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SAMMANFATTNING  

Studiens syfte är att undersöka samhällskunskaps-

lärares förståelse av och arbete med jämställdhet i 

årskurs 4–6. Detta eftersom Läroplan för grundsko-

lan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] 

framför att skolan ska främja jämställdhet mellan 

kvinnor och män (Skolverket, 2017c). Den teori 

som inspirerat studien är hermeneutik. I studien 

har sex lärare som arbetar i årskurs 4–6 från 4 

olika kommunala skolor deltagit. Genom semi-

strukturerade intervjuer har det visat sig att lärare 

generellt förstår jämställdhet som när flickor och 

pojkar har samma rättigheter och skyldigheter. 

Häften av lärarna kopplar samman jämställdhet 

med jämlikhet. Jämställdhet lyfts både spontant 

och som planerad undervisning i klassrummet och 

samtliga lärare arbetar med jämställdhet ur ett 

historiskt perspektiv så att eleverna får syn på 

dåtid och nutid. Det är av vikt att lärare gör sig 

själva och sina elever medvetna om jämställdhet. 

Trots det samtalas det ytterst lite om jämställdhet 

mellan lärare.   

 

ABSTRACT  

The aim of this study is to investigate civics teach-

er´s understanding and work with gender equality 

in elementary school. This because the curriculum 

in Sweden, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] proposes that the 

school should promote gender equality between 

women and men (Skolverket, 2017c).The theory 

which has inspired this study is hermeneutic. In 

this study, six teachers have participated and they 

all working in elementary school from four local 

schools. Through semi-structured interviews the 

result shows that teachers in general understand 

that gender equality is when girls and boys have 

the same rights and obligations. Half of the teach-

ers connect gender equality with equality. Gender 

equality is mentioned both spontaneously and as 

planned education in the classroom and all teach-

ers work with gender equality from a historical 

perspective. This makes the pupils able to visualise 

past and present. It is important that teachers 

make themselves and their pupils aware of gender 

equality. Despite that, teachers speak very little 

about gender equality with each other.  
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1 Inledning 

Denna studie handlar om samhällskunskapslärares förståelse och arbete med jämställdhet i års-

kurs 4–6. I läroplanens olika delar går det klart och tydligt läsa sig till att jämställhet mellan flick-

or och pojkar ska främjas i skolan.  

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På 
så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, 
betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck 
och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. (Skolverket, 2017c, s. 218) 

Citatet ovan är taget från syftesdelen i ämnet samhällskunskap och därför är det av vikt att fun-

dera på vad jämställdhet innebär och hur det arbetas med, då detta påverkar den utbildning ele-

verna ges. Det är även betydelsefullt att poängtera att jämställdhetsuppdraget bör synliggöras i 

hela utbildningen och i alla skolämnen och inte endast i samhällskunskapsämnet eftersom det är 

en del av skolans värdegrund och uppdrag. Jormfeldt (2011) menar att jämställdhet mellan kvin-

nor och män är ett grundläggande värde både i skolan och i samhället samt är en förutsättning 

för en fungerande demokrati där kvinnor och män lever efter lika villkor.  

I ett tidigare självständigt arbete tillsammans med en kurskamrat angående fostransaspekten och 

demokratiska värden framkom det att de demokratiska värdena är svåra att definiera då de kan 

förstås på skilda sätt och är mångtydiga. Det väckte mina tankar att lärare och speciellt samhälls-

kunskapslärare bär det stora ansvaret att fostra framtidens medborgare som ska verka i samhället. 

Därför är det betydelsefullt att eleverna ges möjlighet till en så gynnsam utbildning som möjligt. 

Jag anser att jämställdhet är ett centralt värde som bör lyftas för att det är ett av skolans viktiga 

uppdrag som även berör samhället människan lever i. Jämställdhet kan ses som en väsentlig 

aspekt i demokratin och som en förutsättning för en fungerande demokrati. Med tanke på att 

eleverna ska fostras till demokratiska medborgare och förberedas inför livet utanför och efter 

skolan är det av vikt att fördjupa sig i begreppet jämställdhet, både hur det förstås av lärare och 

på vilka sätt det arbetas med. SOU (2010: 99) framför att lärarens roll är betydelsefull och kun-

skaper kring jämställdhet bör erövras, annars kan det leda till att fördomar skapas och återskapas 

utan att det nuvarande samhället ifrågasätts. SOU (2010: 99) fortsätter vidare med att begreppet 

är i behov av mer forskning då den i nuläget är bristande. Det behövs mer kunskaper och lärdo-

mar om hur jämställdhet kan arbetas med konkret i alla skolans ämnen. Hedlin (2006) menar att 

jämställdhetsuppdraget är komplext och problematiskt att samtala om eftersom läraren måste 

förstå begreppet utifrån sitt professionella uppdrag och se bortom sitt eget privatliv.  
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Upplägget på föreliggande studie börjar med en beskrivning av en bakgrund om jämställdhet för 

att läsaren ska ges en förståelse för det valda ämnet. Därefter presenteras studiens syfte och frå-

geställningar. Fortsättningsvis beskrivs den teoretiska ansats examensarbetet har inspirerats av 

och varför den har valts. Vidare beskrivs val av metod och studiens resultat presenteras. Avslut-

ningsvis diskuteras metod och resultat som kopplas med forskning och egna tankar.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel lyfts vad styrdokument och barnkonventionen framför angående jämställdhet. 

Därefter redovisas fostransuppdraget samt begrepp som är aktuella inom området. Därefter sker 

en redogörelse av vad statens offentliga utredningar konstaterar om jämställdhet. Avslutningsvis 

framförs tidigare forskning inom området.  

2.1 Styrdokument och barnkonventionen 

I kapitel 1 av Skollagen (SFS 2010:800) står det att: 

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värde-
ringar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 
(SFS 2010:800) 

Ovanstående citat från Skollagen (SFS 2010:800) upplyser om att jämställdhet ska vara en del av 

skolans utbildning. I det första kapitlet i Lgr 11 som handlar om skolans värdegrund och uppdrag 

står det att skolväsendet syftar till att alla elever ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och 

värden. Ett av dessa centrala värden som skolan ska sträva efter är jämställdhet mellan kvinnor 

och män, det vill säga kvinnor och mäns möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det sätt som 

eleverna blir bemötta på och de krav samt förväntningar som finns på dem formar deras förstå-

else för vad som är kvinnligt och manligt. Eleverna ska ges möjlighet att undersöka och utveckla 

sitt kunnande samt sina intressen oberoende av könstillhörighet. Detta eftersom att skolan an-

svarar för att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2017c). Det är även viktigt att 

poängtera att skolan ska motverka diskriminering och kränkande behandling så att ingen elev 

utsätts eller blir ifrågasatt på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller an-

nan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning 

(Skolverket, 2017c). 

Utöver skolans värdegrund och uppdrag i Lgr 11 finns även övergripande mål och riktlinjer som 

alla i skolan ska följa. Gällande jämställdhet ska läraren arbeta för att alla elever ska ges lika stort 

utrymme i och inflytande över skolan oberoende kön. Under samma kapitel i Lgr 11 nämns det 

också att undervisningen i de skilda ämnena ska innefatta kunskapsområden som är ämnesinte-

grerade. Ett sådant kunskapsområde kan till exempel vara jämställdhet som ska synliggöras i alla 

ämnen. Att eleverna ges en sådan utbildning ansvarar rektorn för (Skolverket, 2017c). I kurspla-

nen för samhällskunskapsämnet framgår det att undervisningen ska innefatta ”individer och ge-

menskap” vilket innebär att eleverna ska ges möjlighet att bland annat få kännedom om familjen 
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och olika samlevnadsformer, sexualitet, könsroller samt jämställdhet (Skolverket, 2017c). Kurs-

planen nämner även att eleverna ska ges möjlighet att få syn på samhällsfrågor i undervisningen 

vilket uttrycks på följande sätt: 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällstrukturer. (Skolverket, 
2017b, s. 218) 

Citatet ovan kommer från kursplanens syftesdel i samhällskunskapsämnet och Kommentarmaterial 

till kursplanen i samhällskunskap kan användas för att förklara det ytterligare och mer djupgående. 

Eleverna ska ges förutsättningar och tillfällen att se samhällsfrågor ur olika perspektiv, bland 

annat genom ett genusperspektiv (Skolverket, 2017a). Under 2017 fick skolverket i uppdrag av 

regeringen att föreslå förändringar i läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen, fritidshem-

met, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Detta för att tydliggöra skolans uppdrag när 

det gäller att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och förmedla värden som jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män samt att aktivt och medvetet främja alla människors möjlighet-

er och lika rätt. Uppdraget innefattar speciellt att förtydliga att värdegrundsarbetet inte ska främja 

könsuppdelad undervisning i skolämnena. Det ska endast ske under särskilda förutsättningar och 

tillfälligtvis. En könsuppdelad utbildning kan leda till köndiskriminering vilket strider mot sko-

lans värdegrundsuppdrag. För att tydliggöra jämställdhetsuppdraget har delar i den befintliga 

läroplanen förändrats. Ett exempel på ett sådant är stycket om en likvärdig utbildning. Den nu-

varande formuleringen ”motverka traditionella könsmönster” kan vara svår att förstå och har 

förändrats till den nya skrivningen ” motverka könsmönster som begränsar elevers lärande och 

utveckling” som förtydligar skolans ansvar. Det har konstaterats att skrivningarna som endast 

berör två kön inte inkluderar individer som inte identifierar sig som något av dessa. Det har gjort 

att skolverket har valt att byta ut ”flickor och pojkar” till ”eleverna” och ”oberoende av könstill-

hörighet” för att ta hänsyn till alla (Skolverket, 2017b). 

Barnkonventionen är ett internationellt avtal och innefattar bestämmelser om mänskliga rättig-

heter för barn då de är egna individer och inte föräldrars eller vuxnas ägodelar. Barnkonvention-

en består av 54 stycken betydelsefulla artiklar som tillsammans skapar en helhet. Däremot är fyra 

av artiklarna grundläggande som ska uppmärksammans i alla frågor som gäller barn (Unicef, 

1989). Två artiklar i barnkonventionen berör kön och jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka 

är artikel 2 och 29. Artikel 2 innefattar bestämmelsen om att inget barn ska utsättas för diskrimi-

nering på grund av kön (Unicef, 1989) och artikel 29 syftar till att utbildning ska ge barnet möj-

lighet att förberedas inför ett fritt samhälle där jämställhet mellan kvinnor och män är en själv-
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klarhet (Unicef, 1989). För att barns rättigheter ska bli tydligare krävs en lagstiftning och därför 

planeras barnkonventionen att bli lag i Sverige och träda i kraft den 1 januari 2020 (SFS, 2018).  

 

2.2 Fostran och jämställdhet 

Studien syftar till att undersöka lärares förståelse av och arbete med jämställdhet och därför är 

det betydelsefullt att lyfta skolans fostransuppdrag. Detta för att jämställdhet är ett av de demo-

kratiska värdena skolan ska förmedla så att eleverna ges möjlighet att fostras till demokratiska 

medborgare. 

Samhällskunskapsämnet innefattar två viktiga uppdrag som är kunskap och fostran. Det är pro-

blematiskt att dra en tydlig gräns mellan dem eftersom att de är djupt sammansflätade med 

varandra. Ur fostransperspektivet ska eleverna ges möjlighet att utvecklas till aktiva medborgare 

och nyttja sina lärdomar, vilka både är faktakunskaper och resonerande kunskaper. Därför är 

både kunskap och fostran två centrala delar i samhällskunskapsämnet (Sandahl, 2011). Henriks-

son Persson och Olson (2016) konstaterar att samhällskunskapsämnet saknar en tydlig definition 

om vad som menas med demokratiska värden och på så sätt bli läraren ansvarig för att tolka 

dessa innan de kan överföras i undervisningen. Läraren har ett så kallat friutrymme vilket innebär 

att hon eller han har möjlighet att välja ut kunskaper och bestämma hur undervisningen ska vara 

upplagd, vilket i sin tur påverkar eleverna. Thornberg (2006) nämner att det är svårt och krä-

vande att föra vidare demokratiska värden till eleverna då tidsbristen gör att läraren inte ges möj-

lighet att reflektera över vad dessa värden innebär. På grund av tidsbristen kan undervisningen 

styras utav lärarens egna åsikter och tankar. De demokratiska värdena definieras inte i samhälls-

kunskapsämnets kursplan eftersom det kan få effekten att någon definition glöms bort, då det 

finns många beskrivningar till vad dessa värden innebär (Skolverket, 2017c). Orlenius (2001) 

anser att de grundläggande värdena kan ses som aktning och respekt, människolivets okränkbar-

het, frihet, integritet, jämställdhet och solidaritet mellan svaga och utsatta.  

Gällande allehanda demokratirelaterade egenskaper, så som förståelse för demokrati samt poli-

tiskt intresse yttrar det sig en skillnad mellan könen. Skolan är könssegregerad trots att den ska 

främja jämställdhet och demokrati. Det har framkommit i en studie angående gymnasieelever att 

flickor vistas i typiskt kvinnliga miljöer medan pojkar tillbringar sin tid i markant manliga miljöer, 

vilket ger effekt på skoldemokratierfarenheterna (Jormfeldt 2011). Biesta och Lawy (2006) näm-
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ner att elever lär sig om demokrati genom att få möjlighet att vara delaktiga i demokratiska ar-

rangemang.  

Even where a school includes exceptional internal democratic arrangements—such as a 
school council or other ways in which young people are enabled to participate meaningfully 

in the collective decision‐making about their educational experience—this still only repre-
sents a small proportion of the environment in and from which young people learn. (Biesta 
& Lawy, 2006, s. 73)  

Citatet ovan är taget från pedagogerna Gert Biesta och Robert Lawy (2006) och de menar att 

elever lär sig demokrati genom erfarenheter och inte endast genom formell demokratiundervis-

ning. Det är av vikt att ha i åtanke att det skiljer sig åt vad som undervisas om och vad eleverna 

lär sig och därför är det betydelsefullt att lärare hittar strategier som är framgångsrika. Jormfeldt 

(2011) hävdar att demokratiska värden och arbetsformer förutsätter integrering mellan varandra i 

skolan. Kommunikationen kan ses som en av de viktigaste redskapen för demokratin, då den 

kräver delaktighet vilket förstås som grunden för skolans demokratifostran.  

Under 1900-och 2000-talet uppmärksammades inte elevers kön i den pedagogiska verksamheten 

för det fanns en övertydelse om att lärare behandlade killar och tjejer lika. All praktisk pedagogik 

grundar sig i värderingar och överväganden som bygger på kunskap och erfarenhet. En närva-

rande faktor som konstaterats är att individens kön noteras först, vilket vanligtvis sker omedvetet 

eftersom att människan gärna vill och försöker se individen först (Heikkilä, 2015). Jämställdhet är 

ett centralt och uppmärksammat område både i skolan och på arbetsplatser i dagens samhälle. 

Det är av vikt att främja jämställdhet och motverka traditionella könsmönster då det är en del av 

skolans uppdrag. Det har visat sig ytterst ovanligt att skolan specifikt ägnar sig åt jämställdhet. 

Skolan saknar kunskap och medvetenhet för att kunna bedriva arbetet med jämställdhet och det 

kan konstateras att läraren särbehandlar könen på ett omedvetet sätt. Det finns skolor som har 

arbetat med jämställdhet men det har visat sig vanligt att det sker genom könkönsseparerade 

grupper och inte genom att sammanföra alla elever (Lundgren & Sörensdotter, 2004). Jämställd-

hetsuppdraget kan vara problematiskt att diskutera därför att det lätt hamnar på en nivå som 

handlar om människans eget privatliv. Det är viktigt att läraren siktar in sig på det professionella 

uppdraget och ser längre än sitt eget privatliv utanför skolan (Hedlin, 2006). Wernersson (2009) 

har genomfört en enkätundersökning med verksamma lärare i årskurserna 1–9 angående deras 

förståelse för jämställhet. Det framkom att majoriteten av både de manliga och kvinnliga lärarna 

ansåg att jämställhet betyder att kvinnligt och manligt värderas lika. De flesta av lärarna betrak-

tade också att lika föräldraansvar är en del av jämställdhet. Det konstaterades även att en del lä-
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rare inte hade någon tanke om vad jämställdhet innebar, vilket kan tolkas som en brist på kun-

skap eller osäkerhet gällande ämnet.  

 

2.3 Begreppsdefinitioner 

Föreliggande avsnitt lyfter mångtydiga analytiska begrepp som bör utredas för att förstå jäm-

ställdhetsarbetet djupare. Jämställdhet och jämlikhet lyfts då dessa kan förväxlas med varandra 

samt nämns genus och kön, vilka är aktuella för studien då dessa är en del av jämställdhet. Ge-

nusdiskussion är även relevant att lyfta i bakgrunden för könets handlingar kan påverka jäm-

ställdheten mellan kvinnor och män.  

2.3.1 Jämställdhet och genus 

Begreppet jämställdhet blev centralt att använda under 1970-talet i den politiska retoriken när det 

började samtalas om förhållandena mellan könen. Genom att använda begreppet signalerades att 

relationer mellan kön, rörde både kvinnor och män. Tidigare hade begreppet jämlikhet använts 

och tolkades som en kvinnofråga medan jämställdhet syftade till att involvera båda könen (Nils-

son, 2008). Det är betydelsefullt att reda ut skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet då de 

kan förväxlas med varandra (Hedlin, 2006). Odenbring (2014) fastslår att båda begreppen hand-

lar om demokratiska rättigheter men att de skiljer sig åt. Jämställhet berör lika villkor för kvinnor 

och män, det vill säga att till exempel alla elever ska ges möjlighet att gå i skolan oavsett kön. 

Jämlikhet handlar om alla människors lika värde oavsett kön, hudfärg, religiös tillhörighet, ålder, 

sexualitet, funktionsnedsättning, etnicitet och klass. Hedlin (2006) förklarar att jämställdhet kan 

tolkas och förstås på skilda sätt beroende på vem blir tillfrågad. Jämställdhet i skolan kan till ex-

empel beskrivas som att pojkar och flickor i klassen ska vara lika många i antal, medan någon 

annan kan tolka att det är jämställt när pojkar och flickor ges lika mycket talutrymme. Jämställd-

het handlar om förhållanden mellan kvinnor och män samt så har begreppet både en kvantitativ 

och kvalitativ dimension. Den kvantitativa dimensionen innebär att sträva efter en jämn köns-

fördelning medan den kvalitativa dimensionen syftar till att kvinnor och män ska ha samma vill-

kor samt lika rättigheter och skyldigheter i samhället.  

Tillskillnad från jämställdhet som är kopplat till politiskt innehåll, kan genusbegreppet uppfattas 

som ett analysverktyg för att lyfta fram mönster i den sociala ordningen som könsrelationerna 

orsakar (Nilsson, 2008). Genus är en översättning av det engelska ordet gender som kan användas 
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för att skilja på kultur och biologi. Genus används till de lärdomar som finns angående manligt 

och kvinnligt ”görande” och beskrivs som de föreställningar som är kopplade till människans 

kön. Detta menar Hirdman (1988) och fortsätter vidare med att: 

Det svenska språket har genus en rent grammatikalisk (lingvistisk) betydelse. Det gör att en 
översättning av »gender» till genus innebär en översättning till ett begreppsligt tomrum. 
Många har därför föredragit en översättning av »gender» till uttrycket »socialt kön». (Hird-
man, 1988, s. 50) 

Utifrån ovanstående framför även Hirdman (1988) att det är viktigt att använda sig av ordet ge-

nus då det är ett begrepp att föredra inom vetenskapen.  

Genusordning är ett neutralt beskrivande begrepp för de förväntningar, regler och normer som 

finns för att identifiera en kvinna respektive man (Wernersson, 2009). Ytterligare ett begrepp 

som kan användas för de förväntningar som finns är genussystem, som kan förstås som en dy-

namisk struktur. Genussystemet är en ordningsstuktur av kön som är en förutsättning för andra 

sociala ordningar. Människor i genus är den grundläggande ordningen och ligger till grund för de 

andra ordningarna, vilka ekonomiska och politiska ordningar (Hirdman, 1988). Hirdman (2007) 

tydliggör genussystemet genom följande citat: 

Själva genussystemets strukturalistiska idé är att visa på den reproducerade kraften: det är 
som det är för att det var som det var. (Hirdman, 2007, s. 223) 

Hirdman (2007) fortsätter vidare med att det finns ett genuskontrakt, där föreställningarna om 

vad som bör ske i mellanrummet mellan ”han” och ”hon” kan konstateras. Genuskontraktet 

binder samman kön i olika existerande beroenden och tvångsformer. Kön tycks inte kunna över-

skridas eftersom det kan få en våldsam effekt. Slutsatsen kan dras att genussystemet lever kvar.   

Genus är ett begrepp som kan missuppfattas eftersom det är mångtydigt och svårt att definiera 

kort och koncist samt kan det krävas att läsaren är insatt i ett större sammanhang gällande be-

greppet. Det är viktigt att poängtera att kön och genus inte är detsamma. Detta eftersom att 

människan kan använda kön som en synonym till genus utan att fundera över sammanhanget 

och vad begreppen egentligen betyder. Genus är ett könsteoretiskt ord och ger uttryck för det 

sociala ett barn formas till som nämnts tidigare (Hedlin, 2006). Kön däremot kan förklaras som 

det biologiska könet människan föds till. Det är av betydelse att poängtera att även begreppet 

kön kan användas för att förklara socialt konstruerat kön medan andra föredrar att använda sig 

av genus istället, detta gör begreppet kön mångtydigt (Odenbring, 2014). Hirdman (2001) fram-

för att använda ordet kön som en synonym till ordet genus är riskabelt eftersom begreppet kön 

redan är upptaget då det har använts i årtusenden och står för olika betydelser. Kön kan ses som 
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”orent” då det till exempel kan användas både till människans biologiska kön och till att skilja på 

man och kvinna. Ordet genus är nödvändigt för att kunna samtala om kön och hur det har talats 

om kön. Lundgren och Sörensdotter (2004) lyfter att kön och genus används för att referera till 

kroppar och det kroppar gör vilket blir en kroppslig erfarenhet människan införskaffar sig som 

sedan uttrycks i handlingar. Det kön människan anser sig tillhöra har att göra med de förvänt-

ningar som finns på en man eller kvinna och ingenting att göra med individens utseende.  

2.4 Statens offentliga utredningar  

Det är viktigt att samtala om jämställdhet om det ska kunna uppnås och främjas i skolan. Skolan 

bör använda sig av olika frågeställningar som handlar om både flickor och pojkar (SOU, 

2010:99). Könet har en koppling till individens identitetskapande och därför bör jämställdhets-

uppdraget utgå från både eleverna och maktstrukturer. Det kan poängteras att både i och utanför 

skolan fokuseras jämställdhetarbetet på en individnivå, det vill säga individens rättigheter och 

skyldigheter istället för att fokusera på priviligierade och underprivilegierade grupper. Detta gör 

att jämställdhetsarbetet kan förstås som svårt då det inte faller sig naturligt att fokusera på struk-

turer som bildar maktrelationer mellan pojkar och flickor. Uppdraget att främja jämställdhet i 

skolan har tillämpats på så sätt att det har fokuserats på specifika grupper av elever. Att arbeta 

med jämställhet en grupp i taget kan vara problematiskt därför att det finns risker med ett sådant 

sätt. Det kan följaktligen leda till att eleverna ses som problemet och att det är de som ska för-

ändras. Istället bör skolan arbeta med relationer för att uppnå jämställdhet, dels pojkar och flick-

ors relationer till varandra och dels lärarens relationer till eleverna (SOU, 2010:99). 

SOU (2010:83) hävdar att det finns en skillnad gällande talutrymmet i klassrummet mellan flickor 

och pojkar. Det har visat sig att lärare har en tendens att avbryta sitt samtal med en flicka för att 

prioritera att hjälpa en pojke. Detta resulterar i att pojkar ges mer talutrymme än flickor i klass-

rummet. För att tydliggöra detta ytteliggare konstateras det att pojkar ges två tredjedelar av talti-

den i klassrummet. Det har även yttrat sig i att pojkar ges möjlighet att utveckla sin förmåga att ta 

initiativ och bli självständig samt forma en ledarroll, medan flickor tränas i egenskaper som att 

vara lydiga, snälla och hänsynsfulla. Det är betydelsefullt att lärare har ett medvetet förhållnings-

sätt angående jämställdhet i det dagliga arbetet. Begreppet förhållningssätt kan vara svårt att de-

taljera och konkretisera, då detta innefattar att förhålla sig till grundläggande värden vilket kan 

ske på olika sätt. Det kan handla om ett demokratiskt och professionellt förhållningsätt som ska 

ligga till grund för det dagliga arbetet.  
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Enligt SOU (2010:99) är forskningen bristande angående arbetssätt och metoder som kan tilläm-

pas i klassrummet. Både hur undervisningen kan gå till men också generellt gällande jämställdhet 

mellan flickor och pojkar. Området är i behov av ytterligare forskning som kan omvandlas prak-

tiskt i alla skolämnen. Det är inte endast skolan som kan påverka jämställdhetsarbetet och genus-

frågor eftersom att elevernas vårdnadshavare har en makt som påverkar uppdraget. Några famil-

jer kan till exempel anse att könsmönster bör motverkas medan andra tycker att det är väsentligt 

att hålla isär könen. Lärarens roll gentemot eleverna i skolan har en stor betydelse, därför att om 

de inte erövrar tillräckligt med kunskaper om jämställdhet kan det leda till att fördomar skapas 

och återskapas generation till generation och inte ifrågasätts. Kunskap kring jämställdhet och 

genus behövs och bör förstärkas i lärarutbildningen, rektorsutbildningen samt i fortbildningen 

för lärare, skolledare och övrig personal i skolan (SOU 2010:99). 

 

2.5 Tidigare forskning 

Föreliggande avsnitt framför forskning som mer specifikt har undersökt hur man arbetar med 

jämställdhet i skolan. Detta för att studien syftar till att undersöka lärares förståelse av och arbete 

med jämställdhet. Som nämnts tidigare i föreliggande studie är forskningen bristande inom jäm-

ställdhet, specifikt om hur jämställdhet arbetas med konkret i skolan. Därför presenteras den 

forskning som finns och som är aktuell för studien.  

2.6 Jämställdhetsuppdraget 

I en studie av Arvidson (2014) beskrivs och analyseras genuspedagogers berättelser om makt och 

kontroll. Angående undervisning och klassrumssituationer kan det konstateras att det har varit 

svårt att påverka och förändra stereotypa könsmönster. Det har en stor inverkan på skolan och 

alla dess berörda eftersom det kan leda till att elevernas relationer med varandra påverkas samt 

lärarens förhållningssätt till flickor och pojkar. Det visade sig att lärare ansåg sig ha ett medvetet 

förhållningssätt kring genus men trots det uppmärksammades det att lärare bemöter flickor och 

pojkar på olika sätt och inte främjar stereotypa föreställningar om kön. Det är inte endast elever 

som möts av dessa föreställningar i skolan utan även lärare möts av förställningar beroende på 

om de är av det manliga eller kvinnliga könet. Manliga lärare kan ha förväntningar att tillföra 

sådant som kvinnliga lärare inte kan och likadant tvärtom eftersom dessa förställningar. Lika så 

kan en del arbetsuppgifter ses som mer passande för kvinnor och andra för män i läraryrket.  
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Genom observation i klassrummet har det framgått att lärare har getts tillfälle att lyfta frågor 

kring könsaspekter med eleverna då eleverna har uppmärksammat området, men trots det har 

det inte lyfts vidare av lärarna. Det behöver inte bero på att lärarna är ointresserade eller omed-

vetna utan snarare att annat har prioriteras, så som till exempel att hålla ordning i klassen (Karl-

son, 2003). Wernersson (2009) hävdar att pedagoger inte alltid anser att jämställdhetsfrågor berör 

skolämnet de ansvarar för. Speciellt lärare inom de naturorienterade och de estetiska ämnena i 

skolan menar att jämställdhet inte involverar deras undervisning eller deras läroböcker. Karlson 

(2003) nämner att gällande att skapa en mer jämställd skola har det framförts i en studie att lärare 

inte vill samtala i termer som flickor och pojkar. Lärarna vrider gärna bort de begreppen vilket 

kan tolkas som att lärarnas kunskaper är bristande inom ämnet. Karlson (2003) fortsätter med att 

hon tolkar det som att de intervjuade lärarna inte är uppmärksammade och inte har problemati-

serat könsaspekter tillräckligt. Istället har det fokuserat mer på barn med särskilda behov eller 

med bristande kunskaper. Att lärarna inte har problematiserat flickor och pojkars förutsättningar 

och villkor kan grunda sig i att de inte medvetet har arbetat för att motverka stereotypa könsge-

staltningar.  

I en metastudie av Kelly (1988) framkom det att lärare integrerar mer med pojkar än med flickor 

i klassrummet. Skillnaden kan anses vara liten men i längden och i det stora hela kan det konsta-

teras att flickorna gavs mindre uppmärksamhet och individuell tid med lärarna i skolan. Lärarna 

gav fler pojkar än flickor ordet i klassrummet då killarna tenderade att söka mer uppmärksamhet 

hos läraren. Lärarna menade på att de inte kände igen sig i fördomarna och ansåg sig ge lika möj-

ligheter till eleverna oavsett kön. Kelly (1988) fotsätter vidare med att om lärarna medvetet ville 

ge alla elever samma möjligheter, borde deras beteende ifrågasättas. Lärarnas handlingar kan 

grunda sig i två aspekter. Den första är att det manliga könet dominerar i samhället och den 

andra är att lärarna vill stötta den enskilde individen vilket får konsekvensen till att vissa grupper 

glöms bort. I en studie gjord 14 år senare visade sig ett liknande resultat som ovannämnda me-

tastudie av Kelly (1988). Einarsson (2003) nämner att lärare i fokusgruppsintervjuer ansåg att det 

fanns en viss skillnad mellan killar och tjejer i klassrummet. Lärarna menade att könet på eleven 

påverkade i vilken utstäckning de kommunicerade med läraren. De nämnde att pojkarna tog mer 

plats än flickorna gällande interaktionen med läraren. Däremot ansåg lärarna även att en del 

flickor kommunicerade i lika stor utsträckning som pojkarna, medan andra flickor för blev helt 

tysta. Lärarna talade framför allt utifrån elevernas eget tagande av utrymme och plats och poäng-

terade inte deras egen roll som skapare av dessa skillnader. 
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Sammanfattning av tidigare forskning 

Lärare anser sig ha ett medvetet förhållningssätt till flickor och pojkar men det har inte visat sig 

genom observation i klassrummet. Lärare möter elever olika på grund av kön och det har visat 

sig svårt att förändra stereotypa könsmönster i skolan. Jämställdhet har uppmärksammats av 

elever i klassrummet men lärare har valt att inte lyfta det vidare vilket kan grunda sig i olika an-

ledningar. Det har konstaterats att kommunikationens utsträckning mellan eleven och läraren 

skiljer sig åt beroende på elevens kön. Pojkar tar mer plats än vad flickor gör men det bör också 

poängteras att det finns undantag för detta. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka samhällskunskapslärares förståelse av och arbete med 

jämställdhet i årskurs 4–6. Att främja jämställdhet mellan kvinnor och män är en central del 

framskriven i skolans värdegrundsuppdrag som alla verksamma lärare ska följa. Frågeställningar-

na är följande:  

 Vilken förståelse har samhällskunskapslärare av jämställdhet i undervisningen? 

 På vilka sätt anser samhällskunskapslärare att de arbetar med jämställdhet i skolan? 
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4 Vetenskapsteoretisk ansats 

Föreliggande studie har inspirerats av en teori, vilken är hermeneutik som kommer att redogöras 

för i detta avsnitt.  

4.1 Hermeneutik 

Hermeneutik kan ses som något mer än endast en metod eftersom Hans-George Gadamer utö-

kade den med förståelse och vad förståelse i sig betyder. Det gör hermeneutiken till en ontolo-

gisk princip (Birkler, 2008). Traditionellt sätt kan hermeneutik förstås som en konst eller teknik 

(Gadamer, 1989). Hermeneutik uppstod på 1800-talet och riktar sig mot human-och samhällsve-

tenskaperna och står i motsats till naturvetenskapen (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Brinkkjaer och 

Høyen (2013) fortsätter vidare med att ordet hermeneutik kan beskrivas som att tolka, översätta 

och förklara något. Målet inom hermeneutiken är att förstå den kulturella värld som fenomen 

skapas i, dock anses det vara omöjligt eftersom människan har olika kulturella referensramar. 

Florin Sädbom (2015) nämner att språk och samtal är grunden för en hermeneutisk ontologi. 

Begreppet hermeneutik kommer från grekiskan och har sitt ursprung från den grekiske guden 

Hermes som var gudarnas sändebud, vilket gör att hermeneutiken har en budbärande funktion.  

I hermeneutiken finns regeln om att förstå helheten i detalj och detaljen av helheten. Regeln här-

stammar från en gammal retorik och den moderna hermeneutiken har överfört den till lärdom av 

konst. Den förväntning som finns på helheten som betraktas blir faktisk förståelse när delen av 

helheten har förståtts, vilken sedan utgör helheten (Gadamer, 1989). Även Larsson (2005) talar 

om att delen ska kopplas samman med helheten om den ska ge någon mening och innebörd.  

Hermeneutiken handlar om att synliggöra förståelsens pendling mellan delen och helheten samt 

mellan det kända och okända. Teorins uppgift är även att visa på att tolkningar endast är tolk-

ningar trots att det inte är direkt givet just i stunden. Det leder till att hermeneutiken är en förstå-

elseinriktad filosofi med avsikt att föra samman olika förståelse samt att teoretisera tolkningen av 

fenomenet och dess innebörd för individens förståelse av att vara i världen (Segolsson, 2011). 

Gällande tolkning är det viktigt att lyfta fram att tillvägagångsättet att tolka något kan ske på olika 

sätt. Det kan finnas olika utgångspunkter som behöver förstås och tolkas. Däremot går det inte 

tolka hur som helst, samtidigt som olika personer som tolkar samma sak kan komma fram till 

olika tolkningar. Det kan ses som en frihet att tolka något och då är det betydelsefullt att det sker 

ansvarsfullt genom att den som tolkar ansvarar för sin tolkning (Öberg, 2016). 
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Hermeneutiken har förändrats från att endast vara metodologisk till att vara en utgångpunkt för 

en livsvärldsansats. Tolkningen mellan subjekt och objekt skapar mening där förförståelse fram-

träder som en betydelsefull del av hur människan förstår världen och är i världen. Människans 

existens hänger ihop med kapaciteten att tolka och förstå något. Det gör att tolkningen som är 

en del av förstålsen har grundat sig i förförståelsen vilken blir intressant. Att verka i förståelsen 

innebär ett befinnande i en meningsskapande process som är i rörelse. Inom livsvärldshermeneu-

tiken finns det alternativa tolkningar och inte endast en sann tolkning. Det gör att hermeneutiken 

innebär att söka förståelse, både om andra och sig själv genom villkor som hermeneutiken med 

livsvärlden som grund fastställer. En livsvärldshermeneutisk ansats handlar om att delta i livsvär-

den som förklaras och tolkas. Språkets betydelse för människan riktas mot tolkningens möjlig-

heter och dess hinder, vilket gör att teori och metod möts som en del av samma helhet. Indivi-

dens värld görs möjlig genom språket och världen tolkas av en bestämd förförståelse. Förförstå-

elsen består av tidigare erfarenheter som människan har införskaffat sig och är bunden till män-

niskans fördomar och antaganden som påverkar tolkningen (Florin Sädbom, 2015). 

Begreppet livsvärld är centralt att lyfta utifrån ovanstående och Brinkkjaer och Høyen (2013) 

menar att livsvärlden kan beskrivas på så sätt att människans kropp existerar som en förutsätt-

ning för upplevelsehorisonten. För andra människor är kroppen ett objektiv eftersom människor 

förhåller sig som objektiva existenser. Kroppen är inte endast ett objektiv eftersom att den även 

kan ses som ett subjekt för människan själv med erfarenheter. Det gör att kroppen både kan 

förstås som objektiv och subjektiv. Människan verkar i det sociala och därför är den levande 

kroppen i utgångsläge social. Bengtsson och Berndtsson (2015) framför att ett livsvärldsperspek-

tiv grundar sig i två aspekter varav den första är att människors liv i världen är utgångspunkten 

för studier och teoretiseringar som syftar till lärande, vilket gör att människans existens är i fo-

kus. Den andra är den konkreta världen som innefattar människans lärande i vardagssituationer. 

Den vardagliga livsvärlden kan förstås som den värld människan lever i varje dag och där männi-

skan handlar och kommunicerar i tillsammans med andra.  

Inom hermeneutiken är förförståelse ett centralt begrepp att lyfta och det kan förklaras på så sätt 

att förförståelsen kan vara både destruktiv och konstruktiv. Destruktiv i den mån att den kan 

leda tolkningen fel och konstruktiv i den mån att den ger möjligheten att tolka något. Förförstå-

elsen går inte att undvika eftersom den alltid kommer att finnas. Det gör att förförståelsen är 

nödvändig men också ett problem för tolkningen (Öberg, 2016). Människans förförståelse finns 

från första början vid tolkningen eftersom vi har en föreställning om vad det vi tolkar betyder. 
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Under tolkningsprocessen förändras ständigt förförståelsen (Larsson, 2005). När människan för-

söker läsa en text finns det en fördom inför det som ska läsas. Det sker för att människan ska 

förstå textens mening som helhet. Den inledande meningen individen har uppstår endast för att 

denne läser texten med specifika förväntningar. Fördomarna förändras ständigt och när männi-

skan förstår innebörden, förstår denne vad som står i texten (Gadamer, 1989).  

Förförståelse och fördomar skiljer sig åt och förförståelse kan beskrivas som en innehållslig för-

ståelse, till exempel faktakunskaper medan fördomar kan förklaras som något som har skett och 

sker nu samt det som ska hända i framtiden. Trots att begreppen skiljer sig åt sammanvävs för-

förståelsen med fördomarna människan besitter då dessa är svåra att bortse från. Fördomarna 

som finns kommer alltid att påverka tolkningarna och därför är det av vikt att synliggöra dessa, 

så att tolkningen kan bli så öppen som möjligt (Segolsson, 2011). Det är av vikt att explicitgöra 

förförståelsen så att inte forskaren undanhåller läsaren sitt perspektiv. Detta för att göra tolk-

ningen så tydlig som möjligt. Inom hermeneutiken kan ett kvalitetskrav vara att forskaren redovi-

sar sin förförståelse. Det kan finnas svårigheter i att redovisa sin förförståelse eftersom denne 

framgår i nästan allt forskaren har tänkt som har kunnat påverka tolkningen. En variant att göra 

detta på är att forskaren redovisar sin förförståelse i form av egna erfarenheter. Det kan ses som 

ett tecken på hög kvalitet i hermeneutisk tradition att redovisa sin förförståelse. Det finns en 

brist i kvalitet om forskarens förförståelse är dold, vilket gör att läsaren måste avslöja perspekti-

vet på egen hand genom sin analys och får syn på forskarens förförståelse på ett omedvetet sätt 

(Larsson, 2005). Utifrån ovanstående anser jag att det är betydelsefullt att jag som forskare i 

denna studie synliggör min förförståelse av det studien syftar till för att göra läsaren medveten. 

Av inläsning av litteratur som har presenterats i studiens bakgrund (kapitel 2) och av egna erfa-

renheter har tanken väckts hos mig att jämställdhet mellan flickor och pojkar inte främjas till-

räckligt i skolan och att ämnet är i behov av mer forskning hur jämställdhet kan arbetas med 

konkret i skolan. Fördomen att begreppet jämställdhet är mångtydligt finns också vilket kan göra 

det svårt att förstå jämställdhet på endast ett vis. Denna studie syftar till att undersöka lärares 

förståelse av och arbete med jämställdhet och därför är det centralt att lärares erfarenheter och 

tankar framkommer. Med tanke på syftet har studien inspirerats av hermeneutiken eftersom den 

handlar om att förstå delen av helheten och helheten av delen. Lika utifrån ovanstående avsnitt 

handlar hermeneutiken om att tolka något vilket är ytterligare en koppling till syftet då lärarnas 

förståelse och arbete med jämställdhet kommer att tolkas.  
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5 Metod 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod och inledningsvis förklaras semistrukturerade inter-

vjuer. Vidare motiveras urval och avgränsningar som har gjorts samt hur studien har förhållit sig 

till validitet och reliabilitet. Därefter redogörs för hur det insamlade materialet har tolkats och 

analyserat genom en kvalitativ innehållsanalys. Avslutningsvis lyfts de forskningsetiska aspekter-

na studien har använt sig av under processens gång. 

 

5.1 Semistrukturerade intervjuer  

En kvalitativ metod har använts i föreliggande studie. Det är en metod som handlar om att ge-

stalta och kategorisera något. Begreppet kommer från latinets qualitas och kan förklaras som en 

egenskap, sort och beskaffenhet. Det innebär att kvalitativ metod är systematiserad kunskap om 

hur forskaren går tillväga för att gestalta egenskapen hos något (Larsson, 2005). Det empiriska 

materialet består av semistrukturerade intervjuer som är en kvalitativ intervju. I kvalitativa inter-

vjuer kan intervjuaren avvika från de förbestämda frågorna och ställa nya frågor som en uppfölj-

ning av det respondenten har berättat. Det gör att kvalitativa intervjuer är flexibla och forskaren 

vill gärna ha detaljerade svar tillskillnad från kvantitativa intervjuer som syftar till att få svar 

snabbt så dessa kan kodas. I en semistrukturerad intervju har intervjupersonen en frihet eftersom 

att denne har möjlighet att svara på frågorna utifrån sitt eget sätt. Det är fokus på hur intervju-

personen förstår och tolkar frågorna samt på sådant som respondenten anser är viktigt (Bryman, 

2011). För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har en intervjuguide används (se 

Bilaga 1). Bryman (2011) förklarar att en intervjuguide kan användas som en minneslista för att 

komma ihåg de frågor som ska lyftas och i praktiken är det vanligt att frågorna som ställs över-

lappar med varandra. När en intervjuguide skrivs fram är det betydelsefullt att frågorna som ställs 

leder till att studiens frågeställningar kan besvaras.  

 

5.2 Urval och avgränsningar 

Studien har använts sig av ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011) menar består av respon-

denter som finns tillgängliga för forskaren. Jag har varit i kontakt med både lärare jag har träffat 

på under lärarutbildningen och lärare jag inte har någon relation till. Däremot har det varit svårt 

och problematiskt att få lärare jag inte har något samband med att delta i studien. Det har därför 
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fallit sig naturligt att använda ett bekvämlighetsurval. Sex lärare från fyra olika skolor har deltagit 

i studien. Det var av vikt att alla lärarna var verksamma under tiden studien gjordes för att få ett 

så tillförlitligt och skolnära resultat som möjligt. Ytterligare ett krav var att alla sex lärarna var 

behöriga att undervisa i samhällskunskapsämnet i årskurs 4–6 då studien innefattar det skolämnet 

och den åldersgruppen. Det fanns även ett krav på att hälften av lärarna var kvinnor och hälften 

män för att få så många olika perspektiv som möjligt och om det skulle uppstå att det fanns nå-

gon skillnad mellan deras förståelse angående studiens ämne. De avgränsningar som har gjorts i 

studien var att begränsa antalet lärare. Detta för att intervjuerna kräver tid och analys och då kan 

antalet lärare upplevas passande samt som nämnt tidigare har det varit svårt att få lärare att ställa 

upp på en intervju. För att läsaren ska få en förståelse för vilka de intervjuade lärarna är, kommer 

deras bakgrund att presenteras kort (se tabell 1).  

 

Tabell. 1. Lärarnas bakgrund i studien 

Respondent Skola Utbildning Tid som verk-
sam 
lärare 

Ämnen som i nulä-
get undervisas i samt 
årskurs 
 

Mattias Rosskolan 1–7 lärare 5,5 år SO-ämnena och ma-
tematik i årskurs 5 
 

Anna- Karin Klockskolan 4–9 lärare 21 år SO-ämnena och eng-
elska i årskurs 6 
 

Stefan Drömskolan F–6 lärare samt 
behörig i svenska 
som andrahand 
språk till årskurs 9 

10 år SO-ämnena, svenska 
och bild i årskurs 4 

Johanna Drömskolan 1–7 lärare  20 år SO-ämnena, No-
ämnena och matema-
tik i årskurs 5  

Eva Drömskolan 1–6 lärare 11, 5 år SO-ämnena, svenska 
och engelska i årskurs 
5 

Börje Tulpanskolan 1–7 lärare 8 år SO-ämnena och 
svenska i årskurs 4 

 

I tabellen ovan har lärarna och skolorna fått fingerade namn för att bevara deras konfidentialitet. 

Dessa har även valts för att underlätta för läsaren, istället för att benämna lärarna och skolorna 

som; A, B, C och så vidare, vilket kan upplevas opersonligt. 
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5.3 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier för att få kvalitet i en undersökning. Det kan disku-

terats om begreppen kan kopplas till kvalitativa undersökningar då validitet rör mätning vilket 

inte är av den kvalitativa forskarens yttersta intresse. I kvalitativ forskning kan begreppen använ-

das utan att ändra definitionen men att fokus ligger mindre på mätning. Validitet kan delas in i 

intern validitet och extern validitet då det förstnämnda innefattar att en samstämmighet mellan 

forskarens observationer och de teoretiska idéer som formas. Extern validitet handlar om i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till andra miljöer. Reliabilitet delas även in i intern relia-

bilitet och extern reliabilitet. Intern reliabilitet handlar om att komma överrens om hur något ska 

tolkas om det finns fler forskare. Extern reliabilitet innefattar i vilken utsträckning undersökning-

en kan replikeras (Bryman, 2011).  

Utifrån ovanstående kan det konstateras att validitet och reliabilitet är svårt att tillämpa på kvali-

tativ forskning. Några forskare menar att kvalitativ undersökning ska utgå från andra kriterier 

eftersom att validitet och reliabilitet på kvalitativa forskningar förutsätter att det endast finns en 

bild av verkligheten. Kriterier som istället kan användas är tillförlitlighet och äkthet. Dessa två 

kriterier kan delas in i delkriterier var av det förstnämnda handlar om att skapa trovärdighet i 

resultaten, få djupa beskrivningar som förser människor att överföra dessa till en annan miljö, 

redogöra forskningsprocessen och att forskarens personliga åsikter inte påverkar undersökning-

en. Delkriterierna till äkthet är mer generella och handlar om att ge en rättvis bild av det som 

studerats, intervjupersonerna ska ges en ökad förståelse av den sociala miljön och möjlighet att 

förändra sin situation samt ska deltagarna kunna ta sig an de åtgärder som krävs (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) fortsätter vidare med att det skiljer sig åt mellan forskare i vilken mån validitet 

och reliabilitet ska förkastas eller accepteras. Att de förkastas kan ses som en brist på vetenskap-

lig stringens. Med tanke på det ovanstående kommer föreliggande studie att acceptera och till-

lämpa validitet och reliabilitet i den utsträckning det går, detta för att styrka kvalitén i studien. 

Däremot kommer fokus ligga på tillförlitlighet och äkthet i försök om att dessa ska genomsyras i 

studien. Detta eftersom det har konstaterats utifrån ovanstående att forskare menar att dessa 

kriterier bör tillämpas i kvalitativ forskning. Föreliggande studie kan ses som tillförlitlig då den 

undersöker fyra olika skolor samt att urvalet består av lika många män som kvinnor. Det skapar 

en variation och bredd som kan resultera i tillförlitlighet. Äkthet tillämpas för att studien är noga 

med att ge en rättvis bild av det som lärarna har konstaterat under intervjuerna. För att ge läsaren 

en så rätt vis bild som möjligt kommer resultatet i föreliggande studie bestå av många citat som 
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lärarna har sagt. Detta för att redogöra för läsaren vad lärarna har sagt och vad som har tolkats, 

vilket kan ses som äkthet.   

5.4 Tolkning och analys av material  

Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som kommer 

att lyftas i föreliggande avsnitt.   

5.4.1 Kvalitativ innehållsanalys  

En kvalitativ innehållsanlys har använts i studien och det innebär att försöka se teman och möns-

ter i det material som har samlats in (Bryman, 2011). En kvalitativ innehållsanalys grundar sig i 

transkriberingarna som är en analys av det som respondenterna har nämnt i intervjuerna. Det 

insamlade materialet kallas analysenheten och den läses igenom flera gånger innan den bryts ner i 

mindre delar. De mindre delarna som bryts ner kallas meningsenheter och dessa kan både vara 

korta och långa. En meningsenhet består vanligtvis av ett antal ord, meningar eller stycken som 

berör ett och samma innehåll. Stycken som är längre och handlar om flera olika aspekter kan 

utgöra två meningsenheter. När materialet har brutits ner i meningsenheter handlar nästa steg 

om kodning. Meningsenheterna läses noga och därefter ges de en kod som beskriver innehållet. 

Kodningen ska ses som ett verktyg för att data analysen som forskaren har införskaffat sig 

(Hirsh, 2007). Föreliggande studie har använt sig av en kvalitativ innehållsanalys utifrån Hirsh 

(2007) ovanstående steg.  För att läsaren ska få en inblick hur analysen har gått till presenteras ett 

utdrag nedan (se tabell 2).  

Tabell 2. Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Utdrag från intervjuerna med Stefan och Johanna.  

Analysenhet Meningsenheter kod 

Stefan: Att man jämför, för det blir 
lättare att dra paralleller till historian 
som har varit, så att de får någonting 
om såhär var det, såhär är det nu, kan 
ni se någon skillnad? 

Det är lättare om de får dra parallel-
ler till historian, dåtid och nutid.  

Dra paralleller i undervisningen.  

Johanna: Jämställdhet, ja. Det 
är ju när pojkar och flickor får 
samma förutsättningar att 
utvecklas, samma möjlighet till 
utbildning, samma möjlighet 
att lyckas i livet helt enkelt. 
Det är jämställdhet för mig.  

Jämställdhet är när pojkar och flick-
or ges samma villkor.  

Lärares förståelse av jämställdhet. 
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Efter de genomförda stegen i tabellen ovan har kodningen kategoriserats och tematiserats enligt 

Hirsh (2007) steg i en kvalitativ innehållsanalys. Hirsh (2007) förklarar att kategoriseringen kan 

ses som en grupp koder eller ett innehåll. Kodning och kategorisering leder till abstraktion men 

det är betydelsefullt att hålla sig till en manifesta nivå som innebär att innehållet inte bör bli allt-

för abstrakt. Därefter delas analysen in i teman som har tolkats utifrån de tidigare stegen. Tema-

tiseringen grundar sig i en djupare mening.  

De teman som har identifierats i denna studie är lärarnas förståelse av jämställdhet, medvetenhet om 

jämställdhet och undervisning om jämställdhet i elevernas utbildning samt samtal om jämställdhet mellan lärare. 

Dessa teman har varit återkommande i det insamlade materialet och därför är de centrala för 

studiens syfte och frågeställningar. Som nämnts tidigare handlar studiens inspirerade teori, her-

meneutiken enligt Larsson (2005) om att delen ska relateras till helheten för att den ska ge me-

ning. Det gör att tematiseringen inte har kunnat ske innan de semistrukturerade intervjuerna.  

Ljudinspelning med bandspelare och transkriberingen har varit en förutsättning att säkerställa att 

studiens frågeställningar har kunnat besvaras samt för den kvalitativa innehållsanalysen. Bryman 

(2011) konstaterar att en kvalitativ intervju syftar till att besvara vad intervjupersonerna säger och 

hur de säger det och då är inspelning och transkribering väsentligt att använda sig utav. Bryman 

(2011) fortsätter vidare med att en intervju som spelas in och transkriberas kan vara mycket 

framgångrik, men däremot kan intervjuaren dyka på problem. Det kan handla om att en inter-

vjuperson inte tillåter att bli inspelad eller att bandspelaren inte fungerar som den ska. Det sist-

nämna hände i denna studie, det vill säga att tekniken inte fungerade under en av intervjuerna så 

att den inte spelades in (Anna-Karins intervju), däremot har läraren kompletterat med skriftlig 

information angående de viktigaste frågorna från intervjuguiden. Det gör att informationen av 

Anna-Karin kan användas i studien och presenteras genom citat i resultatdelen som de övriga 

intervjuade lärarna. Det ska dock uppmärksammas att Anna-Karin skriftliga förklaringar inte kan 

mäta sig med de övriga lärarnas beskrivningar därför att hennes information inte är lika rymlig. 

Det gör att hennes beskrivningar inte presenteras i lika stor utsträckning som de övriga lärarnas.   

För att resultatet (kapitel 6) ska bli så tydligt som möjligt kommer förklaringar och citat från de 

intervjuade samhällskunskapslärarna att användas. Citaten är tagna från transkriberingarna som 

är skrivna till största del ordagrant utifrån vad lärarna har sagt under intervjuerna och därför fö-

rekommer talspråk. Det bör poängteras att i citaten i resultatet är småord borttagna eftersom de 

endast gör det svårare för läsaren att hänga med i texten. Det kan vara ord som inte finns med i 

skriftspråket och sådant som läraren har reagerat på med en känsla. Exempel på ord och känslor 
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som är borttagna i citaten är ehh, mm, aha, skratt osv. Lika så är vissa enstaka ord ändrade från 

talspråk till skriftspråk för att underlätta ytterligare för läsaren.  

 

5.5 Forskningsetiska aspekter  

Föreliggande studie har utgått från de fyra forskningsetiska aspekterna, informationskravet, sam-

tyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den första aspekten är informationskra-

vet som innebär att forskaren ska informera deltagaren angående uppgiftens syfte. Den andra 

aspekten är samtyckekravet där deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan. Den 

tredje aspekten är konfidentialitetskravet där deltagaren ges konfidentialitet och alla uppgifter 

förvaras så att inga obehöriga kan del av dem. Den sista aspekten är nyttjandekravet som innebär 

att alla insamlade uppgifter endast för användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

För min studie innebär ovanstående forskningsetiska aspekter att lärarna har blivit informerade 

angående studiens syfte och forskningsområde. Lärarna har frivilligt valt om de har velat bidra i 

undersökningen och de har haft rätten att själva bestämma om, hur länge och under vilka villkor 

detta skall ha skett. Detta innebär för min studie att intervjuerna har gått till på olika vis. Samma 

intervjuguide har använts till samtliga lärare men lärarna har själva styrt hur mycket de har velat 

samtala om på varje fråga, vilket har gjort att mängden beskrivningar och tiden på intervjuerna 

skiljer sig åt. Lärarna Johanna och Eva från Drömskolan insisterade på att genomföra sina inter-

vjuer tillsammans vilket tilläts eftersom att de forskningsetiska aspekterna följs och lärarnas krav 

och välmående har tagits på allvar. Detta kan styra resultatet eftersom att de har kunnat påverka 

varandra under intervjun samtidigt som deras beskrivningar skiljer sig åt. Samtliga respondenter-

har haft möjligheten att avbryta sin medverkan under hela studiens process om så har varit 

önskevärt. Gällande de intervjuade lärarnas uppgifter har de hanterats väl och noggrant så att 

ingen obehörig har kunnat ta del av dessa, detta för att bevara lärarna antonymitet. All informat-

ion respondenterna har delat med sig av har endast använt för forskningsändamål vilket även 

lärarna har blivit informerade om i början på respektive intervju.  
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6 Resultat 

I följande kapitel redovisas resultat kopplat till studiens syfte och frågeställningar där syftet är att 

göra en kvalitativ undersökning av samhällskunskapslärares förståelse och arbete med jämställd-

het i skolan. Resultatet kommer att redovisas utifrån olika teman som har visat sig vara centrala. 

Dessa är lärarens förståelse av jämställdhet, medvetenhet om jämställdhet och undervisning om jämställdhet i 

elevernas utbildning och samtal om jämställdhet mellan lärare. Temat medvetenhet om jämställdhet har delats 

in i två underrubriker, vilka är vikten att läraren gör eleverna medvetna om jämställdhet och lärarens medve-

tenhet om jämställdhet. Detta för att få en så tydlig struktur som möjligt i resultatdelen.   

 

6.1 Lärarens förståelse av jämställdhet 

Följande avsnitt redogör för vilken förståelse de intervjuade samhällskunskapslärarna har för 

begreppet jämställdhet. 

Vid intervjuerna framgick det att samhällskunskapslärarna förstår begreppet jämställdhet på olika 

vis. Samtliga lärare hävdade att begreppet jämställdhet hänger ihop med en jämställd skola. Matt-

tias berättade att alla elever ska ges den hjälp de behöver i klassrummet och att jämställdhet är 

rättvist samt att det inte ska vara någon skillnad på människor. Under intervjun sa Mattias föl-

jande om jämställdhet: 

Jämställhet för mig är när alla har samma rättigheter, samma möjligheter, blir behandlade li-
kadant utan att man tar någon som helst hänsyn till vem dem är, vart dem kommer ifrån, 
vad dem gör osv, och där är ju också jämställdhet för mig att någon som behöver extra 

hjälp, så är det jämställdhet att den ska få det […]. Likabehandling och hänsyn är jämställd-
het för mig om du vill ha ett kort svar. (Mattias) 

Mattias berättade även att en jämställd skola är när läraren inte gör någon skillnad på flickor och 

pojkar samt inte mäter deras kunskapsresultat utifrån kön. Läraren nämnde också att en jämställd 

skola är när alla ges samma möjligheter och blir behandlade lika men även att möjlighet till hjälp 

finns för de elever som är i behov av det. Stefans och Börjes svar liknade Mattias beskrivning 

angående vad jämställdhet innebär för dem. Stefan nämnde under början av sin intervju att: 

Oj jämställdhet, det innebär samma villkor oavsett kön, etnicitet eller härkomst. Alltså oav-
sett vilket så ska de behandlas lika. Samma rättigheter och samma skyldigheter, det missas 
ofta, det är bara rättigheter man pratar om, det gäller även skyldigheter. (Stefan)  

Stefan fortsatte vidare med att det är av vikt att alla elever få komma till tals i klassrummet och 

vid andra tillfällen. Alla elever i skolan ska ges möjligheter och tillgångar därför att det finns ele-
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ver i svårigheter. Skolan ska vara likvärdig och då ska stöd ges till de elever som är i behov av 

det, annars är inte skolan jämställd. Börje var något mer kortfattad gällande sin förståelse för 

jämställdhet och i sin beskrivning av vad en jämställd skola innebär. Under intervjun konstate-

rade Börje: 

Alla behandlas lika, jo men så måste det ju vara […]. Ur elevens synpunkt så är det ju när att 
alla elever har rätt att utvecklas på sitt sätt. (Börje) 

Under mötet med Börje beskrev han även att alla elever lär sig olika och ska ges möjlighet till 

olika hjälpmedel. Han nämnde digitala verktyg, så som datorer och Ipads som exempel på red-

skap som kan användas för att skapa en jämställd skola. Beskrivningarna från Anna-Karin, Jo-

hanna och Eva angående deras förståelse för jämställdhet liknade varandra och skiljde sig åt nå-

got från de tidigare nämna lärarna. Under mötet med Anna-Karin konsterarades det om frågan 

hur jämställdhet förstås och vad en jämställd skola är att: 

Samma möjligheter oavsett kön, lika villkor och samma rättigheter och skyldigheter. […]. 
Flickor och pojkar ska ha samma mål och bemötas som individ. (Anna-Karin) 

Anna-Karin nämnde jämställdhet som något som endast berör kön och att samma villkor ska 

gälla för alla. Läraren tog inte upp andra faktorer så som etnicitet eller särskilda behov så som de 

tidigare lärarna gjorde. Johanna konstaterade även under sin intervju att jämställdhet endast berör 

kön och ingenting annat. Johanna framförde följande gällande jämställhet: 

Jämställdhet, ja. Det är ju när pojkar och flickor får samma förutsättningar att utvecklas, 
samma möjlighet till utbildning, samma möjlighet att lyckas i livet helt enkelt. Det är jäm-
ställdhet för mig. (Johanna) 

Johanna vidareutvecklade sedan sitt svar om jämställdhet och nämnde att en jämställd skola går 

in i vad begreppet jämställdhet står för. Johanna fortsatte vidare med att: 

För det är ju att tjejer och killar ska få ta lika mycket plats och att det inte ska vara nått kons-
tigt oavsett vilket kön man tillhör, ska man verkligen få lägga fram sina åsikter, säga vad man 
tycker och tänker och inte vara rädd för att bli ifrågasatt, ifrågasatt på ett sätt som trycker 
ner en, om man säger så, bara för man har ett visst kön. (Johanna) 

Svaret från Eva kan likna Mattias, Stefans och Börjes svar till en början att jämställdhet inte end-

ast handlar om kön, tills Johanna rättade Eva. För att klargöra detta sa Eva: 

Ja och jämställdhet gäller väl även, jag tänker alla? Inte just att det är killar, tjejer? (Eva) 

Det är jämlikhet. (Johanna) 
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Eva fortsatte vidare efter Johannas påpekande, att jämställdhet är när alla ges samma rättigheter 

och har samma skyldigheter oavsett vilket kön eleven tillhör. Läraren konstaterade även att jäm-

ställdhet handlar om att göra sig hörd och sa: 

Jag tänker också att få göra sin röst hörd, att få höras lika mycket, är ju viktigt i klassen […]. 
Och jämställd skola, jag tänker organisationen med att det ska vara en självklarhet, att alla 
elever ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Samma förutsättningar. (Eva) 

Eva nämnde också att jämställdhet och en jämställd skola går hand i hand, vilket innebär att 

samma förutsättningar ska gälla alla. Samtliga lärare menade att jämställdhet handlar om att alla 

elever har samma rättigheter och skyldigheter. Hälften av lärarna nämnde att det specifikt hand-

lar om flickor och pojkar medan den andra hälften av lärarna inte gjorde det.  

 

6.2 Undervisning om jämställdhet i elevernas utbildning 

I föreliggande avsnitt lyfts på vilka sätt samhällskunskapslärarna anser att de arbetar med jäm-

ställdhet i skolan med särskilt fokus på ämnet samhällskunskap. 

Samhällskunskapslärarana framförde att de arbetar med jämställdhet i skolan och i samhällskun-

skapsämnet på olika sätt. Mattias påstod sig inte avsätta och planera tid för att hålla i en lektion 

angående jämställdhet. Däremot berättade Mattias att samtal kring jämställhet sker i klassrum-

met. Detta när läraren har läst något som läraren vill uppmärksamma för sina elever. Mattias 

nämnde:  

När det dyker upp för det dyker alltid upp. Sånna här frågeställningar. Man har läst någon 
nyhet, de säger något på lilla aktuellt, det står något i texten, en elev frågar någonting. Då är 
det ganska bra att kunna vara lite spontan och ta den diskussionen för det alltid dyker upp. 
(Mattias) 

Mattias fortsatte vidare med att sådant som är aktuellt för vuxna även bör lyftas för eleverna i 

skolan för att visa att män fortfarande får mer betalt än kvinnor. Lika så menade samma lärare att 

eleverna ges möjlighet att diskutera om fördomar. Övriga lärare arbetar med jämställdhet i ämnet 

samhällskunskap där lektioner planeras för att samtala och informera om jämställdhet. Johanna 

arbetar på liknande sätt som Mattias, det vill säga när något dyker upp i ett sammanhang. Jo-

hanna gav lilla aktuellt som ett exempel där sådant kan tas upp och då lyfts det sedan till en dis-

kussion i klassrummet. Johanna framförde även senare i intervjun att: 

Grej of the day har vi också haft och internationella kvinnodagen, lite sånna nedslag […]. 

(Johanna) 
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Johanna berättade även att jämställdhet planeras och tas upp i ämnet samhällskunskap när de 

arbetar med ett tema. Jämställdhet lyfts även i ämnet historia med eleverna. Anna-Karin konsta-

terade att jämställdhet arbetas med löpande i vissa områden men framför allt i samhällskun-

skapsämnet där de exempelvis talar om hur en familj kan se ut men också när mänskliga rättig-

heter och demokrati lyfts. Stefan arbetar också med jämställdhet i samhällskunskapsämnet som 

Anna-Karin och berättade: 

I samhällskunskapen kommer det in jättemycket i 4:an […]. Då ska man diskutera demo-
krati, mänskliga rättigheter, lag och rätt och då kommer man in jättemycket på just jäm-
ställdhet och det försöker jag inte bara lyfta i samhällskunskapsämnet, utan även i ämnet 
historia försöker jag lyfta det, för elevernas ska få en, dels en förståelse att det faktiskt har 
hänt någonting. Det är inte lika illa som det var på medeltiden eller vasatiden. (Stefan) 

Stefan förklarade sedan att eleverna får möjlighet att jämföra dåtid och nutid för att ges möjlighet 

att förstå hur det har sett ut angående jämställdhet genom historian. Läraren berättade att elever-

na får diskutera hur det sett ut förr i tiden och vad de anser om det. Stefan nämnde att de har 

samtalat om rösträtten i Sverige och hur den har utvecklats. Stefan nämnde även under intervjun 

att jämställdhet och genus har kommit in på andra sätt också i klassrummet. Till exempel har det 

kommit på tal av elever vem som är bäst och sämst och då menar läraren att det är betydelsefullt 

att ta den diskussionen spontant. Stefan nämnde: 

Det är ofta som man hamnar i den här diskussionen och då ä det främst killar, att killar är 
bättre, de är strakare och då behöver man ha saker att diskutera, eller möta detta och visa tje-
jer att jag inte håller med, som manlig lärare måste jag visa att jag inte håller med. (Stefan) 

Till skillnad från Stefan som var mycket beskrivande i sina svar var Eva och Börje något mer 

kortfattade om hur de arbetar med jämställhet i skolan. Eva konstaterade att de talar om jäm-

ställdhet ur ett historiskt perspektiv i samhällskunskapsämnet. Samma lärare nämnde även att 

eleverna i klassen råkade ut för en incident mellan flickorna och pojkarna och då frågade en 

flicka om hon fick hålla i en lektion om jämställdhet, vilket läraren uppskattade och hjälpte till 

med. Börje var något mer osäker än Eva på i vilket ämne jämställhet lyfts i och menade att jäm-

ställdhet arbetas med både spontant och planerat. Däremot pratade läraren mer om jämlikhet än 

jämställdhet under intervjun och hur arbetet sker kring det. Börje konstaterade: 

Jämställdhet kan jag ha, jag vet inte under vilket direkt ämne egentligen, men under SO, SO 
framför allt, samhällskunskapsämnet framför allt kanske. Då vi kanske fördjupar oss lite, vad 
vi har gjort för någonting. (Börje) 

Börje lyfte utifrån ovanstående citat att arbetet med jämställdhet var en planerad lektion som 

genomfördes i klassen. Alla lärare med undantag för Mattias beskrev att de planerar lektioner om 
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jämställdhet i samhällskunskapsämnet. Däremot framförde samtliga lärare att de arbetar med 

jämställdhet spontant när det dyker upp jämställdhetsfrågor. 

 

6.3 Medvetenhet om jämställdhet  

I föreliggande avsnitt lyfts vikten att läraren gör eleverna medvetna om jämställdhet och att lära-

ren har ett medvetet förhållningssätt till jämställdhet gentemot flickor och pojkar. 

6.3.1 Vikten av att läraren gör eleverna medvetna om jämställdhet 

Samtliga lärare framhävde vikten av att göra eleverna medvetna om jämställdhet och hur det har 

sett ut genom historian. Mattias ansåg att det är extremt viktigt att prata om jämställdhet i klass-

rummet med eleverna och för att förtydliga det sa Mattias: 

Det är för de inte riktigt är medvetna om vilka fördelar män har haft överlag genom histo-
rian och fortfarande har, om man tänker på jämlikhet mellan kvinnor och män, vilka förde-
lar medelålders vita män har haft jämfört med andra grupper om man nu kan säga att det 
finns grupper. (Mattias) 

Mattias som arbetar i en årskurs 5 fortsatte sedan vidare med att det är grundläggande att samtala 

om jämställdhet med eleverna tidigt eftersom i årkurs 6 är det för sent. Samma lärare hävdade 

även att det är viktigt att eleverna lär sig att det inte spelar någon roll vem de sitter med och vem 

de leker med eftersom skolan är till för alla. Anna-Karin poängterade också att det är betydelse-

fullt att göra sina elever medvetna om att jämställdhet ska främjas samt att göra sina elever med-

vetna om att alla vinner på ett jämställt samhälle. Även Stefan konstaterade att det är lärarens 

uppgift att göra sina elever medvetna angående jämställdhet och berättade att jämställdhet kan 

lyftas ur ett historiskt perspektiv för att göra eleverna medvetna. Stefan sa: 

Om man tittar bakåt i tiden så vet man att historiskt när man pratar om, vi har pratat jätte-
mycket om det i historian att, bak i historian så har männen haft makten. Kvinnor har inte 
fått höras eller synas så mycket. (Stefan) 

Lika så som Stefan talade Johanna också om medvetenhet utifrån ett historiskt sätt och konstate-

rade under intervjun att jämställdhet ska lyftas med eleverna: 

För att medvenhetgöra dem, dels om historian men även hur det är nu i Sverige och kanske i 
övriga världen. Så dem själva kan ta ställning i frågan. Att de inte kommer sen att varför har 
ingen berättat det här för mig, att det var si eller så. (Johanna) 

Eva var inne på samma spår som de tidigare lärarna och nämnde: 
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Och ibland, och vi pratar om det ganska mycket, ibland så blir eleverna, de tycker ibland att 
det är för mycket och de kan ha svårt att se hur det skiljer sig från tjejer och killar, de ser 
mycket utifrån sin egen synvinkel. (Eva) 

Till skillnad från Eva och de andra nämnda lärarna skiljde sig Börjes beskrivning. Han talade 

utifrån att göra eleverna medvetna om jämlikhet och olika behov. Under mötet med Börje fram-

gick det att: 

Jag pratar väldigt mycket om det, om olikheten. Hur viktig den är, att man får vara olika. Vi 
har ju väldigt många olika individer egentligen, väldigt många olika extra anpassningar som 
gör att det blir ganska självklart här inne. Den ena sitter med en Ipad för den behöver det 
och så, så det blir mer att man jobbar så. (Börje) 

Utifrån ovanstående citat av Börje konstaterades det att han medvetengör sina elever genom att 

tala om elevers olikheter. Hur jämställdhet arbetas med i klassrummet var intervjufrågan i detta 

fall. Övriga lärare fokuserade mer på att samtala om medvetenhet om jämställdhet utifrån flickor 

och pojkar under intervjuerna, inte angående andra olikheter som Börje gjorde.  

 

6.3.2 Lärarens medvetenhet om jämställdhet 

Lärarna har framfört att det är viktigt att ha ett medvetet förhållningssätt som lärare angående 

jämställdhet och genus, vilket detta avsnitt lyfter.  

Samtliga lärare beskrev att de är medvetna om hur de ska förhålla sig till flickor och pojkar, men 

att de trots det kan uppleva att det är svårt att behandla pojkar och flickor på samma sätt. Mattias 

konstaterade under sin intervju att han har försökt tänka på sitt förhållningsätt och att sudda ut 

traditionella könsmönster och nämner: 

Man är så himla färgad av sin bakgrund och uppväxt, så jag pratar nog inte alla gånger lika-
dant med pojkar som med flickor, sen om det är just för att pojkar är pojkar och flickorna är 
flickor […]. Så jag har faktiskt tänkt lite på det hur jag pratar med eleverna och lagt märke till 
att just i denna klass blir det viss skillnad. (Mattias) 

Lika så som Mattias förklarade Anna-Karin, Stefan, Johanna och Eva att de försöker vara med-

vetna om att förhålla sig likadant till flickor och pojkar. Anna-Karin och Stefan menade att de 

talar olika till eleverna beroende på elevens kön, trots att de inte vill att det ska vara så. Anna-

Karin beskrev att hon använder sig av en kraftigare tillsägelse till en pojke och har svårare att ryta 

i till en tjej. Samma lärare nämnde också att det är av vikt att reflektera över detta så att individen 

är i centrum och inte könet. Stefan beskrev liknande att han markerar hårdare mot en pojke än 

mot en flicka. För att tygliggöra detta sa Stefan: 
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Jag vet att jag ibland kan markera hårdare mot en kille än mot en tjej. Det är jag medveten 
om, samtidigt som jag kan markera ganska hårt mot tjejerna med om det är någonting som 
jag tycker att man inte kommer vidare med, att man sitter och ältar en liten grej. (Stefan) 

Stefan fortsatte därefter med att det är viktigt som pedagog att vara medveten i klassrummet och 

att det ska finnas med i bakhuvudet hela tiden, speciellt kring att fördela ordet. Stefan konstate-

rade att det är betydelsefullt att tänka på jämställdhet och vara medveten. Under intervjun fram-

kom det att: 

Men alltså, det är viktigt för att det inte ska vara några tjejer som bara sitter, går igenom hela 
skolgången utan att de får säga vad de tycker eller tänker, utan att de alltid måste gå på vad 
alla andra säger. Och vi måste jobba med ett jämställdare samhälle och då är det skolans roll 
att arbeta med det. (Stefan) 

Gällande att medvetengöra sig själv berättade även Stefan att han har blivit filmad under sina 

lektioner då ett projekt kring genus var aktuellt på hans förra arbetsplats. Läraren berättade att 

det kan vara en lämplig metod att använda för att bli uppmärksam angående jämställdhet. Lika så 

som Stefan hävdade Johanna att mycket i klassrummet sker omedvetet hos läraren och framför-

de att det finns vissa källor som är lätta att halka ner i. Johanna nämnde: 

Det är viktigt att man som pedagog, att man har med sig lite i bagaget lite grann som man 
inte är medveten om att man gör, för man är uppfostrad på ett visst sätt. Man har med sig 
det från sin egen skolgång. Kanske yrkesliv också, så man innehar omedvetet för över den 
rådande normen, på sina elever. (Johanna) 

Utifrån ovanstående citat konstaterade Johanna att hon är intresserad av ämnet och att det är 

betydelsefullt med utbildning så att lärare får syn på vad som sägs och görs i klassrummet. Eva 

var inne på samma spår som Mattias angående lärarens förhållningssätt och medvetenhet. Däre-

mot ansåg Eva inte att det har med könet att göra utan om individen men att det är viktigt att 

vara medveten om att risken finns att det kan bero på könet. Eva konstaterade: 

En tydlig grej är om man är tuff eller mjuk mot en elev. Där är man ju ganska medveten om 
det där att man kanske är mjukare mot någon eller ställer höga krav på någon annan, men 
det kan ju, det har ju oftast inte med könet att göra. […]. Men där är man ju medveten om 
att risken finns att man hamnar där bara för man pratar med en tjej, att man pratar mjukare 
med den eller att man ställer mindre eller högre krav, vilket man gör, men att man är med-
veten om att man försöker tala lika med alla. (Eva) 

Eva menade att det är viktigt att tala lika till alla oavsett elevens kön. Börje skiljde sig något från 

de övriga lärarna gällande lärarens medvetenhet. Han nämnde att det är viktigt som lärare att 

behandla alla elever lika och att det är av vikt att undvika att tänka på hur många flickor respek-

tive pojkar som ges ordet i klassrummet. För att tydliggöra detta hävdade Börje att: 

Men jag undviker nog att tänka så, jag tänker att alla ska ges möjlighet att svara, inte om man 
är kille eller tjej […].Nej för jag tror att om man börjar tänka så, så gör man det till ett pro-
blem större än vad det kanske är, så tror jag. (Börje) 
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Börje menade utifrån ovanstående citat det inte endast handlar om talutrymme i klassrummet 

utan gällande allt i skolan. Lärarna framförde att mycket i skolan sker omedvetet och att det kan 

komma från deras egen uppväxt och skolgång. 

 

6.4 Samtal om jämställdhet mellan lärare 

Detta avsnitt lyfter vad de intervjuade lärarna har framfört angående om lärarna samtalar om 

jämställdhet med varandra i skolan.  

Samtliga lärare förutom Börje nämnde att de inte samtalar och problematiserar jämställdhet mel-

lan flickor och pojkar kollegor emellan på skolan de arbetar på i nuläget. Börje berättade att det 

talas om jämställdhet kollegor emellan för det ingår i skolans kvalitetshjul att säkra upp det. Börje 

berättade att lärarna på skolan samtalar om hur de kan tillgodose alla elever samt ska varje elev-

råd presentera en likabehandling plan som läraren hjälper till med. Stefan, Johanna och Eva som 

alla arbetar på Drömskolan hävdade att det inte sker några samtal kollegor emellan gällande att 

främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. Stefan konstaterade att: 

Inte här, har jag inte varit med om det. Det var på min förra arbetsplats, då valde, då hade vi 
systematiskt kvalitetsarbete. Varje arbetslag hade ett mål och där valde vi det i arbetslaget, att 
vi ville jobba med genus och då hade vi diskussion om genus varje vecka. (Stefan)  

Stefan beskrev att det kunde handla om olika aktiviteter angående genus i undervisningen för att 

synliggöra för läraren och eleverna. Stefan nämnde också att lärarna observerade varandra i klass-

rummet och att de blev filmade för att få reda på sina egna brister. Samma lärare förklarade även 

att för att kunna genomföra ett sådant arbete krävs ett arbetslag där alla är genuint intresserade 

och har viljan för det finns så många fler mål det går att arbeta med. Johanna nämnde att det inte 

sker mycket samtal om jämställdhet mellan lärarna på skolan. Däremot var Drömskolan med i ett 

projekt för några år sedan där jämställdhetsfrågor togs upp. Johanna sa under intervjun: 

Nu så tycker jag att det har varit rätt så tyst på den fonten faktiskt. Lite för tyst kanske, man 
behöver lyfta frågor med jämna mellanrum, för att hålla det aktuellt och det var ju det där 
med metoo, det var inte så mycket snack om det heller tycker jag. (Johanna) 

Eva insisterade på det Johanna framförde och fortsatte med att det är ytterst lite samtal kring det 

och att det inte sker i kolleget. Gällande samtal i personalrummet sa Eva: 

Nej, man pratar ju om situationer som uppkommer gentemot eleverna vad som händer och 
så men det kan ju vara, det handlar ju mer om personerna i sig och hur de har agerat eller 
hur vi har agerat, det handlar kanske inte utifrån killar eller tjejer. (Eva) 
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Utifrån ovanstående citat konstaterades det av Eva att samtal sker mellan lärarna men det hand-

lar sällan om elevens kön, mer om specifika situationer som har uppkommit. Anna-Karin arbetar 

på Klockskolan och beskrev även på den skolan att samtal kring jämställdhet mellan lärarna inte 

sker ofta, endast om det är ett prioriterat mål. Lika så hävdade Mattias från ytterligare en annan 

skola, Rosskolan att lärarna sällan samtalar om jämställdhet. Mattias beskrev under intervjun att: 

Det gör vi nog för sällan för man hoppas att det inte ska behövas och jag tror vi är ganska 
duktiga på denna skola, hoppas jag i alla fall och inte gör någon skillnad men det kanske man 
skulle ta på någon konferens någon gång eller på arbetsplatsträffar, där man kan tar upp de 
här frågorna, där man verkligen får tänka hur, gör jag. (Mattias) 

Trots att Mattias menade att de inte lyfter jämställdhetsuppdraget till diskussion mellan lärarna 

påstod han att han brukar tipsa sina kollegor om placeringar och grupperingar. Han framförde 

vikten av att blanda flickor och pojkar vid grupperingar samt betydelsen av att alla elever ska 

kunna samarbeta med alla. Samtliga lärare konstaterade att lärarna på skolan de arbetar på endast 

samtalar om jämställdhet om skolan har det som prioriterat mål. 

 

Sammanfattning av resultat 

Av resultatet har det framkomit att de intervjuade lärarna förstår jämställdhet som att alla männi-

skor ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Ungefär hälften av lärarna ansåg att jämställdhet 

berör kön medan den andra hälften påstod att det handlar om fler aspekter. Lärarna menade att 

det är av vikt att göra sig själv och sina elever medvetna om jämställdhet. Majoriteten av lärarna 

arbetar med jämställdhet i samhällskunskapsämnet och planerar och avsätter tid för att uppmärk-

samma eleverna om hur samhället har sett ut kring jämställdhet mellan kvinnor och män genom 

åren. Det har konstaterats att lärarna sällan samtalar om jämställdhetsuppdraget med varandra 

om det inte är ett av skolans prioriterade mål i det systematiska kvalitetsarbetet. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel kommer metodval diskuteras och motiveras samt kritiskt granskas. I resultatdis-

kussionen lyfts sådant som är relevant för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. Även 

sådant som inte konkret är kopplat till frågeställningarna kommer också att framföras för att 

stärka helhetsbilden av det valda forskningsområdet. 

7.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod har använts i föreliggande studie vilken kan kritiseras för att vara för subjek-

tiv. Det innebär att kvalitativa resultat grundar sig i för stor utsträckning på forskarens osystema-

tiska förståelse. Forskaren kan skapa en relation med intervjupersonen och samtala om sådant 

som forskaren själv anser är intressant och viktigt. Den som läser den kvalitativa forskningen kan 

ha svårigheter i att förstå varför ämnet har valts för att den kvalitativa forskaren ofta formulerar 

sina frågeställningar under processens gång. Den kvalitativa forskningen bygger på forskarens 

egen uppfinnesrikedom och är det främsta redskapet vid insamling av det empiriska materialet 

samt det som noteras och uppmärksammas är beroende av forskarens intressen (Bryman, 2011). 

Trots kritiken ovan menar Bryman (2011) att en kvalitativ metod lämpar sig att använda för att 

undersöka deltagarnas perspektiv. Utgångspunkten i metoden är vad intervjupersonen anser är 

viktigt och betydelsefullt att samtala kring. En kvalitativ metod handlar om ord och deltagarnas 

förståelse, till skillnad från en kvantitativ metod som fokuserar på siffror och statistik. Detta gör 

att den valda metoden har varit fördelaktig att använda och en styrka i föreliggande studie. För 

att studiens syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras behövdes samhällskunskapslärarnas 

förståelse och tankar vilket gjorde valet av en kvalitativ metod självklart. 

Jag anser att semistrukturerade intervjuer har fungerat väl därför att det har givit mig möjlighet 

att ställa följdfrågor till de intervjuade lärarna så att resultatet har kunnat bli så brett och djupt 

som möjligt. Bryman (2011) konstaterar att semistrukturerade intervjuer ger respondenten en 

enorm frihet att formulera sitt svar. Det gör att jag anser att metoden har varit fördelaktig och en 

styrka i studien då det givit mig som forskare möjlighet att få detaljerade och fylliga svar. Under 

intervjuerna upplevde jag att intervjupersonerna avvek från ämnet under några tillfällen och sam-

talade om sådant som inte var centralt för studien. Jag tycker att det var svårt som intervjuare 

huruvida jag skulle förhålla mig till det om jag skulle avbryta eller inte. Under de flesta tillfällena 

avbröt jag inte eftersom lärarnas förståelse var av intresse. Efter genomlyssningar av ljudinspel-

ningarna och analysen av transkriberingarna har jag insett att allt som framkom har varit använd-
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bart för studien. Jag upplever att det behövs mycket erfarenhet att genomföra semistrukturerade 

intervjuer eftersom det kräver att forskaren är uppmärksam så att följdfrågor ställs vid rätt till-

fällen, vilket jag anser med facit i hand har varit svårt ibland. Angående inspelning, spelades 

Anna-Karins intervju inte in på grund av tekniska problem vilket nämnts tidigare i studien. Det 

anser jag har varit en nackdel för det har gjort att lärarens beskrivningar inte har kunnat användas 

fullt ut men tack vare den skriftliga kompletteringen har Anna-Karin kunnat vara en del av stu-

dien till en viss mängd och därför har detta inte varit ett större problem att förhålla sig till. 

Det är vanligt att forskaren har en inverkan på intervjupersonerna vilket gör att de påverkas av 

forskarens personlighet, ålder och kön (Bryman, 2011). Jag upplever att det har varit svårt att inte 

påverka intervjupersonerna utifrån ovannämnda eftersom det inte går att förändra och kontrol-

lera den jag är. Däremot tror jag att vissa faktorer påverkar mer än andra. Miljö är en sådan fak-

tor som jag tror kan påverka en hel del. Jag tror det är viktigt att intervjupersonen känner sig 

trygg och avslappand så att allt respondenten vill dela med sig av framkommer, vilket är gynn-

samt för forskaren. Bryman (2011) konstaterar att det är av vikt att säkerhetsställa att intervjuer-

na sker i en miljö där deltagarna känner sig trygga. Därför har jag tyckt att det har varit viktigt att 

lärarna valt en sådan plats, vilket även har fallit sig naturligt.  

Bekvämlighetsurvalet som har bestått av sex samhällskunskapslärare har varit tillräckligt för stu-

dien då det har givit mig tid att analysera alla intervjuer noggrant. Att lärarna bestod av en lika 

stor del kvinnor som män anser jag har varit fördelaktigt, då jag har kunnat reflektera över hur de 

manliga lärarnas beskrivningar skiljer sig från de kvinnliga lärarnas. Lika så att urvalet har bestått 

av fyra olika skolor har varit en fördel då det har resulterat i ett tillförlitligt resultat. Bryman 

(2011) nämner att ett bekvämlighetsurval kan vara problematiskt att använda. Det är svårt att 

generalisera resultaten för att det inte går att veta vilken population intervjupersonerna represen-

terar. I en kvalitativ metod ska resultaten generaliseras till teori och inte till population. Det gör 

att jag anser att ett bekvämlighetsurval har fungerat väl för min studie. Det empiriska materialet 

skiljer sig åt till innehåll och längd för att lärarna själva har fått bestämma vad och hur mycket de 

har velat dela med sig av. Det har gjort att lärarnas delaktighet i resultatet skiljer sig åt till mängd, 

vilket jag inte anser är en svaghet för det känns tryggt för mig som forskare att ha utgått från de 

forskningsetiska aspekterna där lärarna styr över sin medverkan.  

Gällande tolkning av material har jag varit tacksam och tillmötesgående med det som lärarna har 

försett studien med. Här kommer den kvalitativa innehållsanlysen fram eftersom att tematise-

ringen av resultatet har bestämts i efterhand när jag har sett helhetsbilden. Det är möjligt att mina 
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egna erfarenheter och inläsning på ämnet kan ha påverkat min tolkning av data. Jag upplever att 

det kan vara svårt att bortse från förförståelsen eftersom den finns med omedvetet i bakhuvudet, 

däremot har jag försökt preciserat min förförståelse för läsaren tidigare i arbetet för att tolkning-

en ska vara så öppen som möjligt. Detta kan kopplas till hermeneutiken som studien har inspire-

rats av eftersom att Florin Sädbom (2015) framför att tolkaren har införskaffat sig erfarenheter 

vilket kan benämnas som förförståelse, vilket påverkar tolkningen. Larsson (2005) menar att för-

förståelsen ska synliggöras för läsaren. Öberg (2016) nämner att en tolkning av något kan ske på 

olika vis och en tolkning av olika personer ser inte alltid identisk ut. Tolkningen är fri och därför 

måste den som tolkar vara ansvarsfull. 

Under processens gång har jag reflekterat över om observationer hade kunnat genomföras i 

kombination med semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom tanken har väckts hos mig att det 

kan vara kritiskt att endast intervjua lärare då det kan hända att de svarar på ett sådant sätt som 

de förväntar sig att intervjuaren vill höra, vilket inte går att kontrollera. Jämställdhet mellan kvin-

nor och män är ett aktuellt ämne i dagens samhälle vilket också kan styra intervjupersonernas 

svar. Däremot upplever jag att lärarna har varit ärliga i sina intervjuer för att samtliga lärare inte 

kändes överdrivet pålästa om ämnet inför att jag skulle komma. Detta då till exempel en lärare 

inte hade något svar till en av intervjufrågorna. Studien har syftat till att få ökad kunskap om 

lärares förståelse och på vilka sätt de anser sig arbeta med uppdraget och därför har endast lära-

res tankar och erfarenheter varit av intresse. Semistrukturerade intervjuer har varit rätt val för 

studien då det har givit mig möjlighet att få ut så mycket som möjligt av lärarna.  

Avslutningsvis anser jag att den valda metoden har varit en styrka i föreliggande studie för att 

den har gjort det möjligt att besvara frågeställningarna. Samhällskunskapslärarna har försett mig 

med många betydelsefulla samtal som jag har tolkat och framfört i studien. Dessa anser jag att 

alla i skolans värld kan ha nytta av för att utveckla sitt sätt att främja jämställdhet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Den första frågeställningen kan besvaras på olika sätt och från olika perspektiv då studien hand-

lar om lärarnas förståelse, vilken skiljer sig åt beroende på intervjupersonen. Det har visat sig i 

resultatdelen att lärarna förstår begreppet jämställdhet i undervisningen på skilda sätt, detta då 

det framkom att hälften av lärarna förstod fenomenet på ett sätt medan den andra hälften för-

stod jämställdhet på ett annat vis. Generellt framkom det av lärarna att jämställdhet innebär att 
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alla lever efter samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön. Som nämnts tidigare i studien av 

Hedlin (2006) kan jämställdhet förstås och förklaras på olika sätt beroende på vem som får frå-

gan. Tidigare har även begreppen jämställdhet och jämlikhet lyfts då dessa enligt Hedlin (2006) 

kan förväxlas med varandra. I intervjuerna med lärarna tolkar jag det som att Mattias, Stefan och 

Börje samtalade om jämlikhet då de beskrev att jämställdhet handlar om kön, etnicitet, olikheter 

och elever i svårigheter som ska ges möjlighet till stöd och hjälp. Till skillnad från de nämnda 

samhällskunskapslärarna beskrev Anna-Karin, Johanna och Eva jämställdhet som något som 

endast berör kön. Det bör dock poängteras att Evas beskrivning av jämställdhet kan tolkas som 

jämlikhet tills Johanna rättade henne. Odenbring (2014) lyfter att jämställdhet handlar om lika 

villkor för kvinnor och män. Lärarnas skilda förståelser kan kopplas till hermeneutiken eftersom 

Segolsson (2011) hävdar att hermeneutiken syftar till att föra samman olika förståelser. 

Det är svårt att veta om de manliga lärarna förväxlar jämställdhet med jämlikhet eller om de tän-

ker att de är djupt sammankopplade med varandra eftersom att jämställdhet kan ses som en del 

av jämlikhet. Lärarna har längre fram i intervjuerna förklarat hur de arbetar med flickor och poj-

kar vilket kan tolkas som att de förstår vad jämställdhet innebär. Om lärarna däremot inte hade 

beskrivit hur de arbetar med jämställdhetsuppdraget hade det givit mig funderingar eftersom det 

är en viktig del av skolans värdegrundsarbete. Att de kvinnliga lärarna med undantag från Eva 

inte nämnde aspekter som kan kopplas till jämlikhet förutom jämställdhet finner jag intressant, 

då alla de manliga lärarna gjorde det. Jag funderar därför på varför så var fallet och vad det kan 

grunda sig i. Det kan ses som en tillfällighet då ett bekvämlighetsurval inte kan representera en 

hel population eller kan det möjligtvis grunda sig i genusordningen människan har vuxit upp i. 

Oavsett vilket ansåg sig samtliga lärare främja jämställdhet som stämmer överrens med skolans 

läroplan. Skolverket (2017c) konstaterar i Lgr 11 att skolan ska motverka all form av diskrimine-

ring som beror på kön samt formar eleverna sina uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt utifrån hur de blir bemötta i skolan.   

Lärares och elevers medvetenhet om jämställdhet har visat sig vara viktigt för samhällskunskaps-

lärarna. Att samtliga lärare lyfte vikten av att medvetengöra sin roll som lärare gällande jämställd-

het tolkar jag som fördelaktigt därför att det kan ses som en viktig faktor för att främja jäm-

ställdhet mellan flickor och pojkar i skolan. Ifall jämställdhet ska kunna främjas ytterligare borde 

det ses som viktigt att läraren utvecklar ett medvetet förhållningssätt. Detta hävdar även SOU 

(2010:83) som menar att ett medvetet förhållningssätt om jämställdhet är viktigt i lärarens dagliga 

arbete. Begreppet medvetenhet lyfts även i det inledande kapitlet i Lgr 11 av Skolverket (2017c) 
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som framför att skolan medvetet och aktivt ska främja alla elevers rättigheter och möjligheter 

oavsett kön.  

Av samhällskunskapslärarna kan det konstateras att mycket i klassrummet sker omedvetet. Till 

exempel framkom det av några av lärarna att de har en skarpare och hårdare tillsägelse till en 

pojke än en flicka och att det sker på ett omedvetet sätt. Några av lärarna förklarade att detta kan 

bero på deras egen bakgrund och uppväxt samt yrkesliv. Det kan hända att lärarna har blivit 

formade på ett sådant sätt som lever vidare till kommande generationer utan att det ifrågasättas 

för det har alltid varit på ett specifikt sätt. Arvidsson (2014) nämner utifrån sin studie att lärare 

gärna vill ha ett medvetet förhållningssätt till flickor och pojkar men att det inte alltid visas ge-

nom handlingar. Jag kopplar detta främst till genus eftersom det handlar om könet ”görande” 

och vilka förväntningar som finns på respektive kön. Trots att lärarna menade att saker och ting 

sker omedvetet kan det ses som fördelaktigt att de är medvetna om detta då det kan leda till ut-

veckling och förbättring. Om det eftersträvas en större jämställdhet mellan kvinnor och män i 

samhället, framstår lärarens vilja att medvengöra jämställdhetsproblematiken redan i skolan som 

viktig. Lärarna framförde att elever behöver få syn på vilka fördelar män har haft och fortafa-

rande har i samhället samt att medvetengöra dem om att alla vinner på ett jämställt samhälle, 

vilket kan kopplas till Lgr 11 eftersom att Skolverket (2017c) menar att eleverna ska ges kunskap-

er om betydelen av jämställdhet.  

För att besvara studiens andra frågeställning har det visat sig av lärarna att jämställdhet kan arbe-

tas med på olika sätt. Samtliga lärare ansåg sig arbeta med jämställdhet i skolan, spontant i olika 

sammanhang men också planeras lektioner för detta i samhällskunskapsämnet, vilket kan kopplas 

samman med läroplanen. Skolverket (2017c) har klart och tydligt skrivit fram könsroller och jäm-

ställdhet som en del av kursplanen för ämnet samhällskunskap. Lika så nämns det av Skolverket 

(2017c) att rektorn ansvarar för att jämställdhet är ett ämnesövergripande kunskapsområde som 

ska lyftas i alla skolämnen. För att återgå till på vilka sätt jämställdhet kan arbetas med mer kon-

kret visade sig det att lärarna lyfter jämställdhet utifrån dåtid och nutid för att eleverna ska få syn 

på hur jämställdhet vuxit fram. Ifall samhället behöver demokratiska medborgare är det viktigt 

att eleverna ges kunskaper för att verka som sådan. Jag tyckte att det vid några tillfällen var svårt 

att få djupa svar av samhällskunskapslärarna om på vilka sätt de arbetade med jämställdhet, trots 

att följdfrågor ställdes. Det kan antigen tolkas som att det finns en osäkerhet hos lärarna eller att 

jämställdhetsuppdraget är så pass viktigt att det blir självklart att utforma och därför något svårt 

att samtala om. I denna studie kopplar jag ihop det sistnämnda påståendet med lärarnas beskriv-



37 
 

ningar då majoriteten av dem kändes väl insatta i ämnet, vilket är förmånligt. En av sex lärare 

ansåg sig inte lyfta jämställdhet mellan kvinnor och män som planerad undervisning i samhälls-

kunskapsämnet. Läraren förklarade senare i sin intervju att jämställdhetsfrågor alltid kommer på 

tal i hans klassrum då det är ett centralt ämne. Ifall skolan syftar till att lyfta alla delar i Lgr 11 kan 

det anses viktigt att lärare undervisar om jämställdhet i klassrummet.  

Något som givit sig till känna för mig är att lärare inte samtalar med varandra om jämställhet i 

skolan. Det gör att jag har börjat reflektera över varför så är fallet när jämställdhetsuppdraget är 

så pass viktigt att förmedla till eleverna samt när begreppet är så aktuellt i dagens samhälle. Lä-

rare bör vara uppdaterade om samhället då det är under ständig förändring och med tanke på att 

lärarna själva anser sig handla och verka omedvetet i klassrummet, ser jag det som yttersta vikt 

att lärare diskuterar och problematiserar jämställdhet och genus med varandra. Både för att göra 

sig själv och varandra medvetna. Det empiriska materialet skulle till en början bestå av sju sam-

hällskunskapslärare då dem alla hade tackat ja till att bli intervjuade angående demokratiska vär-

den. Området konkretiserades därefter ytterligare till jämställdhet och då valde en lärare att tacka 

nej till sin medverkan. Vad det kan bero på är svårt att säga då läraren inte gav någon anledning. 

Det kan bero på plötsligt tidsbrist samtidigt som tanken väcks hos mig att läraren möjligtvis inte 

ansåg sig erövra tillräckligt med kunskaper om jämställdhet mellan pojkar och flickor. Karlson 

(2003) hävdar att lärare som inte vill samtala om flickor och pojkar har bristande kunskaper inom 

området. I min studie har jag förskaffat mig intrycket av att lärare besitter kunskap om jämställd-

hetsuppdraget men att det kan samtalas mer om i skolan mellan lärare. Genom diskussion kan 

lärare hjälpa varandra med arbetssätt som kan användas praktiskt både i och utanför klassrum-

met. Om forskningen inom jämställdhet i skolan ska kunna bedrivas vidare bör det eftersträvas 

att jämställdhetsuppdraget ges mer fokus. Jag tror att samtal mellan lärare kan vara en god väg att 

lösa den bristande forskning som finns inom ämnet då SOU (2010:99) framför att forskningen 

som finns idag om jämställdhet inte är tillräcklig och att det behövs arbetssätt och metoder som 

lärare kan använda praktiskt i klassrummet. Jämställdhetsuppdraget bör utökas i lärarutbildning-

en och förstärkas för alla verksamma lärare inom skolan.  

Inför mitt arbete som lärare i årskurs 4–6 har jag fått nya kunskaper om att begreppet jämställd-

het kan vara svårt att definiera och att det kan förstås på olika sätt samt att arbetet med jäm-

ställdhet kan se olika ut. Jag har givits ökade kunskaper om hur viktigt det är att främja jäm-

ställdhet mellan flickor och pojkar vilket jag kommer ta med mig inför min kommande yrkesroll. 

Jag anser att det har varit lärorikt att intervjua samhällskunskapslärare eftersom det har givit mig 
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flera tankeställare om hur viktigt det är att samtala och problematisera jämställdhet för att det ska 

kunna främjas ytterligare. Jag tycker också att det har varit givande att läsa in mig på tidigare 

forskning då det har fått mig att fundera på hur jag själv vill agera som blivande lärare i skolan. 

Under arbetets gång har flera intressanta tankar och idéer väckts. Studien har syftat till att under-

söka lärares förståelse för jämställdhet i undervisningen och på vilka arbetssätt de anser sig arbeta 

med jämställdhet i skolan och därför har endast deras erfarenheter och tankar varit av intresse. 

Det skulle kunna vara intressant att observera lärare både i och utanför klassrummet för att se 

hur läraren agerar gentemot flickor och pojkar. Lika så utforska elevers förståelse för hur läraren 

förhåller sig till jämställdhet, vilket kan se som ett förslag på fortsatt forskning. 

Jag anser att frågeställningarna för studien har besvarats och avslutningsvis har jag kommit fram 

till att jämställdhetsuppdraget bör tas på allvar i skolan, annars kan det få konsekvenser som på-

verkar samhället människan lever i. En sådan konsekvens skulle kunna vara att kvinnor eller män 

behandlas annorlunda och blir ifrågasatta utifrån sitt kön. Jag tror att när elever går i årskurs 4–6 

är de som mest formbara, vilket även en intervjuad samhällskunskapslärare nämnde då han ansåg 

det var för sent att börja samtala om jämställdhet i årskurs 6. Med tanke på detta är det viktigt att 

läraren har ett medvetet förhållningssätt och ger eleverna möjlighet till undervisning om jämställ-

het som främjar alla oavsett kön. Detta för att eleverna inte ska få känslan av att något kön är 

bättre än det andra. Åt samhällets vägar behövs engagerade och kunniga samhällskunskapslärare 

som kan ge den utbildning elever har rätt till och som behövs i dagens samhälle. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som samhällskunskapslärare?  

2. Vad är jämställdhet för dig? 

3. Vad är en jämställd skola för dig? 

4. Hur skulle du förklara begreppet genus? 

5. Tycker du att det är viktigt att prata om jämställhet i klassrummet med eleverna? I fall ja, 

varför? 

6. På vilket sätt arbetar du med jämställhet i klassrummet? 

7. Hur arbetar du i praktiken för att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och skyl-

digheter i skolan? 

8. När arbetar du med jämställdhet i klassrummet? 

9. Planeras och avsätts tid för att prata om jämställdhet i klassrummet? 

10. På vilket sätt arbetar du för att motverka traditionella könsmönster?  

11. På vilket sätt tar flickor respektive pojkar i din klass plats? 

12. Reflekterar du någon gång efter din undervisning hur du talade med flickorna och poj-

karna i klassen? I fall ja, vad kom du fram till? 

13. Dikuterar ni jämställdhet kollegor i mellan? I fall ja, vad pratar ni om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


