i relation till varandra. Att på
det här sättet avgränsa det biologiska könet från det sociala könet är fruktbart eftersom det
klargör att skillnader i arbetsdelning, makt och resurser mellan män och kvinnor i samhället är
ett resultat av sociala och kulturella faktorer, och inte en följd av en biologisk process.

En viktig utgångspunkt i den här granskningen är att ett genusperspektiv inte är detsamma
som ett kvinnohistoriskt eller ett jämställdhetsperspektiv. Det kvinnohistoriska perspektivet
syftar i första hand till att lyfta fram kvinnors verksamheter och erfarenheter samt deras
ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Ett kvinnoperspektiv kan dock till en del rymmas
inom ett genusperspektiv men det är viktigt att hålla isär dem. Ett jämställdhetsperspektiv
kännetecknas av att ojämlika skillnader i samhället mellan män och kvinnor uppmärksammas,
men där de bakomliggande orsakerna sällan eller aldrig berörs. Utifrån ett
jämställdhetsperspektiv ses kön vanligtvis som en variabel vilken ofta är kopplad till en
tämligen oproblematisk och enkel bild av vad kön är för något.1 Det är fullt möjligt att ha ett
jämställdhetsperspektiv utan att problematisera genus, medan det omvända är svårt att tänka
sig, eftersom kön och könsrelationer i det senare fallet vanligtvis relaterats till någon form av
maktproblematik. Ett genusvetenskapligt perspektiv kan definieras enligt följande:

Med ett köns- eller genusvetenskapligt perspektiv menar man som en huvudregel att studierna ska
omfatta könsidentiteter, könsrelationer och könsstrukturer samt deras konstruktion. Könsbetingade
maktrelationer ingår också som ett centralt studieobjekt i genusvetenskapen.2   

Med utgångspunkten från ovanstående definition uppfattar jag att genusaspekterna i
historieämnet handlar om att presentera och problematisera genus i historien. Det vill säga
visa på hur socialt konstruerade könsidentiteter institutionaliseras i form av sociala
föreställningar och kulturella mönster samt hur dessa förändras eller inte förändras över tid.
Till detta hör även maktfrågor och särskilt sådana som rör mäns strukturella överordning i
samhället.

Utgångspunkten i min granskning är att den analytiska dimensionen av begreppet genus är en
viktig vattendelare gentemot de båda övriga perspektiven som är mer deskriptiva. Ur
jämställdhetssynpunkt kan kanske ett kvinno-/jämställdhetsperspektiv försvaras eftersom de
ändå uppmärksammar och beskriver samhälliga ojämlikheter mellan män och kvinnor. Men i

                                                  
1 Pettersson 2001, s 21
2 Wiklund 2001, s 5
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och med att det sällan är de bakomliggande faktorerna eller maktrelationen mellan könen som
problematiseras är det mindre troligt att dessa synsätt bidrar till att utveckla studenternas
förmåga att tänka kritiskt kring genus.

Material och metod
Föreliggande granskning bygger på en kombination av både kvalitativa och kvantitativa
metoder. Det empiriska materialet utgörs av egna erfarenheter, intervjuer med lärare, en
enkät, kurslitteraturlistor, kompendier samt studentuppsatser och tentamensfrågor. Materialet
är utvalt för att ge en så bred bild som möjligt av grundutbildningens utformning och
framtoning. Metodiskt gick jag tillväga så att jag delade in granskningen i tre delar. Den första
delen handlar om lärare och studenters erfarenheter av hur genusaspekterna tas upp
utbildningen. Några lärare intervjuades och frågorna handlade om hur de ser på
genusaspekterna i undervisningen och i kurslitteraturen. Jag ville också få en uppfattning om
hur studenterna upplever att genusaspekterna belyses i utbildningen och en grupp studenter
(33 st.) fick därför besvara en kort enkät. I studenternas fall hade en alternativ metod kunnat
vara att istället för en enkätundersökning göra djupintervjuer med ett urval av slumpmässigt
utvalda individer. Jag bedömde dock detta som en sämre metod i det här fallet. De
arbetsekonomiska skälen vägde tyngst, men jag ansåg också att en mer generell bild av hur
studenterna upplever att genusaspekterna tas upp i grundutbildningen bättre motsvarade syftet
med denna granskning.

I den andra delen granskar jag den obligatoriska kurslitteraturen och detta motiveras av att
kurslitteraturen har en framträdande plats i undervisningen i historia (särskilt när det gäller
historia 1). I tidigare studier av hur kurslitteratur som används i grundutbildningen speglar
genus och där udden har varit riktad mot jämställdhetsfrågor har man undersök proportionen
mellan manliga/kvinnliga författare på litteraturlistorna. Den metoden använder jag mig även
av i den här granskningen samt att jag också undersöker i vilken utsträckning både för- och
efternamn skrivs ut på litteraturlistorna.3

Problemet med denna metod är dock att den inte tar hänsyn eventuella diskrepanser när det
gäller antalet sidor som manliga respektive kvinnliga författare bidrar med. Inte heller tar den
hänsyn till kvantitativa skillnader i textomfång mellan olika kurser. Dessutom är det heller
inte givet att en likafördelning av manliga och kvinnliga författare garanterar att
genusperspektivet speglas - eftersom det inte kan förutsättas att kvinnliga författare (alltid)
skriver utifrån ett genusperspektiv. Ett ytterligare problem är att i vissa översiktsverk så
framgår det inte vem som har skrivit vad i de olika kapitlen. Jag kompletterade därför
granskningen med en kvalitativ analys av litteraturens innehåll.

I den tredje delen granskar jag i vilken utsträckning genusaspekterna framträder i den övriga
undervisningen. Här använder jag mig i huvudsak av en kvantitativ metod för att granska hur
genusaspekterna belyses i specialkurser och individuella fördjupningskurser, samt i student-
uppsatser och i examinationsfrågor. Eftersom detta sammantaget utgör ett mycket omfattande
material har det tyvärr inte varit möjligt, givet de resurser som har ställts till förfogande, att
göra en mer djupgående granskning av hur genusperspektivet framträder i varje enskild
fördjupningskurs.

                                                  
3 Edwertz & Lundström 2003, s 8
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Presentation av enheten för historia vid Linköpings universitet
Enheten för historia vid Linköpings universitet är en av landets största historiska enheter.
Samtliga lärare är aktiva forskare och flera av dem har varit engagerade i olika
läromedelsprojekt under 2003 och 2004. Enheten för Historia är en fristående enhet inom
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Grundutbildningen i
historia ges som fristående kurs 1 – 80 poäng. Förutom de ämnesspecifika kurserna i historia
ryms inom ramen för grundutbildningen också interdisciplinära kurser, samt även en hel del
uppdragsverksamhet utanför ämnet på institutions- eller fakultetsnivå eller motsvarande
externa institutioner. Exempelvis har historia omfattande uppdrag inom Linköpings
universitets lärarutbildning och kulturvetenskapliga programmet. Utbildningsuppdraget syftar
både till att förmedla grundläggande och fördjupade kunskaper om historiens
utvecklingslinjer, samt ge studenterna en grundläggande skolning i vetenskaplig verksamhet.
Antalet studenter som läser historia ligger i snitt runt 1000 stycken per år.
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Granskning av historia ur ett genusperspektiv

Könsrepresentation

Lärarkårens könsfördelning
Som en bakgrund till granskningen är det viktig att belysa hur könsfördelningen bland lärarna
ser ut och i vilken utsträckning studenterna möter både manliga och kvinnliga förebilder.
Historia som ämne har själv en historia av kraftig mansdominans. Det är också i huvudsak
män som har format historieämnet i Linköping. Enligt aktuell personallista arbetar för
närvarande 14 personer på enheten för historia.4 Två stycken har administrativa tjänster. Båda
är kvinnor. Övriga anställda är lärare på grundutbildningen och av dem är två kvinnor.
Genomsnittsåldern inom lärarkollegiet uppskattas ligga i intervallet 50-60 år. De dominerande
forskningsprofilerna bland lärarna är socialhistoria, lokalhistoria och kulturhistoria. När det
gäller den ämnesspecifika delen av grundutbildningen förekommer det att externa lärare
engageras jämte de ordinarie.  Könsfördelningen när det gäller den schemalagda
undervisningen i historia inför höstterminen 2004 ser ut enligt följande:

De manliga lärarna är alltså betydligt fler än de kvinnliga på i stor sett samtliga
utbildningsnivåer. Det man dock bör ha i åtanke är att det kan se lite olika ut vid olika
tillfällen. Av egen erfarenhet vet jag att andelen kvinnliga lärare ibland är större. När det
gäller historia 1 halvfart tillkommer det t.ex. en kvinnlig lärare under vårterminen. Trots detta
möter studenterna till övervägande del manliga lärare. Men det faktum att det i huvudsak är
män som undervisar på grundutbildningen behöver inte i sig betyda att genusaspekterna inte
lyfts fram. På samma sätt som kvinnliga lärare inte automatisk medför att genusaspekter
synliggörs. Av det kan man dock inte dra slutsatsen att könsrepresentationen är oväsentlig.
Erfarenhetsmässigt vet vi att kvinnliga lärare generellt sett belyser genusfrågor i större
utsträckning än vad manlig lärare gör.

                                                  
4 http://www.isak.liu.se/historia/personal.

Antalet lärare i absoluta tal fördelade utifrån kurs och kön på
historia 1-4 , 1:1 och 1:2 ht 2004

Kursnamn Totalt Män kvinnor
____________________________________________________

Historia 1 9 9 0

Historia 1(halvfart) 5 4 1

Historia 2 8 7 1

Historia 3 3 3 0

Historia 4 4 3 1

Historia 1:1* 6 4 2

Historia 1:2* 8 7 1
_______________________________________________
* Lärarutbild.   Källa: http://www.isak.liu.se/historia/schema
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Studenternas könsfördelning
För att få en övergripande bild av hur studenterna som läser historia i Linköping upplever att
genusaspekterna lyfts fram i undervisningen kan det vara lämpligt att börja med att undersöka
i vilken utsträckning respektive kön finns representerade. Den statistik som jag har tagit del av
visar att könsfördelningen mellan manliga och kvinnliga studenter är mycket jämn på
samtliga utbildningsnivåer på historia 1-4. Tabellen nedan visar antalet kvinnliga studenter i
relation till det totala antalet som var registrerade på historia 1-4 våren 2004.

Som framgår av ovanstående sammanställning så är könsfördelningen mycket jämn på alla
nivåer. Tabellen nedan visar att den genomsnittliga andelen kvinnor i perioden 1998 t.o.m.
våren 2044 ligger mycket när 50 procent på alla nivåer.

Det vanliga könsmönstret brukar vara att ju högre upp i utbildningsnivåerna man kommer,
desto mer avtar antalet kvinnliga studenter. Det vill säga att det normalt är fler kvinnliga
studenter på grundnivån än på påbyggnadsnivåer och magisterutbildningar. Den statisk jag
har tagit del av visar på ett annat mönster. Historieämnet avviker från det generella mönstret
såtillvida att antalet kvinnliga studenter inte tycks minska med högre nivåer. Sett över hela
perioden vt 1998 – vt 2004 är det i procent lika många kvinnliga studenter på magisternivån
som på historia 1 (bil. 2). Vissa variationer i könsfördelningen förekommer visserligen men
dessa avvikelser är sannolikt kopplade till slumpmässiga faktorer som t.ex. ett för tillfället lågt
antal studenter. När det gäller lärarutbildningen i historia är sedan länge majoriteten av
studenterna kvinnor.

                     Antalet registerade studenter totalt och kvinnliga 
i absoluta tal på historia 1-4 vt 2004 

                (Källa: Enheten för historia. Linköpings Universitet.)
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Lärare och studenters erfarenheter

Lärarna
Förutom ett flertal ostrukturerade samtal har totalt fem manliga lärare intervjuats. Samtliga
intervjuer skedde på historia i Linköping och spelades in på band. Intervjuerna kretsade kring
frågor om hur de uppfattar att de själva tar upp genusaspekter i den egna undervisningen, hur
de uppfattar att kurslitteraturen speglar genus, samt hur de själva upplever att genusaspekterna
generellt hanteras på historia i Linköping.

Genus i undervisningen
Undervisningen i historia bedrivs främst i form av föreläsningar, seminarier, individuell
handledning och i form av grupparbeten. Jag är själv en del av historias lärarkår. När det
gäller historia 1 helfart ansvarar jag för ett särskilt genusseminarium där jag tar upp genus
som ett analytiskt begrepp, samt ges studenterna möjlighet att öva sig i att analysera texter
med hjälp av ett genusperspektiv. På historia 1 halvfart tar jag upp genus i både teori- och
metoddelen, samt också i en särskild föreläsning om genus i historien. Till viss del bidrar jag
alltså till att genusaspekterna belyses i utbildningen. Som tidigare student och numera lärare
på historia har jag erfarenheter av lärarkåren utifrån både ett student- och ett
kollegialtperspektiv. Jag uppfattar att är lärarna på historia över lag är positivt inställda till att
ta upp genusaspekter i undervisningen. En genomgående uppfattning är dock att
genusaspekter inte är alltid är intressanta att ta upp och flera lärare poängterar att man inte får
låsa sig vid ett enda perspektiv. Fixeringen vid marxismen och historiematerialismen under
1970-talet nämns som ett varnande exempel. När det gäller hur genus ska definieras råder det
inte någon tydlig enighet. När jag tog upp frågan om hur ”genus” ska definieras i samband
med intervjuerna och i mer informella samtal blev detta än mer tydligt. Några lärare talar om
kön/genus som en variabel bland andra, medan andra talar om kön/genus som något
relationellt och konstruerat. I de empiriska exempel som informanterna själva lyfter fram för
att precisera vad de menar med ett genusperspektiv betonas som regel de materiella
aspekterna. Däremot är det ingen av informanterna som företräder en uttalat biologistisk syn
på vad kön är för något, utan det är det sociala könet samtliga lärare talar om.

Överhuvudtaget framstår inte genusaspekterna som kontroversiella eller problematiska och
den allmänna uppfattningen bland lärarna på historia är att genusaspekterna många gånger
kommer in på ett naturligt sätt i undervisningen. Genus nämns när det har relevans i
sammanhanget, menar en respondent, eftersom det finns en medveten om det perspektivet
idag. Andra lärare menar att genusaspekterna öppnar upp för ett bredare perspektiv på
historien och därför kan det inte kringgås. I huvudsak ser informanterna genus som ett
perspektiv bland många andra. Det som är avgörande för när det lyfts fram är frågeställningar
eller problemställningar. I vissa fall menar flertalet lärare att genus är mindre relevant, medan
det i andra frågor är huvudperspektivet. I stort sett samtliga intervjuade lärare upplever att de
anlägger ett genusperspektiv när de anser att det är relevant för att förstå eller förklara ett
historiskt problem. En annan frågeställning eller problematik kan kräva ett annat perspektiv
menar de.

Överlag uppfattar jag att lärarna är relativt nöjda med hur genusaspekterna generellt tas upp i
grundutbildningen. Den egna kompetensen nämns som ett problem i sammanhanget i och med
att tiden för att läsa in sig på aktuella teorier eller forskningslägen är starkt begränsad.  Av det
skälet, menar en respondent, är det viktig att de lärare som är skolade i genusvetenskap också
utnyttjas i undervisningen. Det finns dock en oro att genusperspektivet på något sätt ska
konkurrera ut andra viktiga perspektiv eller att man ska ”tvingas” anlägga ett genusperspektiv
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när detta inte är lämpligt för att förklara eller förstå ett problem eller frågeställning. Det vill
säga att en del lärare upplever att det finns politiska krafter i bakgrunden som skulle kunna
komma att påverka den vetenskapliga integriteten.

Genus i kurslitteraturen
Lärarkåren är i stort sett enig om att den obligatoriska kurslitteraturen har vissa brister när det
gäller genusaspekterna. Störst brister har, menar man, de internationella översiktverken som
behandlar världshistorien. Lärarna förklarar detta med att den internationella litteraturen inte
anlägger ett genusperspektiv på det mera övergripande politiska skeendet, samtidigt som
flertalet menar att även denna genre har börjat bli medveten om genusaspekterna. Men, säger
en respondent, i vissa avseenden diskrimineras fortfarande kvinnorna när det gäller den
politiska historien. Flera lärare framhåller att huvudboken A History of World Societies har
ett något ålderdomligt kvinnoperspektiv, snarare än ett genusperspektiv. Om jag tolkar dem
rätt i det här fallet anses ändå huvudbokens fördelar uppväga dess briser i fråga om genus och
genusaspekter. I och med att boken i stor utsträckning behandlar socialhistoriska aspekter av
världshistorian passar den bra in i historias profil. Den är även relativt billig att införskaffa för
studenterna vilket många lärare ser som en stor fördel. När det gäller den socialhistoriska
litteraturen är det bättre ställt med genusaspekterna, menar flera lärare och de framhåller att de
tror att problemet med avsaknaden av genusaspekter är på väg att rättas till i de nya
läroböckerna. Dessa har valts ut just med tanke på att genusaspekterna har getts en
framträdande roll. Samtidigt framhålls svårigheterna att hitta internationell litteratur med ett
integrerat genusperspektiv. Däremot är det inte svårt att hitta genuslitteratur till
fördjupningskurserna.

Relationen lärare - studenter
Jag frågade också om det händer att studenterna tar upp frågor som har genusanknytning, och
den allmänna uppfattningen syns vara att lärarna är mer genusmedvetna än många studenter.
Här går dock åsikterna något isär. En lärare säger sig ha en känsla av att en del studenter inte
riktigt är mottagliga för att diskutera genusaspekter. Särskilt unga kvinnor uppfattas ibland
kunna bli direkt provocerade av att höra talas om att män diskriminerar kvinnor eftersom de
anser att detta hör till en förgången tid.  En lärare uppfattar istället att genusfrågor i allmänhet
mottas mer positiv av kvinnliga studenter. Manliga studenter, menar en tredje lärare, känner
sig fortfarande lite främmande när genusaspekter tas upp i undervisningen. Dock finns det
inget som tyder på att genusfrågor skulle uppfattas som särskilt laddade eller känsliga att ta
upp i undervisningen. Flera lärare säger sig också ta hänsyn till eventuella könsskillnader i
form av olika erfarenheter och intressen, när de utformar tentamensfrågorna. Som exempel
nämns att man medvetet undviker frågor som kan gynna endera av könen. T.ex. uppfattas
unga män, till skillnad från många kvinnor, kunna mycket om de båda världskrigen och för att
inte missgynna de kvinnliga studenterna undviker lärarna att ställa krigsrelaterade
tentamensfrågor.

Studenterna
Studenternas uppfattning om genus i utbildningen
För att få en uppfattning om hur studenterna upplever att genusaspekterna tas upp i
utbildningen genomförde jag en kvantitativ undersökning. För det ändamålet konstruerade jag
en enkät (bil 1). Urvalet är gjort i form av ett klusterurval och populationen utgörs av alla
studenter som läste historia 1 helfart under slutet av vårterminen 2004. Enkätundersökningen
är dock inte tänkt att vara en totalundersökning eller avsedda att ligga till grund för en
beskrivning av en större fiktiv population. Målet var att få en lägesbeskrivning av hur
studenterna på historia 1 uppfattar att genusaspekterna lyfts fram i utbildningen. Enkäten
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delades ut och samlades in vid ett och samma tillfälle. Detta skedde i samband med att jag
undervisade på tre obligatoriska seminarier. På det sättet blev bortfallet i princip lika med
noll. Nackdelen med att både dela ut och samla in enkäten vid ett och samma tillfälle är att
studenterna fick kort om tid att besvara frågorna. Fördelen är att jag nådde en mycket hög
svarsfrekvens och det var något som eftersträvades. Resultatet har därefter behandlats i Excel.

Trots att i princip alla i populationen besvarade enkäten bör det påpekas att resultatet av
svaren är långt ifrån entydiga. Den största osäkerhetsfaktorn är i vilken grad de faktiskt har
svarat på det som efterfrågas. För att göra enkäten så enkel och så kort som möjligt valde jag
att inte ställa frågor om hur genus kan definieras eller vilken förförståelse den enskilda
respondenten har när det gäller genusperspektiv i undervisningen. Det råder alltså en viss
osäkerhet huruvida den enskilda individen har förstått vad som menas med ett
genusperspektiv. Däremot är det rimligt att utgå ifrån att respondenterna är medvetna om att
genus handlar om någon form av könsaspekter i utbildningen. En annan faktor som bidrar till
osäkerheten är att respondenternas erfarenheter av högre studier pendlar mellan rena
nybörjarstudenter och mer rutinerade. Av de totalt 33 individer som besvarade enkäten så
uppgav 15 stycken att de har 20 p eller mindre i studiepoäng, medan 13 stycken uppgav att de
har mer än 50 studiepoäng. De kvinnliga studenterna har generellt sett en något kortare
erfarenhet av högre studier än de manliga. Ett antagande som inte bekräftades i
undersökningen är att studenter med lite längre erfarenhet skulle vara mer kritiska till hur
utbildningen belyser genus än nybörjarstudenterna. Det är alltså oklart i vilken mån
erfarenheter av högre studier påverkar synen på genus i utbildningen. En del respondenter har
t.ex. svarat ja på frågan om de upplever att kurslitteraturen speglar genus, svarat att de inte har
någon åsikt i frågan om de upplever att lärarna lyfter fram genusaspekter under
föreläsningarna, för att sedan i en slutkommentar efterlysa mer kvinnohistoria.5 Sammantaget
framstår resultatet av enkätundersökningen som svårtolkat. Följande redovisning bör därmed
tolkas ytterst försiktigt.

Fråga 7a: Upplever du att litteraturen som ingår i grundutbildningen i
historia speglar genusperspektivet?
_____________________________________________________________

Kön Ja Delvis Nej Ingen åsikt Summa

_____________________________________________________________

Kvinnor 13 53 33 100

Män   6 61 11 22 100
_____________________________________________________________
Procentuell fördelning efter kön och uppfattning. (M = 18   K =15st)

Majoriteten av både manliga och kvinnliga studenter upplever att litteraturen som ingår i
historia 1 delvis speglar genusperspektivet. Jag tittade även på om svaren påverkades av
studenternas olika erfarenheter av akademiska studier. Men några sådana tendenser går inte
att utläsa. Däremot har fler män än kvinnor gett exempel på litteratur som belyser
genusperspektivet. Den bok som oftast nämns är ”Mckay” (A History of World Societies)
som – utan att gå händelserna i förväg - inte kan sägas ha ett genus- men väl ett
kvinnohistoriskt perspektiv. En del andra exempel på litteratur som nämns i sammanhanget är
sådana som överhuvudtaget inte tar upp genus alls.

                                                  
5 Kvinna, 31 år.
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När det gäller upplevelsen av att det är lärarna som lyfter fram genusperspektivet i
undervisningen ökar andelen respondenter som svarat ja. Något fler kvinnor har svarat ja
medan något fler män har svarat nej. Majoriteten av respondenterna upplever inte heller att de
har saknat ett genusperspektiv i någon eller några föreläsningar (fråga 8b). Det var dock två
kvinnor och tre män som svarade ja på frågan om de har saknat genus i någon föreläsning. En
kvinna menade att hon upplevde att detta saknades i ”politiska föreläsningar under 1900-
talet”6, en annan menar att det saknades i föreläsningen om stormaktstiden. Hon skriver i sin
kommentar att ”vad pysslade alla kvinnor med?”7. En tredje kvinnan svarade att hon inte
upplever att genusperspektivet har saknats i föreläsningarna och kommenterade detta med att
”genusperspektivet oftast tas upp på ett eller annat sätt”8. I de manliga respondenternas
svarsfördelning går det att urskilja en viss skillnad mellan dem som har kort respektive lite
längre erfarenhet av akademiska studier. Tre män som har angett att de har mindre än 20
studiepoäng svarade ja på frågan om de har saknat ett genusperspektiv i någon eller några
föreläsningar Däremot är det ingen av de mer erfarna manliga studenterna som har upplevt
detsamma. Några konkreta exempel på föreläsningar där respondenterna skulle ha velat ha
med ett genusperspektiv ges inte heller. En av männen menar att han skulle vilja veta ”lite
mer om hur kvinnorna haft det i största allmänhet”. 9 En av de mer erfarna manliga
studenterna svarade nej på frågan (8a) om lärarna lyfter fram genusperspektivet i
föreläsningarna, och nej på frågan om ett genusperspektiv har saknats ni någon föreläsning
(8b). Han lämnat följande kommentar:

Historia är till stor del männens historia, att föreläsningarna då tar upp mäns historia ser jag som
fullt naturligt.10

Denna uppfattning får anses vara ganska udda och den är inte representativ för gruppen män
som helhet.

                                                  
6 Kvinna, 21 år.
7 Kvinna, 31 år.
8 Kvinna, 22 år.
9 Man, 23 år.
10 Man, 25 år.

Fråga 8a: Upplever du att lärarna lyfter fram genusperspektivet i
föreläsningarna?
________________________________________________________________

Kön Ja Delvis Nej
Ingen
åsikt

Summa

________________________________________________________________

Kvinnor 27 53 7 13 100

Män 11 56 22 11 100

_____________________________________________________
Procentuell fördelning efter kön och uppfattning. (M = 18   K =15st)

Fråga 9a: Upplever du att genusperspektivet tas upp på

diskussionsseminarierna?

___________________________________________________________

Kön Ja Delvis Nej Ingen åsikt Summa

__________________________________________________

Kvinnor 47 47 7 100

Män 61 22 6 11 100
__________________________________________________
Procentuell fördelning efter kön och uppfattning. (M = 18   K =15st)
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Som framgår av svarsfördelningen ovan så upplever en klar majoritet att genusperspektivet
tas upp på seminarierna. Framförallt hos männen är den uppfattningen mycket vanlig.

Även om de kvinnliga studenterna i något större utsträckning än männen upplever att
initiativet till att ta upp genusperspektivet kommer från både lärare och studenter så är det en
klar majoritet av både manliga och kvinnliga respondenter som betonar lärarnas roll. En
uppfattning som även delas av de ovan intervjuade lärarna. Avslutningsvis ombads
respondenterna att fälla ett generellt omdöme över hela kursen.

Sju av tio studenter på historia 1 anser alltså att genus har blivit lagom belyst, medan tre av tio
tycker att genus inte har belysts i tillräcklig utsträckning. En majoritet av de tillfrågade
studenterna upplever alltså att genusperspektivet har blivit tillräckligt belyst. Ingen av
respondenterna säger sig uppleva att det har varit för mycket fokus på genusaspekterna medan
däremot något fler än var tredje manlig student upplever att det har varit för lite.
Uppfattningarna är som synes också jämnt fördelad mellan könen.

Respondenterna fick också möjlighet att lämna egna kommentarer och synpunkter i slutet av
enkäten. Å ena sidan finns det några kommentarer som är starkt kritiska till hur historia har
hanterat genusperspektivet. En kvinna menar t.ex. att det ”skulle vara intressant med ett
kvinnligt perspektiv på historien – i den mån det är möjligt”. 11 En anmärkning som kan tolkas
som en kritik av hur genusaspekterna har behandlats under utbildningen. En annan kvinnlig student

                                                  
11 Kvinna, 20 år

Fråga 9b: Om genusperspektivet tas upp på diskussionsseminarierna -

kommer initiativet i så fall från lärarna eller studenterna? (eller båda)

___________________________________________________________

Kön Lärarna Både och Summa

___________________________________________________________

Kvinnor 67 33 100

Män 87 13 100

Samtliga 78 22 100
___________________________________________________________
Procentuell fördelning efter kön och uppfattning N=27 (k=12 + M=15)

Fråga 13.  På det hela taget anser du att genusperspektivet har blivit tillräckligt belyst
på din kurs?

___________________________________________________________________

Kön För mycket Lagom För lite Summa

___________________________________________________________________

Kvinna 73 27 100

Man 67 33 100

Samtliga 70 30 100

____________________________________________________________________
Procentuell fördelning efter kön och uppfattning. (M = 18   K =15st)
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med lång utbildningserfarenhet menar att det har varit för lite kvinnliga författare och teoretiker med i
kursen.
Å andra sida finns det några exempel där studenterna är mycket positiv till hur
genusperspektivet har blivit belysta. Överlag upplever alltså de tillfrågade studenterna att
genusaspekterna har varit lagom belysta på historia 1.

Genus i den obligatoriska kurslitteraturen
Manlig och kvinnliga författare på litteraturlistorna
Den obligatoriska litteraturen spelar som sagt en viktig roll för undervisningen i historia i
Linköping, särskilt på A-nivån. Det beror på att den i väsentlig utsträckning ligger till grund
för examinationerna. Lärarnas föreläsningar är – med vissa undantag – som regel också
kopplade till kurslitteraturen. Vanligtvis kompletteras kurslitteraturen med kortare eller längre
texter vilka studenterna får sig tilldelade i samband med metodövningar, tematiskt upplagda
kurser och seminarier. Studenterna erbjuds dessutom möjligheter att kommentera
kurslitteraturen i samband med kursutvärderingarna.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det intressanta att undersöka proportionen mellan manliga
och kvinnliga författare. Jag räknade därför hur många av böckerna eller texterna som
förekommer på de obligatoriska litteraturlistorna som har skrivits av manliga respektive
kvinnliga författare. Jag noterade samtidigt i vilken utsträckning både för- och efternamnen
har skrivits ut. Granskningen bygger på de litteraturlistor som föreligger inför höstterminen
2004 och som gäller för historia 1- 3 och historia 1:1 och 1:2 (lärarutbildningen) .12

Det är totalt tolv böcker som ingår som obligatorisk kurslitteratur på grundutbildningen i
historia 1-3. Dessa fördelar sig på fjorton manliga och två kvinnliga författare. Ingen kvinna
står som ensam författare. Detta kan jämföras med att åtta stycken manliga författare.  I fem
fall har förnamnet angetts och i samtliga fall rör det sig om manliga författare. Ingen litteratur
på den obligatoriska litteraturlistan har genus som huvudperspektiv.

Kvalitativ analys med hjälp av genustrappan
För att närmare granska i vilken mån kurslitteraturens innehåll tar upp genusaspekter använde
jag mig av den s.k. genustrappan.  Metoden har utvecklats Mona Edwertz och Lars Lundström
vid Karlsstads universitet. 13 Överst i genustrappen placerar de litteratur som är
genusmedveten. Det vill säga litteratur som behandlar kön som sociala konstruktioner och
som tydligt ifrågasätter den patriarkala maktstrukturen. I fallande skala följer sedan litteratur
som är jämställdhetsmedveten, och därunder sådan litteratur som är könsmedveten.
Gradskillnaden mellan jämställdhets- och könsmedveten litteratur är inte helt självklar. I den
jämställdhetsmedvetna litteraturen beskrivs och problematiseras ojämlika skillnader mellan
män och kvinnor medan den könsmedvetna litteraturen uppmärksammar och beskrivs sådana
skillnader, men gör det utan att de problematiseras. Längst ned på genustrappan placeras
litteratur som kan sägas vara könsomedveten och som i sämsta falla också är könsmakts-
förstärkande. Den könsomedvetna litteraturen kännetecknas av ett könsneutralt
framställningssätt och den könsmaktsförstärkande av manliga härskartekniker och försvar av
det patriarkala förtrycket. För enkelhetens skull delade jag i den obligatoriska litteraturen
kategorierna allmänna översiktverk, socialhistoriska verk och teori- och metod böcker. Varje
bok kommenteras kort och därefter presenteras ett omdöme som bygger på genustrappans
typologisering.

                                                  
12 Historia 4 är mer forskningsinriktad och studenterna väljer i stor utsträckning litteratur i samråd med lärarna.
13 Ibid s 9.
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Allmänna översiktsverk
Världshistoria .
Cameron, Rondo E  Världens ekonomiska historia från urtid till nutid, 2001
McKay, John P, Patricia B Ebrey m.fl. A History of World Societies, 2000 (f.utgåvan:1988)

I Cameron 2001 saknas kön/genus helt och hållet. Världsekonomin framställs som
könsneutral. Den kan karaktäriseras som könsomedveten. MacKay 2000 beskriver skillnader i
sociala villkor mellan könen. Kvinnorna lyfts genomgående fram men de hamnar hela tiden
utanför den egentliga samhällsutvecklingen. Genus (eller gender som det heter på engelska)
likställs mer eller mindre med kvinnor/kvinnlig.  Genusrelationen problematiseras i mycket
ringa utsträckning och boken kan sägas hamna mellan de båda kategorierna jämställdhets- och
könsmedveten.

Nordens och Sveriges historia
Lindström, Dag  Forntid: Sverige – en introduktion, 2004
Ahlberger Christer & Lars Kvarnström Det svenska samhället 1720-2000, 2004
Lindkvist Thomas & Maria Sjöberg Det svenska samhället 800-1720, 2003
Gustafsson Harald Nordens historia, 1997

I Lindström 2004, Ahlberg & Kvarnström 2004 och Lindkvist & Sjöberg 2003 är
genusperspektivet integrerat och dessa böcker kan klassificeras som genusmedvetna.
Författarna problematiserar maktstrukturer utifrån en relationell syn på genus där såväl män
som kvinnor ingår. De diskuterar kön och klass och sätter in detta i ett kulturellt sammanhang
vilket gör att bakomliggande mönster blir synliga. I Gustafsson 1997 saknas däremot
genomgående genusperspektiv och den problematiserar inte kön i relation till makt. En viss
medvetenhet om skillnader i sociala villkor mellan män och kvinnor finns med i några korta
exempel. I ett mycket kort avsnitt beskriver författaren exempelvis hur övergången från
bondesamhälle till industrisamhälle förändrade könsrollerna. Men så mycket mer blir inte
sagt. Boken framstår som i hög grad könsomedveten.

Socialhistoriskt inriktade verk
Kamen, Henry Early Modern European Society, 2000
Horgby Björn Egensinne och skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940, 1993
Gaunt David Familjeliv i Norden, 1996 (f. utgåvan: 1983)
Kamen 2000 behandlar ämnesområdet delvis med ett genusperspektiv och den kan
karaktäriseras som genusmedveten. Horgby 1993 har inte ett genomgående genusperspektiv
men problematiserar bitvis både patriarkala mönster och könsmaktstrukturer. Författaren
sätter också in detaljerade analyser och beskrivningar av maktförhållanden kopplade till genus
i ett identitets- och kulturellt perspektiv. Den kan kategoriseras som genusmedveten. Gaunt
1996 ger en rik beskrivning av mäns och kvinnors familjeliv från vikingatiden fram till 1900-
talet. Framställningen rör sig i huvudsak på en deskriptiv nivå och den problematiserar inte
maktstrukturer eller patriarkala mönster. Boken tar visserligen upp patriarkatets
könsrollsmönster och skillnader i sociala villkor, men någon djupare analys ur ett
genusperspektiv görs inte. Begreppet könsroller används frekvent vilket idag känns föråldrat.
Begreppet könsroll används inte analytiskt och det påvisas inte heller hur könsrollerna
konstrueras i relation till varandra. Det finns dock genomgående en medvetenhet om att det är
viktigt att synliggöra kvinnorna och boken hamnar därför emellan kategorierna jämställdhets-
respektive könsmedveten.
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Teori- och metodböcker
Burke Peter Annallesskolan. En introduktion 1992
Kjørup, Søren  Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras
vetenskapsteori, 1999
Florén Anders & Henrik Ågren Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod
och framställningssätt, 1998

Burke 1992 beskriver framväxten av den s.k. Annales-skolan ur ett generationsperspektiv. En
rad manliga historiker omnämns och deras livsgärningar beskrivs ingående. Ämnesområdet
presenteras som om det vore könsneutralt, inget kön- eller genusperspektiv finns med. Birgitta
Odén skriver i förordet att kvinnohistorisk forskning inom annales-traditionen både är svag
och av sent datum. Varför det förhåller sig på det sättet är oklart. Ett genusperspektiv hade
därför varit relevant för att förstå detta. Boken kan kategoriseras som könsomedveten.

Kjørup 1999 är en vetenskapsteoretisk framställning om humaniora som vetenskap. Boken
diskuterar problem och teoretiska begrepp inom humanvetenskaperna och i ett av kapitlen
ägnas ett avsnitt åt vetenskapens kön. Men det som diskuteras är inte genus som
analytisktbegrepp utan hur vetenskapsteoretiska frågor är kopplade till kvinnliga forskare och
ståndpunktsforskning. Det som dominerar är snarare funderingar kring könskvoteringens
nackdelar än en problematisering av den manliga dominansen. Överhuvudtaget präglas boken
av att olika teman genomgående presenteras på ett könsneutralt sätt trots att flera av dem i
allra högst grad har med genus att göra. Författaren beskriver t.ex. den västerländska
bildningstraditionen i ett historiskt perspektiv utan överhuvudtaget reflektera över att denna
tradition har dominerats av männens bildningsideologi. I sakregistret finns inte vare sig
begreppen genus eller kön med.  Under rubriken kvinnohistoria (mindre än en halv sida)
uppmärksammar författaren att den historiska forskningen oftast har handlat om män, men att
dessa arbeten har kommit att framstå som neutrala. Det vill säga att historiska framställningar
har varit könskodade, men så mycket mer blir inte sagt i frågan.  Större delen av boken
framstår som könsomedveten, utom i några få korta avsnitt där den kan sägas vara
könsmedveten.

Florén & Ågren 1998 handlar om hur man bedriver historiska undersökningar. Det är en slags
handbok i konsten att skriva B-uppsats i historia. Den introducerar de olika momenten som
hör till uppsatsskrivande på ett könsneutralt sätt. I ett avslutande kapitel ges en kort
presentation av en rad perspektiv och begrepp. Ett av dem är genus. Här omnämns att genus
är det sociala könet och att det handlar om relationen mellan män och kvinnor. Författarna
själva tycks likställa genus med könsidentitet och de nämner knapp att genusperspektivet ofta
fokuserar på ojämlika maktstrukturer och patriarkala mönster. Boken kan kategoriseras som
mer eller mindre könsomedveten.

Genusaspekter i den övriga undervisningen

Från och med historia 2 läggs undervisningen upp mera tematiskt och studenterna får också
möjlighet att välja individuella fördjupningskurser, vilka innehållsmässigt spänner över en rad
olika ämnesområden. Det bör också nämnas att på historia 3 och 4 är det inte enbart historias
egna lärare som är kursansvariga utan här tillkommer det personer som har sin hemvist på
andra institutioner eller teman inom Linköpings universitet.
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Fördjupningskurserna

Historia 2
Historisk specialkurs
Denna kurs består av ett gemensamt seminariekompendium samt ett antal individuella
läskurser. Kompendiet utgörs av stencilmaterial i form av fem textutdrag, varav en av texterna
har ett kvinnohistoriskt perspektiv. Fyra texter är skrivna av män och en av en kvinna. Här har
det skett en förändring sedan min tid som student på historia i och med att en text som explicit
behandlar kvinnorna i historien har tillkommit.

När det gäller läskurserna har studenterna 14 olika alternativ att välja mellan. Sammanlagt
ingår det 89 olika böcker och den enskilda studenten läser cirka 1000 sidor. Kursen avslutas
med muntlig tentamen. Elva kurser har litteraturlistor där både för- och efternamn har skrivits
ut. I ett av kursalternativen förekommer litteratur som enbart är skriven av kvinnliga författare
däremot framgår det inte om denna kurs har en genusinriktning. Om man tittar på samtliga
litteraturlistor som så finns det i regel minst en kvinnlig författare med på respektive
litteraturlista. En av läskurserna har genus som rubrik och den handlar uteslutande om
genusaspekter. På den litteraturlista som hör till genuskursen ingår lika många manliga som
kvinnliga författare. Av totalt 89 böcker är det sju stycken som av titeln att döma kan sägas ha
genus som huvudinriktning. Därutöver finns det ytterligare ett antal böcker som kan
karaktäriseras som kvinnohistoria. Med utgångspunkt från de olika böckernas titlar så
uppskattar jag att någon form av genusaspekter, jämställdhetsfrågor eller kvinnohistoria finns
med i fem av de totalt 15 läskurserna.

Historia 3
Fördjupningskursen i historia
Fördjupningskursen i historia 3 är mycket omfattande och det finns hela 18 olika
ämnesområden att välja mellan. Sammanlagt ingår över 200 boktitlar och den enskilda
studenten läser i genomsnitt 1500 sidor. Kursen avslutas med en muntlig examination. Av
dessa mer än 200 titlar som ingår är det cirka 30 som har någon form av genus-/köns- eller
kvinnoperspektiv. I tio fall har författarnas för- och efternamn skrivits ut. Den generella
bilden är att litteraturlistorna i hög grad domineras av texter skrivna av manliga författare. När
det gäller läskursernas inriktning så finns det exempelvis två fördjupningskurser (Genus i tid
och rum och Maskulinitet) som är särskilt inriktade mot genusaspekter. Sammantaget
uppskattar jag att det är lite drygt 15 procent av den totala litteraturen som i någon mening
behandlar genus/kön eller kvinnohistoria. Dock kan det inte uteslutas att genusaspekterna tas
upp i litteraturen utan att detta framgår av själva titeln. Tittar man på det totala utbudet av
läskurser så finns uppskattningsvis någon form av genusaspekter med i mer eller mindre
hälften av dem.

Historia 4
Fördjupningskurs
Utöver de 18 kursalternativ som ingår i historia 3 tillkommer ytterligare sex nya kurser med
olika inriktning på historia 4. Det betyder att det finns sammanlagt 24 fördjupningskurser att
välja mellan.  I de sex ”nya” kurserna ingår totalt cirka 120 boktitlar. Av dessa är det tre som
har genus som huvudinriktning. Ytterligare några stycken handlar om familj och äktenskap
och det är möjligt att genusaspekter kan finnas med i dessa utan att det framgår av deras titel.
Totalt läser magisterstudenten mellan 1700 och 2000 sidor och kursen examineras genom
muntlig tentamen. Med ett undantag så skrivs både för- och efternamnen ut på samtliga
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litteraturlistor. En kurs saknar litteraturlista och här ombeds istället studenten att kontakta
kursansvarig för att i samråd med denna välja lämplig litteratur.

Uppsatserna

Genusperspektiv i studentuppsatser
B-,C- och D-uppsatser 2001 – 2003
Den grundläggande utbildningen i historia handlar i stor utsträckning om att studenterna
själva ska lära sig att både förstå och kunna förklara ett historiskt förlopp. Utbildningens mål
är att studenterna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Det vill säga att de utvecklar en
förmåga att kritiskt granska och bedöma fakta från källor och historisk litteratur. Därför är
också uppsatsskrivande ett mycket viktigt inslag i utbildningen. För att få ett mått på hur pass
vanligt det är att studenterna uppmärksammar genus i uppsatserna, genomförde jag en
kvantitativ undersökning av alla godkända B-, C- och D-uppsatser under perioden 2001 –
2003. Att jag valde att titta närmare på studentuppsatserna vid historia motiveras av att jag
tror att det finns ett visst sammanband mellan studenternas intresse av att skriva om genus och
i vilken omfattning genusaspekterna lyfts fram i utbildningen. C- och D-uppsatserna finns
registrerade på Linköpings universitetetsbibliotek och är sökbara i bibliotekets söksystem. Jag
började därför med att sökta efter uppsatser i biblioteksregistret med hjälp av nyckelord som
genus, genussystem, genusordning, genuskontrakt, genushistoria, kön, könsroll, könsidentitet,
patriarkat, feminism, könspolitik, kvinnligt, kvinnlighet, kvinnosyn, moderskap, femininitet,
manligt, manlighet, maskulinitet, äktenskap, sexualitet, yrkesidentitet m.fl. Dessvärre visade
sig att metoden inte var helt tillförlitligt p.g.a. att flera C- och D-uppsatser helt enkelt saknade
nyckelord.  För att komplettera undersökningen använde jag mig av historias arkivregister
över C- och D-uppsatser från 2001, 2002 och 2003.14 Uppsatsernas titlar fick då styra urvalet
(samma metod användes för att undersöka B-uppsatserna). Min utgångspunkt var att om
genus är uppsatsens huvudinriktning så förefaller det troligt att detta i så fall också speglas i
dess titel. Jag gick därför igenom samtliga B-, C- och D-uppsatser i perioden och med
vägledning av deras titlar räknade jag de uppsatser som enligt min bedömning kan uppfattas
ha någon forma av genusperspektiv eller som på annat sätt kan antas lyfta fram könsaspekter.

Men även om nyckelordsökning och uppsatsernas titlar kombineras utgör detta ingen vattentät
metod. Det kan inte uteslutas att det finns uppsatser som har ett genusperspektiv eller lyfter
fram kön som kategori, utan att detta framgår av vare sig titel eller nyckelord. Likväl kan det
finnas uppsatser som har en titel som antyder att ett genusperspektiv i allra högsta grad borde
finnas med, men där det är i oklart om det gör det. Exempelvis skriver några studenter om
fotbollsdomarnas professionalisering, olika idrottsklubbars historia medan
andra tar upp frågor som rör den militära ledarskaputbildningens eller olika manliga yrkens
förändring. Ytterligare exempel på uppsatser där genus rimligen borde finnas med handlar om
jungfrustift (en slags pensionsinrättning för ogifta kvinnor av adlig börd), barnuppfostran och
äktenskap m.m. I tveksamma fall, det vill säga där det inte klart framgår av vare sig nyckelord
eller titel huruvida genusaspekter beaktas, har jag valt att vara sträng och utgått från att
genusperspektivet saknas helt. En säkrare metod hade varit att läsa igenom varje enskild
uppsats för att på så sätt dels klargöra om i vilken utsträckning genus lyfts fram eller om det
borde ha funnits med. Tyvärr har det av arbetsekonomiska skäl inte funnits utrymme för att
göra en mer systematisk analys. Trots den bristande tillförlitligheten anser jag ändå att den

                                                  
14 Eva Johansson, intendent på enheten för historia har tagit fram arkivuppgifterna. B-uppsatserna finns bara
arkiverade på enheten för historia. Någon sökning med hjälp av nyckelord har i det fallit inte varit möjlig.
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metod jag har valt ger en viss indikation på om genusaspekterna finns med i utbildningen. De
uppsatser jag fann delade jag in i tre kategorier beroende på om fokus i först hand ligger på
endera av könen, eller på relationen dem emellan. Resultatet presenteras nedan i tabellform.

Som framgår av sammanställningen ovan så är det något mer vanligt att studenterna på B-
nivån skriver uppsatser med ett köns-/genusperspektiv än vad studenterna gör på högre nivåer.
Dock är underlaget för litet för att kunna dra några generella slutsatser om huruvida
genusintresset minskar eller ökar under utbildningens gång. Om man ser över tid så tyder
resultatet på att intresset bland B-studenterna att skriva uppsatser med ett könsperspektiv ökar
något över tid, vilket kan vara en avspegling av att genus har fått ett större utrymme i
grundutbildningen. Samtidig är det oklart i vilken utsträckning dessa uppsatser faktiskt har ett
”genusperspektiv”. Det stora flertalet uppsatser har lagt fokus på kvinnorna och detta kan
tolkas som att det snarare handlar om kvinnohistoria än om genus. Det ökade intresset för
mans- och maskulinitetsforskning har också fått genomslag i grundutbildningen i historia
vilket till en del kan förklaras med att en av lärarna har genusforskning med inriktning mot
maskulinitet som en av sina specialiteter.  Andelen uppsatser med genusperspektiv på
samtliga nivåer ligger i intervallet 10 – 15 % av det totala antalet uppsatser.

Examinationen

Tentamensfrågor och genusaspekter
Historia 1 och historia 1:1/1:2 (lärarutbildningen)
Det finns en lång tradition på historia i Linköping att praktisera en mångfald av
examinationsformer. Skriftlig tentamen (salskrivning), hemskrivning, seminarier och muntlig
tentamen är de vanligast förekommande. Detta är bra ur studentsynpunkt, men mindre bra om
man vill försöka kartlägga huruvida genusperspektivet finns med i examinationerna eller inte,
eftersom tentamensformerna kan skifta mellan olika terminer och kurser. Men generellt så
förekommer i praktiken skriftlig tentamen endast på historia 1 och 1:1. Från och med
vårterminen 2003 började en ny grundbok (Det svenska samhället 800 – 1720) användas i
undervisningen och den behandlar genusaspekterna på ett sätt som tidigare har saknats i den
här typen av läroböcker.  Mot den bakgrunden valde jag ut tentamina på historia 1 och 1:1
från och med vår- och höstterminen 2003 till och med vårterminen 2004. Metodiskt gick jag
tillväga på så sätt att jag räknade antalet frågor med genusanknytning för att se om och i så

Uppsatser i historia  2001 – 2003        Dominerande inriktning

                         Totalt                Kön/ genus perspektiv            Kvinnor          Genus                 Män
2001
B-   78               9   8   1   0
C-   44               6   4   1   1
D-   16               4   2   1   1

2002
B-   79             12   7   4   1
C-   37               4   3   1   0
D-   12               1   0   1   0

2003
B-   87             17 13   2   2
C-   47               6   4   1   1
D-     9               1   0   1   0
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fall i vilken omfattning införandet av den nya kursboken också återspeglar sig i
tentamensfrågorna. Under 2003 och våren 2004 var historia 1 helfart upplagd efter följande
indelning och tentamensform.

För att i någon mån få en uppfattning om det överhuvudtaget förekommer några frågor som
har genusanknytning på de skriftliga tentamina så valde jag att göra ett stickprov. Jag tittade
därför lite närmare på tentamensfrågorna till antiken och medeltiden och nya tiden till 1815. I
princip är historia 1:1/1:2 (lärarutbildningen) upplagd på ungefär samma sätt men här läser
studenterna två terminer, istället för en termin som är fallet på historia 1 helfart.

När det gäller tentamensfrågorna till antiken och medeltiden på historia 1 helfart så fann jag
ingen fråga som problematiserade genus eller som skulle kunna tolkas som att den handlar om
ojämlika villkor mellan män och kvinnor. I två frågor nämns ordet ”kvinna” och i två andra så
förekommer kvinnonamn, men i övrigt presenteras frågeställningarna på ett könsneutralt sätt.
Frågorna till nya tiden till 1815 presenteras på ett likvärdigt sätt. Genusrelationer eller
ojämlika sociala skillnader mellan män och kvinnor berörs inte, och även här presenteras
frågeställningarna på ett könsneutralt sätt. Urvalet av tentamina är dock för litet för att dra
några slutsatser om huruvida detta är ett mönster som är kännetecknade för alla skriftliga
tentamina. Men jag anser ändå att det här stickprovet ändå tyder på att genusperspektivet inte
riktigt finns med i den utsträckning som det borde. Däremot finns genusaspekterna som regel
med på historia 1:1/1:2, och jag har hittat flera exempel på frågor där studenterna ombeds
reflektera över olika genusaspekter.

Historia 1.

Kurser Poäng Tentamensform
___________________________________________

Antiken och medeltiden 6 Skriftlig tentamen

Historisk teori och metod 2 Aktiv närvaro

Nya tiden till 1815 4 Skriftlig tentamen

Tiden efter 1815 8 Muntlig tentamen
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Sammanfattande diskussion

Linköpings universitets målsättning med ett integrerat genusperspektiv i grundutbildningen
tolkar jag som att det ytterst handlar om att studenterna i grundutbildningen ska utveckla en
analytisk genusförståelse. Med en analytisk förståelse av genus menar jag att studenten under
utbildningens gång kommer till insikt om att kön inte är något som en gång för alla är givet,
utan är något som förhandlas fram i olika sociala och kulturella sammanhang, samt att genus
är en social/kulturell markör som får stor betydelse inom en rad olika livsområden där det inte
borde ha det. Som exempelvis den könssegregerade arbetsmarknaden och de ojämlika arbets-
och lönevillkor som framför allt drabbar den kvinnliga arbetskraften. Detta medför att
studenter i grundutbildningen bör möta en kurslitteratur och lärare som påvisar hur kön och
makt är intimt förknippade, på vilket sätt genusrelationerna har institutionaliserats och vilka
mekanismer det är som har fått den manliga överordningen att framstå som något naturgivet.
Vad det handlar om är alltså att utveckla en kritisk förmåga hos studenterna som gör att det
förstår den historiska utvecklingen på ett jämställt sätt. Det vill säga att de inser att det har
funnits en manlig dominans som har satt sin prägel på den historiska utvecklingen och att
denna dominans också har påverkat historiemedvetandet, samt att kvinnorna långt ifrån har
varit passiva åskådare eller stilla accepterat den rådande genusordningen. Särskilt 1900-talets
historia är ett talande exempel på den kamp som kvinnorna har fört i syfte att förändra
genusordningen.

När jag jämför hur genusaspekter tas upp i grundutbildningen i historia idag med den tid då
jag själv var student på historia, kan jag se att det faktisk har hänt en hel del. Av de totalt 13
böcker som ingår som obligatorisk kurslitteratur kan sex stycken sägas vara genusmedvetna
och tre stycken är köns- eller jämställdhetsmedvetna. Medan dessa aspekter saknas i fyra
böcker. En student som läser historia vid Linköpings universitet möter alltså någon form av
genus/köns- eller jämställdhetsperspektiv i lite drygt hälften av den obligatoriska
kurslitteraturen. En reflexion jag gjorde när jag gick igenom kurslitteraturen är att den
successivt är på väg att bytas ut mot läroböcker där genusaspekterna uppmärksammas på ett
mera integrerat sätt än tidigare kurslitteratur har gjort. Några andra exempel på förändring är
att det tidigare fanns en läskurs på historia 3 som handlade om tidigmedeltida kvinnohistoria.
Idag har den kursen ersatts av fördjupningskursen om maskulinitet. Att männen som social
kategori lyfts fram kan tolkas som att det har skett en förskjutning från ett kvinnohistoriskt
perspektiv till ett mer uttalat genusperspektiv på den historiska utvecklingen. Vidare har texter
skrivna av kvinnliga författare tillkommit i kurser där sådana tidigare saknas och lärarna
framstår idag som betydligt mer medvetna om både jämställdhets- och genusaspekter, än jag
fick intryck av att de gjorde när jag var student under slutet av 1990-talet. Några av lärarna
har själva varit med om att författa de nya läroböckerna. Målsättningen med dessa har enligt
dem själva varit att integrera genusaspekterna på ett sätt som tidigare har saknats i den här
typen av litteratur. Ingen lärare jag har kommit i kontakt med har heller ifrågasatt värdet av att
lyfta fram genus i utbildningen.

Jag granskade också i vilken utsträckning författarnas för- och efternamn skrivs ut på
litteraturlistorna. Vikten av att det finns kvinnliga författare med på litteraturlistorna bör också
understrykas eftersom det sänder ut signaler till studenterna att kunskapsområdet tillhör både
män och kvinnor. Det är något fler litteraturlistor med både för- och efternamn utskrivna än
det är sådana som enbart har initialer plus efternamn. Så vitt jag kan bedöma det hänger
avsaknaden av utskrivna förnamn samman med hur länge kursen har funnits med. Det vill
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säga att det tycks som att vissa litteraturlistor hänger med år efter år utan att man tänker så
mycket på hur de har utformats.

Sammantaget finns alltså genusaspekter med på många olika sätt i utbildningen. Men
eftersom olika lärare lägger in olika innebörder i genusbegreppet så finns det en risk att det ur
studentsynpunkt blir otydligt vad ett genusperspektiv egentligen är för något. Ibland kan
genus betyda kvinna/kvinnor och genusperspektivet framstår som liktydigt med
kvinnohistoria. Ibland kan genus betyda variabeln kön och genusperspektivet handlar då om
skillnader mellan män och kvinnor, men där dessa skillnader inte tydligt kopplas till kön som
sociala maktrelationer. Samt ibland betyder genus socialt konstruerade identiteter och där
genusperspektivet handlar om relationen mellan det som definieras som manligt eller
kvinnligt ur ett maktperspektiv. I praktiken medför detta att genus mer eller mindre betonas i
olika utsträckning och utifrån olika synsätt beroende på vilken lärare det är som för tillfället
ansvarar för undervisningen på respektive kurs. Det avspeglar sig sannolikt i exempelvis
tentamensfrågor m.m. Att det finns fördjupningskurser som är speciellt inriktade mot
genusfrågor är givetvis mycket bra, men frågan är om det är tillräckligt för att studenterna ska
utveckla ett kritiskt genustänkande. Även om ambitionen från lärarnas sida är att
genusaspekterna ska integreras i undervisningen så kan min granskning tolkas som att genus
ändå är något som hamnar lite på sidan om den allmänna historiska utvecklingen.  Som en
jämförelse kan nämnas att historiska institutionen vid Stockholms universitet har en
obligatorisk genuskurs om 4 poäng på B-nivån och historiska institutionen vid
Göteborgsuniversitet har en 20 poängs fristående grundkurs i genushistoria.

En fråga som ofta har återkommit är om genus måste finnas med i alla sammanhang eller
finns det områden där genusaspekterna är ointressanta att belysa eller problematisera. Det är
en viktig fråga att ställa (och att besvara) eftersom jag uppfattar det finns en utbredd
uppfattning om att så är fallet. Vissa händelser i historien som exempelvis ett strejkutbrott
eller liknande och där intresset är fokuserat på orsaksförklaringar är det säkert full möjliga att
avgränsa och problematisera denna händelse på ett sådant sätt att genus blir mer eller mindre
ointressant som förklarande faktor. Men om frågan istället handlar om hur historiska aktörer
har uppfattat händelsen, eller hur de såg på sig själva och omvärlden, d.v.s. i de fall när den
sociala identiteten är betydelsefull för att förstå eller förklara historiens utveckling har jag
mycket svårt att se att man kan kringgå genusaspekterna. Eftersom det i annat fall finns en
uppenbar risk att den historiska utvecklingen presenteras som om den vore neutral, när det i
själva verket kan handla om manliga normer, erfarenheter och värderingar.15

Många gånger uttrycks också en oro för att genus ska ersätta alla andra perspektiv. Jag tolkar
detta som en oro för att jämställdhetsstävandena inom universitet på något sätt ska resultera i
ett politiskt tryck på undervisningen som gör att genus förväntas kunna förklara allt som sker
eller har skett i historien. Att närmare gå in i den diskussionen och huruvida det är en
berättigad oro ligger utanför den här granskningens syfte. Däremot vill jag påstå att eftersom
genus och makt är så intimt förknippade och att kön som social kategori är en av de mest
grundläggande identitetsmarkörerna, så är genusaspekterna troligen relevanta i mycket större
utsträckning än vad som tidigare har antagits.

De flesta lärare som undervisar på enheten för historia säger sig vara medvetna om att
kunskapsprocessen kan skilja något mellan män och kvinnor, och att man försöker ta hänsyn
till detta i t.ex. examinationerna. Att könsfördelningen mellan manliga och kvinnliga

                                                  
15 ibid. s 69ff.
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studenter är så pass jämt fördelad på samtliga nivåer, talar för att utbildningen inte missgynnar
vare sig manliga eller kvinnliga studenter. En brist är dock att kursutvärderingen som
studenterna gör efter avslutad kurs, som vanligtvis sker med hjälp av en kort enkät, inte är
könskodad. Det borde den vara. Skälet till det är att man i så fall skulle kunna få en bättre
uppfattning om huruvida det kan finnas genusrelaterade problem i undervisningen. Det visade
sig också svårt att hitta uppsatser med genusinriktning eftersom det saknades nyckelord. Mitt
råd är att det här behöver man från historias sida trycka hårdare på i framtiden.
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Bilagor

Bil.1

Granskning av historia ur ett genusperspektiv

Universitetet har som målsättning att genusperspektivet ska integreras i grundutbildningen.
Därför är det viktigt att vi får reda på hur du som student upplever att genusaspekterna tas upp
i undervisningen, i kurslitteraturen, i examination och i undervisningssituationen. Att delta i
undersökningen är frivilligt och svaren kommer att behandlas med respekt för den personliga
integriteten.

1. Hur gammal är du?................år         2. Kön: Kvinna  __              Man   __

3. Hur länge har du studerat vid Linköpings Universitet? ………………terminer

4. Hur många studiepoäng har du tagit sammanlagt under din studietid ? ………….. poäng

5. Har du läst om genus på någon annan kurs?  Ja  __          Nej  __

6. Vilken kurs i historia läser du just nu?            A  __          B  __          C  __          D  __

7. a) Upplever du att litteraturen som ingår i grundutbildningen i historia speglar
         genusperspektivet?

    Ja __          Delvis  __          Nej  __          Ingen åsikt  __

7. b) Om du svarat ja eller delvis: kan du nämna någon bok som belyser genusperspektivet?

…………………………………………………………………………………………………...

8. a) Upplever du att lärarna lyfter fram genusperspektivet i föreläsningarna?

    Ja  __          Delvis  __          Nej  __          Ingen åsikt  __

8. b) Upplever du att någon eller några föreläsningar har saknat ett genusperspektiv, men som
du anser borde ha belyst detta perspektiv?

      Ja  __     Exempelvis:.............................................................................................................

    Nej  __

Är det något du vill tillägga?.........................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………...

9. a) Upplever du att genusperspektivet tas upp på diskussionsseminarierna?

    Ja  __          Delvis  __          Nej  __          Ingen åsikt  __

9. b) Om du svarat ja eller delvis: kommer initiativet i så fall från lärarna eller studenterna?

    Lärarna  __          Studenterna  __

Är det något du vill tillägga?.........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

10. Har du ställt någon fråga som rör genus till lärarna?

    Ja  __          Nej  __          Inte intresserad av genus   __

11. Upplever du att frågor som rör genus är känsliga?     Ja  __          Nej  __          Ingen åsikt  __

12. a) Får de kvinnliga och manliga studenterna på din kurs lika stort utrymme?

    Ja  __          Nej  __          Ingen åsikt  __

12. b) Om du svarat nej: vem anser du får mest utrymme?    Männen  __          Kvinnorna  __

13. På det hela taget anser du att genusperspektivet blivit tillräckligt belyst på din kurs?

    För mycket  __          Lagom  __          För lite  __

14. Är det något du vill tillägga eller kommentera:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tack för din medverkan!
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Bil.2

Antalet registrerade studenter totalt och kvinnliga studenter i absoluta tal och procent
på Historia 1-4 under åren 1998-vt 2004
Källa: Enheten för historia. Linköpings universitet.

Totalt kv %
1998
hi 1 93 46 49
hi 2 71 37 52
hi 3 63 31 49
hi 4 29 15 52

1999
hi 1 94 48 51
hi 2 74 45 61
hi 3 62 29 47
hi 4 17 11 65

2000
hi 1 105 56 53
hi 2 68 41 60
hi 3 46 24 52
hi 4 7 1 14

2001
hi 1 106 52 49
hi 2 81 45 56
hi 3 39 24 62
hi 4 22 10 45

2002
hi 1 124 52 42
hi 2 46 24 52
hi 3 34 18 53
hi 4 20 11 55

2003
hi 1 135 64 47
hi 2 53 25 47
hi 3 27 11 41
hi 4 11 2 18
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vt 2004
hi 1 47 19 40
hi 2 41 17 42
hi 3 14 4 29
hi 4 8 5 63


