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Abstract   
 

Gender equality is a major part of the Swedish 2011 curriculum for upper-secondary school 

and is one of the major subjects in the modern society. Even so, there is almost no previous 

research about how equality is discussed in school. The purpose of this paper is to investigate 

how gender equality is discussed in upper secondary school in Sweden and raises the 

questions about how gender equality is interpreted and used by teachers as a part of the 

curriculum. 

 

The foundation of this paper relies on interviews with six upper secondary school teachers. 

The result and analysis show that gender equality can be interpreted and understood in 

different ways, namely as equal rights and obligations, feminism and personal commitment, 

representation and formal guidance. The most common subjects that teachers discussed in 

their lectures were questions of economy, labor and representation. Finally, the most common 

way to teach gender equality was to use it in the everyday teaching. 
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1. Inledning  

Denna uppsats handlar om hur samhällskunskapslärare resonerar när de undervisar om 

jämställdhet. Hur väljer gymnasielärare att undervisa om jämställdhet? Hur resonerar lärare 

kring detta? Det är vad den här uppsatsen intresserar sig för. Enligt Regeringskansliet (2014) 

innebär jämställdhet att kvinnor och män ska samma möjligheter att forma sina egna liv och 

samhället. Sedan 1969 har jämställdhet haft en plats i den svenska skolan. Skolan skulle 

arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män, både på familjenivå, arbetsnivå och 

samhällsnivå. Sedan dess är jämställdhet en del av skolans värdegrund (Skolöverstyrelsen, 

1969, s. 14). I dag är jämställdhet en del av skolans värdegrund. Värdegrunden innefattar 

demokratiska värden som ska prägla skolans verksamhet. Skolans styrdokument fastslår fem 

grundläggande värden, individens frihet och integritet, människolivets okränkbarhet, 

jämställdhet mellan män och kvinnor, alla människors lika värde samt solidaritet med 

människor som är utsatta och svaga. Syftet med skolans värdegrund är att utveckla eleverna 

till demokratiska samhällsmedborgare, lärarens uppgift är att ge eleverna kunskap om och lära 

ut de demokratiska principerna (Skolinspektionen, 2012, s. 56; Hedlin, 2008, s. 19). 

 

Som blivande lärare i samhällskunskap på gymnasiet har mitt intresse för jämställdhet ökat 

och jag har funderat på vad jämställdhet egentligen innebär och vad betyder det för min 

yrkesroll. Det är även en del av samhällskunskapsämnet (Skolverket, 2011, s. 143). 

Diskussioner om hur en blivande lärare bemöter elever har varit många men det saknas en 

diskussion om hur jämställdhet lärs ut. I min tolkning av värdegrunden är jämställdhet en stor 

del, men hur behandlas jämställdhet, integrerat eller som eget område?  

 

Men trots att jämställdhet har en plats i värdegrunden och är en utgångspunkt i svensk skola, 

råder det ingen jämställdhet i skolan. Studier visar snarare att skolan är ojämställd. En studie 

om trivsel och skolprestationer visar att tjejer trivs bättre än killar i skolan, men å andra sidan 

är tjejer mer stressade än killar. Vidare visar de på att tjejer som grupp har bättre betyg i 

jämförelse med killar, trots det får killar generellt sett mer taltid och uppmärksamhet i 

klassrummet (Delegationen för jämställdhet, 2009, s. 13, 24).  

 

Ett annat problem som framställs är att både lärare och elever påverkas av samhällets rådande 

könsnormer. När lärare och elever tar med rådande könsnormer in i klassrummet kan det 

bidra till att begränsa elevernas personliga utveckling. Det innebär inte att eleverna ska bli 
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likadana eller bete sig lika, oberoende av kön, utan det handlar om att eleverna ges sämre 

förutsättningar att utveckla sina egna intressen och personligheter oberoende av 

könstillhörighet (Delegationen för jämställdhet, 2009, s. 24). 

 

Ett tredje problem är att skolor inte når upp till jämställdhetsmålen i styrdokumenen. Det 

finns ett stort intresse att arbeta med jämställdhet hos skolans personal. Men samtidigt brister 

nio av tio skolor i arbetet med jämställdhet. Lärare verkar inte riktigt veta hur de ska uppfylla 

uppdraget med att få eleverna att bryta mot traditionella könsmönster (Delegationen för 

jämställdhet, 2009, s. 115f). Vidare förekommer det att jämställdhet sidoordnas andra frågor. 

Trots att jämställdhet är en del av skolans värdegrundsuppdrag, har det visat sig att 

jämställdhet inte tas helt på allvar när värdegrunden ska implementeras (Hedlin, 2008, s. 20).  

 

Varför är det svårt för skolan och lärare att arbeta med jämställdhet? En anledning kan var att 

lärare, skolledare och skolans huvudmän inte har tillräckligt med kunskap. Den 

vardagskunskap som lärare har räcker helt enkelt inte till i arbetet att främja jämställdhet 

(Delegationen för jämställdhet, 2009, s. 155; Skolinspektionen, 2012, s. 18f; Frånberg, 2010, 

s. 48ff). Trots detta görs många insatser för att främja jämställdhet i skolan. Ett vanligt 

förekommande inslag är att stärka tjejer medan killars beteenden sällan ifrågasätts (Hedlin, 

2008, s. 68; Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 37). Ett annat vanligt inslag är att 

kartlägga lärarens beteende i syfte att åstadkomma ett jämställt klassrumsklimat. Insatser som 

främjar lärares kunskaper om hur de kan göra när de undervisar om jämställdhet verkar dock 

vara en ovanlig insats (Frånberg, 2010, s. 74).  

 

Jämställdhet är alltså inte bara en värdegrundsfråga. Det är också en kunskapsfråga – något 

som lärare behöver ha ämneskunskaper om och didaktiska verktyg för att kunna undervisa 

om. I samhällskunskap ställs det krav på att undervisa om jämställdhet då det är en del av 

skolans värdegrund och en del av ämnesplanen. Samtidigt visar den samhällsdidaktiska 

forskning som finns att lärare är osäkra på vad jämställdhet är och hur de ska undervisa om 

det (Långström & Virta, 2016, s. 235; Larsson, 2012, s. 12). I denna uppsats undersöker jag 

just detta. Jag vill undersöka hur jämställdhet behandlas i samhällskunskapsundervinsingen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur jämställdhet behandlas i 

samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet   

 

• Hur förstår lärare jämställdhet och skolans jämställdhetsuppdrag? 

• Vad undervisar lärare om när de undervisar om jämställdhet?  

• Hur undervisar lärare om jämställdhet?  

 

Jag vill undersöka vilket innehåll som jämställdhetsundervisningen fylls med och hur 

jämställdhet undervisas. Finns det skillnader och likheter i hur lärare förstår jämställdhet och 

sitt jämställdhetsuppdrag?  

 

1.2 Disposition  

I kapitel två presenteras den forskning som har relevans för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Den första delen innehåller beskrivning av genuspedagogik och 

genuspedagoger, medan den andra delen innefattar samhällskunskapsdidaktik. Kapitel tre är 

av en redovisning av utbildningspolitik och policys för skolan. I kapitel fyra kommer ett 

metodkapitel, som beskriver metodval, tillvägagångssätt och analys. Metodkapitlet avslutas 

med uppsatsens analysmetoder. I kapitel fem presenteras uppsatsens resultat i fyra 

underkategorier, hur tolkas jämställdhet, skolans jämställdhetsuppdrag, 

jämställdhetsundervisningens innehåll och hur går undervisningen om jämställdhet till. 

Kapitel sex innehåller en analys av resultatet utifrån analysmetoderna. Analysen presenteras 

utifrån två tematiseringar, tolkning av jämställdhet samt skolans jämställdhetsuppdrag och 

jämställdhetsundervisningens innehåll och hur den lärs ut. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion av studiens resultat.   
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2. Tidigare forskning om genuspedagogik och 

samhällskunskapsdidaktik 
 

I kommande del presenterar jag forskning om genuspedagogik, genuspedagoger och 

samhällskunskapsdidaktik. Forskningen om jämställdhet i skolan är begränsad, det som 

kommer nära mitt studieområde är genuspedagogik och genuspedagoger. 

Samhällskunskapsdidaktik knyter jag an till i min uppsats genom att den innefattar hur och 

vad som lärs ut i samhällskunskapen vilket är två av de didaktiska frågorna.  

 

2.1 Genuspedagogik och genuspedagoger  

Jag ska redogöra för två studier om genuspedagogik och genuspedagoger. Den första är en 

avhandling av Victoria Carlsson-Wahlgren (2009), som undersöker vad genuspedagogik är ur 

genuspedagogers egna erfarenheter. Carlsson-Wahlgren definierar genuspedagogik på 

följande vis:  

 

 Genuspedagogiken utvidgar målet för den form av pedagogik där syftet är att bortse 

 från att se könen som enbart biologiska och i stället se människans genus, det vill säga 

 de uppfattningar som finns av könen och hur normer styr vårt agerande som sociala 

 varelser i samhället (Carlsson-Wahlgren, 2009, s. 51). 

 

Genuspedagogik handlar om att kritiskt reflektera om kön. Carlsson-Wahlgren menar att 

genuspedagogik saknar vetenskaplig förankring, men att den är användbar i skolan för att den 

innehåller medvetandegörande arbetssätt och moment för att nå resultat hos både lärare och i 

elevgruppen (Carlsson-Wahlgren, 2009, s. 52).  

Genuspedagoger1 arbetar vanligen med att stödja lärare i deras dagliga arbete med 

jämställdhet och genus. Där lärare känner att deras kunskaper om genus och jämställdhet 

brister, ska genuspedagogen vara en expertresurs och hjälpa till med kunskap, litteraturtips 

och förslag på arbetsmetoder. De har även ett uppdrag att undersöka varför och hur kön 

påverkar hur eleverna har det i skolan (Carlsson-Wahlgren, 2009, s. 39).  

 

                                                 
1 Är en pedagog som gått en utbildning för att bli genuspedagog, vars uppgift var att arbeta 

som en expertresurs med jämställdhetsfrågor. (källa: Carlsson-Wahlgren, 2009)  
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Carlsson-Wahlgren (2009) kommer fram till att det är vanligt att skolledningen inte ser frågan 

om jämställdhet som obligatorisk, utan snarare som ett komplement till den dagliga 

undervisningen. Det saknas förståelse för att jämställdhetsarbetet tar tid och att det är ett 

konstant arbete.  

 

Carlsson-Wahlgrens studie om genuspedagogik och genuspedagoger är viktig för min uppsats 

på så vis att den visar på ett problem när lärare ska anlägga ett jämställdhetsperspektiv på sin 

undervisning. Att det finns genuspedagoger, även om det är ovanligt, kan vara ett tecken på 

att lärare saknar förståelse för vad jämställdhet är och hur de kan undervisa om det.  

 

Den andra avhandlingen är skriven av Catarina Arvidson (2014). Arvidson beskriver och 

analyserar genuspedagogernas tillgång till makt och kontroll i sitt förändringsarbetet. I 

avhandlingen visar Arvidson genom intervjuer hur genuspedagoger upplever ett motstånd i 

sitt dagliga arbete. En möjlig anledning beskrivs vara att genuspedagoger besitter kunskaper 

som kan väcka ett motstånd hos skolans övriga personal. En annan tolkning är att 

genuspedagoger upplever att kollegor tror att genuspedagogerna har synpunkter på deras 

privatliv (Arvidson, 2014, s. 115). 

 

Arvidson (2014) berskiver utifrån genuspedagogerna att det är vanligt att jämställdhet ses som 

åsikter och inte som kunskap. Studien visar även att det finns ett motstånd i vilka kunskaper 

som ska få plats i undervisningen och att jämställdhet inte får plats. Arvidsons (2014) 

tolkning är att inställningen till att jämställdhet ses som en attitydfråga i stället för en 

kunskapsfråga beror på att det prioriteras bort.  

 

Arvidsons (2014) avhandling beskriver ett motstånd som genuspedagoger möter i 

jämställdhetsarbetet som är viktigt för min uppsats att belysa då jämställdhet är en del som 

inte integreras i undervisningen. Även det att Arvidson skriver att jämställdhet inte ses som 

ett kunskapsområde bidrar till min insikt i varför jämställdhet inte får utrymme.  

 

2.2 Samhällskunskapsdidaktik  

Samhällskunskapsämnet har normativa, empiriska och reflektiva funktioner. Det är ett brett 

och mångbottnat ämne som har två olika mål och uppdrag i skolan och i samhället. Det ena 

uppdraget är att utbilda den nya generationen till samhällsmedborgare, som socialisering, 
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tillämpning av samhällets värdegrund som har en grund i demokrati, rättvisa, jämställdhet och 

mänskliga rättigheter. Eleverna ska förberedas för ett aktivt deltagande i samhället. Samtidigt 

som det ena uppdraget är att hjälpa eleverna att utveckla kapacitet till kritiskt tänkande och 

utbildningen ska utformas för att bidra till elevernas personliga utveckling (Långström & 

Virta, 2016, s. 33; Larsson, 2012, s. 11ff).  

 

Nedan kommer en presentation av tidigare forskning kring samhällskunskapsdidaktik med 

inriktning på jämställdhet. Dock finns det inte många studier gjorda på hur jämställdhet ska 

läras ut, övervägande forskning om samhällskunskapsdidaktik innefattar endast 

demokratibegreppet. Vissa studier väljer att integrera jämställdhet i värdegrundsfrågorna, men 

då nämns de som demokrati- och värdegrundsfrågor.  

 

Sture Långström och Arja Virta (2016) har skrivit en bok om samhällskunskapsdidaktik, den 

är en av få som har en egen del som handlar om jämställdhet. Men det mesta handlar även där 

om hur lärare ska tänka för att få ett jämställt klassrum, inte hur en som lärare ska undervisa 

om jämställdhet(Långström & Virta, 2016, s. 235). Långström och Virta (2016, s. 235) menar 

att arbetet med värdegrunden naturligt hamnar på samhällskunskapslektionerna för att 

samhällskunskapen ska fostra demokratiska medborgare. Författarna anser att problemet med 

att undervisa om jämställdhet är på grund av att jämställdhet är otydligt utskrivet i skolans 

styrdokument och i ämnesplanen. Denna bok intresserar mig för avsaknaden av svar på hur 

jämställdhet lärs ut och att se jämställdhet som ett kunskapsområde.  

 

Långström och Virta (2016) skriver om samhällskunskapsdidaktik men beskriver i delen om 

jämställdhet hur lärare gör för att jämställdhet ska prägla undervisningen, inte hur de ska 

undervisa i det. Denna bok intresserar mig för avsaknaden av svar på hur jämställdhet lärs ut 

och att se jämställdhet som ett kunskapsområde.  

 

Gun-Marie Frånberg (2010) skriver en rapport om jämställdhetsarbete i skolan. Hon påvisar 

att grunden för att arbeta med jämställdhet är att se det som ett kunskapsområde, och inte bara 

en vilja att ändra attityder. Hon menar att det krävs att läraren besitter breda och djupa 

könsteoretiska kunskaper för att kunna bedriva en givande undervisning. Läraren behöver 

besitta ämneskunskaper om jämställdhet för att ha en möjlighet till att förmedla jämställdhet 

genom ämnesinnehållet (Frånberg, 2010, s. 48).  
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Rapporten från Frånberg (2010) är viktig för min uppsats för att den visar att jämställdhet 

behöver ses som ett kunskapsområde för att arbetet med jämställdhet ska tas seriöst och som 

en obligatorisk del av undervinsingen.  

 

2012 gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning med fokus på skolornas arbete med 

demokrati och dess värdegrud. För att bidra till utvecklingen av den svenska skolan. 

Rapporten noterar att flera skolor saknar en gemensam hållning och helhetssyn på demokrati- 

och värdegrundsuppdraget. Men på de skolor som arbetade med demokrati och värdegrunden 

så sker arbetet åtskilt från den ordinarie undervisningen, genom projekt, temadagar och 

studiebesök. Skolinspektionen anser att när undervisning om demokrati och 

värdegrundsarbete sker avskilt från ordinarie undervisning, utförs uppdraget ofullständigt 

(Skolinspektionen, 2012, s. 8, 18ff). Rapportens resultat visar att det förekommer variationer i 

demokratiuppdraget, vilket innebär att det behandlas på flera olika sätt (Skolinspektionen, 

2012, s. 5).  

 

Skolinspektionens (2012) rapport bidrar med kunskapen om att arbetet med demokrati- och 

värdegrundsfrågorna sker frånskilt från den ordinarie undervisningen, vilket är intressant för 

min studie för att se vad mitt resultat kommer fram till. Intressant är att jämställdhet inte 

nämns i rapporten utan integreras i värdegrunden.  
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3. Politik och policyer om jämställdhet i skolan 
 

3.1 Jämställdhets politik med inriktning på utbildning   

Sveriges jämställdhets politik syftar till att män och kvinnor ska ha samma makt att forma 

sina egna liv, och samhället. Jämställdhets politiken har sex delmål, (1) att det ska finnas en 

jämn fördelning av inflytande och makt, samma möjligheter och samma rätt att vara aktiva 

medborgare. Det ska (2) finnas en ekonomisk jämställdhet och (3) jämställd utbildning. 

Delmål fyra (4) är att det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska ha en jämn fördelning, både 

män och kvinnor ska ta samma ansvar. (5) En jämställd hälsa, förutsättningar för samma goda 

hälsa och erbjudande om omsorg och vård på lika villkor. Det sista (6) delmålet är att mäns 

våld mot kvinnor ska stoppas och upphöras det ska finnas samma möjligheter och rätt till 

kroppslig integritet (Regeringskansliet, 2014). 

 

Delmålet om en jämställd utbildning introducerades hösten 2016. Tidigare har den varit en del 

av den ekonomiska jämställdhets politiken, men lyfts nu fram i egen rätt. Syftet med delmålet 

är att oberoende av kön ska alla individer ha rätt till samma möjligheter och villkor till 

utbildning och studieval. I dag finns det brister i könsfördelningen av förutsättningar, villkor 

och möjligheter i samband med utbildning, vilket är anledningen att regeringen har det som 

ett delmål (Regeringskansliet, 2014, s. 76).  

 

I sin jämställdhetsskrivelse lyfter regeringen fram flera jämställdhetsproblem i skolan. Till 

exempel betonas att utbildningar är könssegregerade, att många flickor har dålig psykisk hälsa 

och att vissa grupper av pojkar underpresterar i skolan (Regeringskansliet, 2014, s. 167ff).  

 

För att komma till rätta med den ojämställdhet som finns i skolan menar regeringen att arbetet 

kring skolans värdegrund behöver utvecklas, och för att studievalen inte ska begränsas av 

kön, kultur eller social bakgrund ska fokus vara på att stärka jämställdhetsperspektivet. 

Regeringen vill även förbättra elevhälsan på skolorna för att kunna motverka psykisk ohälsa 

hos eleverna (Regeringskansliet, 2014, s. 167ff).    

 

3.2 Jämställdhet: en del av skolans läroplan  

Syftet med utbildningen i skolan är att eleverna ska inhämta och utveckla värden och 

kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling och skapa en livslång lust att lära. 

Den svenska skolans utbildning ska utformas i överensstämmelse med samhällets 
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grundläggande demokratiska värderingar och i samråd med de mänskliga rättigheterna, vilket 

innebär individens frihet och integritet, människolivets okränkbarhet, solidaritet och 

jämställdhet mellan människor samt alla människors lika värde (Skollag, 2010:800).  

 

Samtliga lärare, oavsett ämne, har enligt läroplanen i uppgift att undervisningens innehåll och 

upplägg ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2011, s. 10). Skolan ska aktivt 

arbeta med att främja människors lika värde, rättigheter och möjligheter, oberoende av kön. 

Skolan och dess personal ska förmedla de mänskliga rättigheterna samt de demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Skolan ska främja förståelse för andra 

människor och skapa en förmåga till inlevelse hos eleverna. Alla antydningar till kränkande 

behandling eller diskriminering ska aktivt motverkas. Det är oacceptabelt att någon i skolan 

ska utsättas för diskriminering eller annan typ av kränkande behandling. Eleverna ska få 

möjlighet till att utveckla sina intressen oberoende från fördomar och förutfattade meningar 

om vad som är manligt och kvinnligt. All skolans personal ska vidmakthålla de 

grundläggande värden som skollagen anger och ta avstånd från handlingar och åsikter som 

strider mot den (Skolverket, 2011, s. 5f).  

 

I ämnesplanen för samhällskunskap står att undervisningen ska ge eleverna en möjlighet att 

utveckla kunskaper inom jämställdhet, demokrati, makt och mänskliga rättigheter. Eleverna 

ska också lära sig det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historien genom 

mänskliga rättigheter och jämställdhet (Skolverket, 2011, s. 143, 155). 
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4. Metod och material  

I denna del kommer jag beskriva tillvägagångssätten för undersökningen som ligger till grund 

för denna uppsats.  

 

4.1 Metodval – kvalitativa Intervjuer  

Jag valde att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod, jag valde det i 

vetskap om Brymans (2011, s, 413) styrkor med kvalitativa intervjuer. En fördel är att de ger 

fylliga och detaljerade svar, eftersom jag intresserar mig för respondenternas erfarenheter och 

upplevelser ansåg jag denna metod mest lämpad. En annan anledning var att genom intervjuer 

är det enklare att ställa motfrågor och få mer information av respondenterna. En tredje 

anledning till att jag valde intervjuer är av yrkesrelevans. I mitt yrkesliv ska jag arbeta som 

ämneslärare i samhällskunskap och det ger mig en uppfattning och kunskap om hur 

samhällskunskapslärare arbetar med den här typen av frågor. Ett annat metodalternativ skulle 

vara att göra observationer, för att genom observationerna få svar på hur och vad lärare väljer 

att behandla i undervisningen kring jämställdhet. Nackdelen med att göra observationer är att 

vara på rätt plats vid rätt tidpunkt för att få svar på mina forskningsfrågor. Eftersom vi har 

begränsat med tid så är den metoden inte till fördel.  

 

Jag använde semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att en intervjuguide används vid 

intervjuerna (se bilaga 1). Intervjuguiden används som stöd så att intervjun svarar på 

uppsatsens syfte och frågeställningar. När jag utformade min intervjuguide valde jag att dela 

upp intervjufrågorna i olika teman (se bilaga 1). Bakgrundsfrågor, personlig och professionell 

anknytning till jämställdhet, allmänt om jämställdhet i undervisningen, mer specifika frågor 

om vilka aspekter av jämställdhet som tas upp i undervisningen i samhällskunskap, kunskap 

och avslutning där respondenten ges utrymma att tillägga något. Svaren sorterades sedan in i 

olika kategorier för att skapa ordning bland frågorna (Bryman 2012, s. 415). 

 

4.2 Urval 

Jag gjorde ett urval i två steg. Det första steget gjorde jag redan i syftet, som anger att 

uppsatsen handlar om samhällskunskapslärare. I det andra steget begränsade jag mig till 

samhällskunskapslärare på gymnasiet. Utifrån de två första stegen hade jag skapat ett 

målinriktat urval. Det innebär att det finns en överensstämmelse mellan respondenterna och 

forskningsfrågorna (Bryman, 2015, s. 350). Jag har även använt mig av ett tillfällighetsurval 
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och av snöbollseffekten. Tillfällighetsurval innebär att jag intervjuade personer som hade 

möjlighet att delta (Olsson & Sörensen, 2011, s. 69). Snöbollseffekten innebär i mitt fall att 

jag fick tips av handledare och intervjupersoner på flera personer som jag kunde intervjua 

(Bryman, 2015, s. 434).  

 

Min undersökning grundar sig i intervjuer med sex ämneslärare i samhällskunskap på 

gymnasiet. Mitt material utgörs av fyra män och två kvinnor. Fem personer träffade jag 

personligen medan den sjätte respondenten saknade tid att ses för en intervju men hon svarade 

på frågorna via mejl. Jag väljer ändå att använda materialet från den intervjun i min 

undersökning för att få lite mer balans ur ett könsperspektiv, men den har inte samma 

utrymme som de andra intervjuerna i resultat, analys- och diskussionskapitlen.    

 

Här nedan följer en kortare beskrivning av respondenterna. Ur ett etiskt perspektiv väljer jag 

att byta ut namn på respondenterna och väljer att inte använda några namn på skolorna eller i 

vilken stad de arbetar.  

 

Namn  Ålder År i yrket  Beskrivning av 

skolan 

Undervisar i 

Anders 56 år  Drygt 25 år  Lärare på en 

gymnasieskola i en 

medelstor stad. Det är 

en skola som enbart 

har teoretiska program.  

Undervisar i 

samhällskunskap på ett 

samhällsprogram.   

Simon  55 år 14 år Skolan en är 

flickdominerad skola 

som ligger mitt i en 

mindre storstad. På 

skolan finns endast 

teoretiska program.  

Undervisar i 

samhällskunskap på 

naturvetenskapliga 

programmet. 

Viktoria 45 år Snart 20 år  En av de största 

gymnasieskolorna i en 

mellanstor stad, skolan 

har de flesta 

programmen som går 

att söka, praktiska 

program och 

teoretiska.  

Undervisar i 

samhällskunskap och 

sociologi, på 

samhällsprogram 

 

Arbetar halvtid som 

lärare och halvtid har 

hon en 

ledningsfunktion. Hon 

och en annan lärare 

delar på en biträdande 

rektorstjänst vilket ger 

henne ett perspektiv 
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både utifrån 

klassrummet och ur en 

organisatorisk nivå, 

vilket är bra att tänka 

på i läsningen av 

Viktorias svar. 

Magnus  49 år 17 år En av de största 

gymnasieskolorna i en 

mellanstor stad, skolan 

har de flesta 

programmen som går 

att söka, praktiska 

program och 

teoretiska.  

Undervisar i 

samhällskunskap, 

sociologi och historia 

på ett 

samhällsprogram.  

Lars  65 år 30 år Arbetar på en 

gymnasieskola som har 

en majoritet av 

killelever. Skolan har 

bara praktiska 

program.  

Lars undervisar i 

samhällskunskap, 

historia, 

entreprenörskap och 

ung företagsamhet på 

teknikprogrammet men 

även på vissa praktiska 

program.  

 

Eva 43 år Nästan 20 

år 

Skolan en är 

flickdominerad skola 

som ligger mitt i en 

mindre storstad. På 

skolan finns bara 

teoretiska program.  

Undervisar i 

samhällskunskap på 

samhällsprogrammet. 

 

4.3 Genomförande och bearbetning av intervjuer  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 37) har utformat några intervjuregler, som även 

överensstämmer med Brymans (2011, s. 420) kriterier för en framgångsrik intervjuare. Jag 

valde att förhålla mig till dessa när jag utförde mina intervjuer. Jag lyssnade aktivt på vad 

mina respondenter svarade och ställde följdfrågor. Jag var tålmodig och var extra tyst när 

respondenterna svarade och när de var färdiga med sitt svar, för att se om de ville tillägga 

något mer. Eftersom jag är yngre än mina respondenter och student så tror jag det var 

naturligt att jag inte fick någon auktoritet i intervjun. Jag ställde även frågor som handlade om 

deras agerande och inget som hade med deras kunskaper att göra eller för att testa dem på 

något sätt, vilket jag tror gav en ställning där de hade högre auktoritet än jag. Jag försökte 
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bara tala när jag skulle ställa en ny fråga eller för att utveckla mina frågor, samt för att styra 

samtalet till ämnet. Under intervjun var jag noga med att påpeka att jag var intresserad av 

deras åsikter och tankar och inte var där för att ”rätta” dem.  

 

Innan jag genomförde intervjuerna värnade jag om informerat samtycke, vilket innebär att jag 

skickade ut ett etiskt brev (se bilaga 2) till respondenterna där de stod att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst får avbryta sin medverkan. Jag beskrev mitt syfte med 

uppsatsen och intervjun. Jag skrev mitt etiska brev utifrån Svensson & Ahrne (2015, s. 28f) 

etiska råd och vad som krävs ur etisk synpunkt. 

 

Intervjuerna genomfördes på en plats som respondenterna själva valt, i klassrum, ett 

grupprum eller i kafeterian på skolan. Intervjuernas spelades in och blev mellan 20 och 35 

minuter långa. Jag valde att genomföra mina intervjuer innan jag bestämde mina 

analysmetoder, anledningen är att jag ville genomföra intervjuerna utan förutfattade 

meningar.  

 

Jag genomförde mina intervjuer i början av december vilket är cirka 2 månader efter det stora 

#metoo uppropen. #metoo är en hashtag som skapades för att uppmärksamma omfattningen 

av sexuella trakasserier mot kvinnor (Nationalencyklopedin, 2018). Jag vet inte om detta har 

en betydelse för respondenternas svar. Men i och med uppropen kan det ha bidragit till att 

respondenterna blivit mer medvetna om jämställdhetsfrågor under hösten och en upplysning 

om rollen som man i samhället. Jag funderar utifrån denna tanke i enlighet med Linn Egeberg 

Holmgrens (2011, s. 26) avhandling där syftet är att utforska hur feministiskt engagerade män 

presenterar, konstruerar och begripliggör könade och könspolitiska positioner och praktiker i 

intervjukontexten.  

 

När jag genomfört intervjuerna så transkriberade jag dem, jag valde att skriva ut allt som 

respondenten säger, även det som inte är relevant. Jag valde att inte skriva ut hur länge de är 

tysta, eller hur långa pauser det är, jag ansåg att det inte har relevans för uppsatsen. När jag 

var färdig med transkriberingen började jag analysera materialet. Jag valde att läsa mitt 

material på tre olika sätt. Vid första läsningen försökte jag vara ”tom” i min läsning, läsa utan 

förutfattade meningar och försökte att inte ta med mig min känsla av intervjuerna in i 

läsningen. Jag skrev ner tankar och känslor som kom upp utifrån läsning ett. I den andra 

läsningen valde jag att utgå ifrån mina frågeställningar. Jag markerade i materialet det som 
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svarade på de olika frågeställningarna med hjälp av siffror. Samtidigt som jag gjorde det, 

försökte jag se olika teman/kategorier som jag kunde dela upp mitt material i.  

 

I den tredje läsningen utgick jag ifrån de teman jag noterat i läsning två och färgkodade 

materialet utifrån dessa kategorier. Materialet kategoriserades i temana hur de tolkar 

jämställdhet, aspekter av jämställdhet, tolkning av skolans jämställdhetsuppdrag, kunskap och 

stöd och hur det är att vara man och undervisa om jämställdhet. Mitt resultatkapitel är skrivet 

utifrån några av de olika temana som jag fann. Resultatet analyseras sedan utifrån 

analysmetoderna som presenteras längre fram, och till sist diskuterade jag resultatet 

tillsammans med den tidigare forskningen. Jag skriver ut hur jag behandlade mitt material och 

jag anonymiserar personerna, skola och stad för de etiska aspekter (Svensson & Ahrne (2015, 

s. 28f).  

 

4.4 Tillförlitlighet och äkthet  

För att min uppsats ska vara trovärdig har jag strävat efter att intervjua personer med olika 

erfarenheter och yrkesbakgrund. Enligt Bryman (2012, s. 353) ska en uppsats ha olika 

beskrivningar av den sociala verkligheten för att skapa tillförlitlighet. Jag anser att jag har det 

eftersom jag har en viss bredd på gruppen och personer som har olika erfarenheter. Jag sökte 

gemensamma drag i respondenternas berättelser, och detta brukar kallas överförbarhet 

(Bryman, 2012, s. 355). För att stärka uppsatsens trovärdighet har jag strävat efter att 

redogöra noggrant för hur uppsatsen går till. Jag strävar även efter att inte låta mina 

personliga värderingar påverka utförandet av och slutsatser från undersökningen. För att få 

äkthet i uppsatsen strävar jag efter att uppge en rättvis bild av olika uppfattningar och åsikter.  

 

En sak som kan brista i uppsatsens tillförlitlighet är att jag inte har fått ett tydligt svar på 

frågan hur samhällskunskapslärare väljer att undervisa om jämställdhet. Jag fick inga exempel 

på övningar eller uppgifter om jämställdhet. Men jag fick en bild av hur jämställdhet arbetas 

med övergripande vilket alla respondenter svarade lika på vilket ger en viss tillförlitlighet.  

 

4.5 Analysmetod  
Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom (2016) har en teori om hur jämställdhet är något som 

”görs” och inte något som ”finns”. De menar att i tolkningen av begreppet jämställdhet skapas 

också jämställdhet. Det innebär att jämställdhet inte är något som finns i den bemärkelsen att 

alla tolkar det likadant, utan jämställdhet skapas i olika personers uppfattningar. Även Eva 
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Magnusson (1999) menar att jämställdhet har olika betydelse för olika människor, och att 

begreppet får olika betydelser beroende på hur jämställdhet tolkas.  

 

Enligt Alnebratt och Rönnblom (2016) ses jämställdhet som ett politiskt fält, en fråga som 

hela tiden formuleras och omformuleras. I olika sammanhang fylls begreppet med olika 

innehåll av olika grupper. Hur olika personer väljer att tolka jämställdhet får effekter på 

vilken förändring som är önskvärd (Alnebratt & Rönnblom, 2016, s. 9). Rönnblom (2011, s. 

36f) menar även att ”görandet” av jämställdhet bör ses som en central del i ”görandet” av kön.  

 

Utifrån Alnebratt & Rönnblom och Magnussons analyser av jämställdhet och olika tolkningar 

av begreppen, presenteras nedan mina fem analytiska redskap.  

 

1) Jämställdhet är något för alla. Bygger på en allmän föreställning om alla 

människors lika värde. Framhäver konsensus som baseras på föreställningen om att 

alla har rätt till grundläggande gemensamma värderingar. Att uttrycka sig att 

jämställdhet lönar sig för alla är ett vanligt sätt inom politisk retorik, att underbygga 

idén om en möjlig konsensus om jämställdhet.  

2) Jämställdhet som politiskt fält. Jämställdhet blir en politisk fråga. Det blir en fråga 

om makt och inflytande. Utifrån den här förståelsen ses jämställdhet som något som 

skapar konflikter, det blir något kontroversiellt.  

3) Män hjälper kvinnor att bli jämställda. I dagens samhälle är många män positiva 

till den förändrande jämställdheten. Vissa anstränger sig aktivt, framförallt genom att 

dela hemarbete. Medan andra gärna uttrycker sin positiva inställning, men i praktiken 

finns det sällan tid att bidra aktivt till jämställdhetsförbättringen. När män berättar om 

sitt bidrag till jämställdhet används olika slags retorik för att berättiga och förklara sitt 

jämställdhetsbeteende.   

4) Jämställdhet en central del i ”görandet” av kön. I det allmänna talet om 

jämställdhet kan det till exempel handla om ”kvinnor”, där alla kvinnor ses som en 

homogen grupp med ”samma intressen” eller ”samma vilja”. Föreställningen om att 

mannen är norm och att kvinnan är det avvikande könet finns med i denna förståelse.  

5) Jämställdhet och kvinnors bidrag som kvinnor. Här finns det en föreställning om att 

kvinnor bidrar med något som tidigare varit frånvarande. Det kan vara kunskap utifrån 

ett kvinnligt perspektiv eller att kvinnor besitter andra erfarenheter som behöver tas 
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vara på i politiken. Denna formulering bygger på att det finns skillnader mellan män 

och kvinnor.  

 

De fem olika analytiska redskapen används för att analysera resultatet och undersöka hur 

jämställdhet får olika betydelse beroende på vem som tolkar begreppet. Jag kopplade 

resultatet till analysen för att skapa en förståelse för hur jämställdhet behandlas i 

samhällskunskapsundervisningen.   
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5. Resultat  

5.1 Tolkning av jämställdhet  

Alla respondenter är eniga om att jämställdhet handlar om kön, och relationen mellan män 

och kvinnor. Det involverar lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Viktoria visar på ett 

exempel:  

Jag tolkar väl det som att man har samma möjligheter, samma förutsättningar och att 

man blir behandlade på samma sätt. Oavsett om jag är man eller kvinna. 

 

Även Eva visar på en återkommande tolkning av vad jämställdhet är.  

 

Att alla människor oberoende av kön eller genus behandlas med samma respekt och har 

lika stora möjligheter och skyldigheter i samhället.  

  

Citaten från Viktoria och Eva visar en förståelse av jämställdhet som är nära förankrat i 

jämställdhetspolitikens mål och styrdokuments formuleringar, och förknippas med kön, 

rättvisa och likabehandling.  

 

Även feministiska förståelser av jämställdhet går att finna, de skiljer sig från de andra då det 

finns en koppling till begreppet feminism.  Anders ger ett exempel på det: 

 

När jag pratar om begreppet demokrati så lägger jag då in begreppet jämställdhet. Jag 

brukar provocera eleverna ibland genom att fråga dem om de är demokrater, och då 

säger alla att det är de så klart. Det är bra att vara demokrat, det är ett fint ord. Sedan 

frågar jag dem om de ser sig själva som feminister. Då säger många nej och att de inte 

kallar sig feminister. Då säger jag att det är svårt att vara demokrat utan att vara 

feminist. Detta öppnar så klart upp för en jättediskussion i klassrummet och då får man 

börja prata om vad feminism är och så. Min definition av begreppet jämställdhet är… 

det är att demokrati, jämställdhet och feminism hänger samman.  

 

Anders sätt att förknippa jämställdhet och demokrati med feminism är avvikande i materialet. 

Det verkar som om Anders medvetet använder sig av ordet och företeelsen feminism för att 

engagera sina elever. Anders feministiska förståelse av jämställdhet skiljer sig något från hur 

Simon uttrycker sig. Beträffande jämställdhet och feminism säger Simon så här:  
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… jag brukar förklara för alla att feminism handlar om att alla ska ha lika möjligheter, 

lika lön för lika arbete och såna grejer. Det är klart att det finns feminister som är 

väldigt extrema, men det vanliga är att man kämpar för att det ska vara likvärdigt på 

något sätt.  

 

Medan Anders framställer jämställdhet och feminism som nära sammankopplade, intar Simon 

en något mer skeptisk hållning. Att han poängterar att det finns ”feminister som är väldigt 

extrema” tyder på att det finns ett visst avstånd mellan jämställdhet och feminism.  

 

Personliga erfarenheter och agerande inom jämställdhet är en spegling som återkommer i flera 

intervjuer. Respondenterna väljer att utgå ifrån sig själva när de beskriver jämställdhet. Lars 

ger ett exempel:   

 

… jag har ju familj och har två söner och en fru. Både jag och min fru har jobbat 

mycket och jag har tagit stort ansvar för familjen, hemmet, städning, maten, hämta och 

lämna på dagis. För mig är det jämställdhet i grund och botten. Genom att ha det så får 

man en grundinställning på vad jämställdhet handlar om. Hur man agerar och gör saker 

som har med jämställdhet att göra, det gör jag i hemmet i lika hög grad som jag 

undervisar om det. 

 

Lars tolkning av jämställdhet är genom att beskriva hur jämställd han är. För honom är 

jämställdhet att dela på det obetalda arbetet hemma med sin fru. Lars är inte ensam om att 

vilja berätta vad som görs på ett personligt plan i jämställdhetsarbetet, Simon visar även han 

på ett exempel.   

 

… men jag tar upp det när helst jag kan. För jag är ganska aktiv på Facebook och så. 

Det låter förfärligt ambitiöst och säga att jag jobbar för tjejers rätt. Men jag liksom 

försöker lyfta kvinnor och de orättvisor som finns. 

 

Både Lars och Simon ger en känsla av att de vill berätta hur jämställda de är, hur aktiva och 

medvetna de är. Även om de båda beskriver hur de gör för att arbeta för jämställdhet så skiljer 

sig deras tillvägagångssätt åt. Lars påpekar att jämställdhet för honom är att dela på 

hemarbetet, medan Simon vill beskriva att han verkligen kämpar för kvinnornas rätt på nätet. 

 



 22 

5.2 Skolans jämställdhetsuppdrag   

Samtliga respondenter anser att skolans jämställdhetsuppdrag är bra och att det är viktigt att 

det finns. Men det finns olika uppfattning om vad det innebär och vad uppdraget omfattar.  

En tolkning är att det handlar om representation. Det är allt från en jämn könsfördelning till 

vilka lärare som representeras och vad de utgör för normer och mönster. Lars ger ett exempel 

på hur jämställdhetsuppdraget ses som ett uppdrag att rekrytera fler tjejer till skolan:  

 

På teknikprogrammet har vi nästan bara killar, och jag tycker att teknik tillhör ju tjejer i 

lika hög grad som killar. Och vi har jobbat mycket på skolan för att få tjejer till 

teknikprogrammet. På olika sätt har vi haft en tjejkväll med fokus på teknik men även 

egna träffar där tjejer kan diskutera teknik. Teknik skapas ofta av killar för killar och vi 

vill ha in tjejer för att teknik även ska gagna tjejer. Det är ett exempel på hur vi har 

arbetat med skolans jämställdhetsuppdrag.  

 

I Lars exempel är hans tolkning av jämställdhetsuppdraget att skolorna ska eftersträva en 

jämn könsfördelning i skolan. Viktoria ger även hon ett exempel på jämställdhetsuppdraget ur 

ett representations- och organisationsperspektiv: 

 

Man ska arbeta med jämställdhet ganska så ”hands-on”, genom rekrytering av personal, 

att få jämställdhet i praktiken för att… det går inte att undervisa om någonting som man 

inte kan leva upp till på en organisatorisk nivå. Jag tänker att det är otroligt viktigt att 

ha en ledning som är fokuserad på att skapa jämställdhet i organisationen för att vi ska 

kunna undervisa och jobba med det i ett klassrum och med eleverna. 

 

Skillnaden mellan Lars och Viktorias exempel är att Viktoria ser jämställdhetsuppdraget 

utifrån en högre organisatorisk nivå för att få jämställdhet på en klassrumsnivå. Men 

likheterna med dessa två är att de ser uppdraget utifrån representationen av kön.  

 

Det finns även uppfattningar om att jämställdhet är en central del av värdegrunden, något som 

diskuteras ständigt med eleverna. Anders ger oss ett exempel på sin tolkning, som han är 

ensam om att uttrycka sig om: 

 

Jag skulle säga att det är den del i värdegrunden som är extremt central, och det är en 

fråga som ständigt kommer upp. Vi vrider och vänder på det och när vi lyfter dessa 

frågor märker vi att det finns mycket känslor, mycket uppfattningar och mycket åsikter 
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och det blir ofta väldigt brännande. Från ett elevperspektiv så har eleverna väldigt 

starka positioner vad de tycker i dessa frågor.  

 

Anders ger en beskrivning av jämställdhetsuppdraget som en av de viktigaste sakerna som 

behöver tas upp. Han beskriver hur han integrerar det i undervisningen och att det är frågor 

som väcker intresse hos eleverna. Uppmärksamt är att Anders är den respondenten som ger ett 

svar av jämställdhetsuppdraget som följer riktlinje med Skolverkets tolkning av 

jämställdhetsuppdraget i värdegrunden.  

 

Det finns även de som tolkar jämställdhetsuppdraget som fina dokument som landar hos 

skolledningen. Anders visar på ett exempel:  

 

Min upplevelse av jämställdhetsuppdraget efter att ha arbetat väldigt många år inom 

skolan, är att det ofta landar i någon form av vackra dokument. Ofta försöker skolorna 

ha handlingsplaner och, lite elakt sagt men få ryggen fri om någon granskar oss från en 

myndighet. Jag vet inte hur pass aktivt ledningen jobbar med dessa frågor men min 

egen upplevelse är att det landar på mig, eller oss på en individuell lärarbasis. Och det 

är självklart att jag arbetar med det men jag vet inte hur mycket det jobbas med det från 

skolans sida. Min upplevelse är att det inte finns ett aktivt arbete med det. 

 

Till skillnad från Anders så ger Simon en annan bild av uppdraget, han anser att de inte alltid 

följs fast det finns ett uppdrag. Något annat som skiljer Anders svar från Simons är att Simon 

ger en mer osäker bild på vad jämställdhetsuppdraget är för honom:  

 

 Linnea: Hur ser du på skolans jämställdhetsuppdrag?  

Simon: Skolorna arbetar ju för att det ska vara jämställt, men ibland är det bra och 

ibland är det mindre bra.  

Linnea: Vad är det som är bra?  

Simon: Det som är bra är att det finns en medvetenhet hos oss som jobbar här, sen finns 

det ju alltid maktstrukturer. Nu har ju jag nästan jämt haft kvinnliga chefer vilket också 

här gjort det svårt att jämföra, med att ha en manlig chef. Det har funkat bra.  

Linnea: Vad är det som du tycker är mindre bra med jämställdhetsuppdraget?  

Simon: Jag tycker inte alltid att… vad ska man säga… Det finns ju en 

jämställdhetsplan men det är inte alltid jag upplever att den följs.  
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Linnea: – Jag tänker… Om jag tolkar dig lite rätt, tycker du att det låter bättre med 

jämställdhetsuppdraget än vad det är?  

Simon: Ja precis, men jag tror att den skolan jag jobbar på är en utav de bättre 

arbetsplatserna har uppfattat det som.  

 

Simon och Anders tolkning av uppdraget visar att lärare inte alltid vet hur arbetet kring 

jämställdhet går till, men att jämställdhetsuppdraget är något som vilar på en högre nivå än på 

lärar- och klassrumsnivå. Som jag noterade i Simons exempel så ger han en känsla att han är 

osäker på vad jämställdhetsuppdraget innebär vilket även Magnus gör i det här exemplet:  

 

Eeh… jag vet ju att vi har en… det åligger oss att arbeta med det, och jag tror att det är 

något… jag har ju sociologi och där kommer jag kanske mer in på det här. Men jag 

försöker hela tiden trycka på det här, ofta kommer jag tillbaka till det att vi bor i en av 

världens bästa länder utifrån många avseenden, bland annat jämställdhet. Samtidigt så 

är vi inte i hamn. Men jag nämner det oftast men sen vet jag alltid att man kan göra 

mer, men jag pratar ofta om det.  

 

Magnus ger ett otydligt svar kring vad jämställdhetsuppdraget är för honom. Min tolkning av 

detta blir ett Magnus inte har kunskap om vad det innebär, även Simons tolkning pekar på det. 

Beror deras osäkerhet på att skolans jämställdhetsuppdrag är otydligt skrivet eller är skolan 

dålig på att redovisa vad det innebär? Betyder alla olika tolkningar att ingen vet vad som 

innebär med jämställdhetsuppdraget i värdegrunden?  

 

5.3 Jämställdhetsundervisningens innehåll  

Det innehåll som framförallt lyfts upp som det centrala i undervisningen om jämställdhet är 

framförallt ekonomi, löner och obetalt arbete samt makt och representation. Magnus visar på 

ett exempel:  

 

… det här om lön och att kvinnan gör ett större jobb hemma. Hon jobbar heltid och sen 

tar hon största ansvaret av hem och barn. Samtidigt som ekonomi kan jag även tänka 

mig att vi kommer in på politik och makt i Sverige så pratar vi om att de vill ha det 

jämställt i Sverige. Till exempel som riksdagsmän, ministrar och i regeringen. Så där 

hamnar man… 

 

Även Lars visar på vad som tas upp i undervisningen av jämställdhet:   
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Det som tas upp är ju lite grann om rättvisa löner till exempel. Då vet man ju att 

kvinnor får sämre, lägre lön, men de gör samma arbete som män, och det diskuteras. 

Den frågan brukar vara intressant att diskutera i klassen. Jobbet i hemmet, vem som 

hämtar och lämnar och så vidare.  

 

Även Anders har en beskrivning om vad han väljer att fylla jämställdhetsundervisningen med: 

  

… om vi tar det från andra hållet att frågan om jämställdhet kommer, det utgör ju en 

byggsten, utifrån ett annat studieområde. Men säger vi att vi pratar om demokratins 

framväxt i Sverige, ja men då är det klart om vi pratar om kvinnors tillgång till den 

offentliga makten. Då är det ju självklart att vi pratar om jämställdhet och om vad som 

har hänt när det handlar om kvinnors tillgång till offentlig makt. Eller när man tittar på 

arbetsmarknad, så det handla om allt ifrån lön, men också hur lätt är det som, det är ju 

inte bara som kvinna, för jämställdhet är ju från båda hållen. Men hur ser 

arbetsmarknaden ut, finns det en arbetsmarknad som är möjlig och oberoende av 

könsidentitet. Att kunna ha tillgång till arbetsmarknaden, och då blir det ju jämställdhet 

men lika mycket jämlikhet.   

 

Magnus, Lars och Anders exempel ger en inblick i vilka aspekter som fyller jämställdhets 

begreppet i undervisningen. Anders exempel skiljer sig från de andra då han visar att han 

integrerar jämställdhet i den ordinarie undervisningen.  

 

Ett annat sätt att fylla jämställdhetsundervisningen är att välja att göra det utifrån politiska 

ideologier, och dra kopplingar till feminism. Följande exempel är från intervjun med Simon:  

 

Men jag försöker lyfta kvinnor och de orättvisor som finns när jag pratar om politiska 

ideologier. När vi pratar om feminism så brukar det bli ett himla liv, för att det är 

vanligt att eleverna har en uppfattning om att feminister tycker det är fel på alla män… 

Man hamnar ofta i fördomarna som finns och som sprids på nätet. Feminism ses som ett 

fult ord. När diskussionen kommer upp så är det oftast om begreppet feminism för att 

det är ett så laddat begrepp. 

 

Min tolkning av Simons svar är att han endast pratar om jämställdhet när han diskuterar 

feminism men att det är begreppet feminism som står i fokus och vilka känslor och vilken 
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mening begreppet leder till, utifrån intervjun så är jämställdhet en liten del av hans 

undervisning.   

 

Under alla intervjuer kom det upp om de aktuella uppropen #metoo upp. Nästan alla 

respondenter har diskuterat detta med eleverna, och eftersom det är en del av jämställdhet så 

valde jag att fråga hur de valt att arbeta med det. Det visade sig att ingen valde att arbeta med 

det utifrån ett arbetsområde utan har fört diskussion i klassrummet med eleverna. Anders visar 

på sitt agerande utifrån #metoo: 

 

Vi har diskuterat det, om inte varje dag så i alla fall varje vecka. Vi resonerar om vad 

som hänt tillsammans med andra nyheter. Men #metoo finns alltid med, och kommer 

med gång på gång, vilket jag tycker är jättebra. 

 

Lars ger även han ett exempel på #metoo:  

 

Det är en viktig händelse och det tas upp på ett naturligt sätt, det tas på allvar och inget 

som skämtas bort av elever eller lärare. Eftersom vi ska ta upp dagsaktuella frågor är 

detta ett bra exempel på det.  

 

Att samhällskunskapen fylls med något aktuellt är naturligt i det här ämnet. Den här gången 

fylls den med diskussioner om de aktuella uppropen, vilket ses som en självklarhet för nästan 

alla respondenter. Men inte för Simon, anledningen till att Simon inte tagit upp om #metoo 

uppropen är för att han känner att han inte besitter kunskaper för att undervisa om det för 

eleverna. Exempel på det visas nedan:  

 

Först kändes det som man borde ta upp det på något sätt, men sen kom jag och min 

kollega överens om att det inte kommer ta slut, så vi sa att vi tar det nästa termin. För 

jag tycker om man ska ta något om det så måste man göra något bra av det, så man inte 

bara nämner det och sen är det över. Utan man skulle behöva någonting vettigt av det. 

 

…Nej jag vet inte vilken vinkel jag skulle ta om du förstår vad jag menar? Det är 

möjligt att det skulle vara bra att prata om det… vi har varit där och touchat någon gång 

men inte pratat om det sådär. För jag vet inte riktigt hur jag ska göra med det för att det 

ska bli bra. Jag vill ta upp det men jag känner mig inte riktigt rustad. 
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Simon beskriver anledningen till att han inte diskuterat om #metoo med sina elever är för att 

han inte har kunskap om att ta upp det med eleverna, och inte bara vill få en diskussion.  

 

Jag började fundera i intervjuerna om de, innan #metoo, diskuterat eller pratat med eleverna 

om sexuella trakasserier, Magnus svarar så här:  

 

… men jag tror inte jag brukar prata om sexuella trakasserier, för det är ju någonting 

som man fått som ett uppvaknande nu i och med det som hänt nu på senare tid. Något 

man inte tänkt på, att det är så illa som det faktiskt varit. Jag kan nog erkänna att det här 

med trakasserier utifrån sexualitet det har jag nog inte berört så mycket. Jag har nog 

pratat mer om ekonomi, makt och politik utifrån det perspektivet.  

 

Ett annat exempel är från Lars:   

 

Nej jag kan inte påminna mig om att jag tagit upp det. Det är om några elever som varit 

med om någonting, men inte så att jag har lyft det. Och det har ju inte varit lika tydligt 

som det är nu. Det är helt klart. 

 

Exemplen från Magnus och Lars är inga som skiljer sig från de andra, utan alla beskriver hur 

de i och med uppropen börjat diskutera detta med eleverna.  

 

 5.4 Hur går undervisning om jämställdhet till  

Alla respondenter säger att de arbetar med jämställdhet och att det är en del av 

undervisningen. Det framkom att ingen av respondenterna har ett arbetsområde som heter 

jämställdhet. I stället väljer de att integrera jämställdhet i all undervisning, lägga in 

jämställdhetsaspekten när det passar och det är återkommande i de flesta arbetsområden. 

Anders ger ett exempel från sin undervisning:  

 

… själva begreppet jämställdhet finns hela tiden med i undervisningen, vi jobbar mycket 

begreppsbaserat. Vi jobbar kring de tunga begreppen, vi jobbar med genus, makt och den 

typen av frågor. Det är byggstenar som en samhällsvetare ska ha koll på. Vi har ett uppdrag att 

fostra demokratiska medborgare. 

 

Ett annat exempel är från Viktoria: 
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I samhällskunskap blir det mer att vi uppmärksammar och belysa om ojämställdhet. Om vi har 

ett område om arbetsmarknad så går det att ta upp om ekonomi, och löneläget. Vilka yrken 

som är manligt- respektive kvinnligt dominerande. Man kan titta på vad som händer när det 

blir fler kvinnor. Lärare till exempel, när det var ett manligt dominerande magisteryrke så 

hade lärare en hög reallön i samhället. Men läraryrket har gått på en extrem reallönesänkning. 

Då kan man fundera och diskutera vad det beror på med eleverna. 

 

Det finns även ett exempel från Eva som arbetar ständigt och reflekterat i undervisningen med 

jämställdhet: 

 

Grundläggande i undervisningssituationen, vilket innebär att ge alla elever oberoende 

av kön lika stort utrymme i undervisningssituationen. Jag är även noga med att se till så 

att alla individer ska finnas representerade i det material som används. Det kommer 

även in genom aktuellapolitiska frågor.  

 

Evas svar skiljer sig något från Anders och Viktorias exempel då Eva beskriver hur hon 

tänker på jämställdhet ur flera olika perspektiv. Men alla är enade om att jämställdhet är en 

del av undervisningen. Till skillnad från dessa tre exempel som väljer att diskutera 

jämställdhet med eleverna så väljer Magnus att ta upp jämställdhet i den ordinarie 

undervisningen, men lägger inget fokus på det och låter inga elever vara med och diskutera:   

 

… det är något som man nämnt men inget som jag gjort ett speciellt tema om det. Men 

återigen brukar jag ofta, spontant bara nämna det… 

 

Jag har nog bara pratat om det, jag har bara stuckit in det i ett sammanhang ungefär tror 

jag… 

 

Linnea: Låter du eleverna få diskutera eller är det framförallt du som pratar om det?  

Magnus: Nej det är nog återigen, i och med att jag inte gjort något speciellt område så 

är det sånt jag lyfter i något sammanhang för det passar in.  

 

Magnus sätt att få in jämställdhet i undervisningen är inte ovanligt, men att inte låta eleverna 

vara med skiljer sig från övriga respondenter.  



 29 

Respondenterna tolkar även in sitt agerande i arbete kring jämställdhet. De beskriver hur de 

tänker när de gör grupper, fördelar ordet och vilka som skriver i vissa gruppuppgifter för att 

bryta könsmönster. Magnus ger ett exempel: 

 

Jag försöker belysa jämställdhet mot eleverna, alltså hur jobbar jag med jämställdhet i 

undervisningen, när jag gör grupper till exempel. Jag försöker alltid mixa grupper, 

eftersom dagens forskning säger att tjejer tar mindre plats i klassrummet. Det finns ju 

belägg på att läraren lägger mer tid på att hålla koll på killarna i klassen och ställer mer 

frågor till dem, för att killar är mer direkta och inte väntar på att bli tilldelade ordet. Jag 

försöker hela tiden tänka på att få ”igång” tjejerna och ge dem en chans.  

 

Lars visar även han på ett exempel:  

 

Jag har en egen liten teknik för att alla elever ska få chans att svara på frågor. Jag 

brukar köra på glasspinnar. Jag skriver allas namn på varsin glasspinne, sen när de haft 

en uppgift och vi ska gå igenom svaren så drar jag en glasspinne. Det ger alla en chans 

att få uttrycka sig och vara med i diskussionen det är också ett sätt att tänka jämställdhet 

tycker jag. 

 

Magnus och Lars visar hur de inte endast väljer att undervisa om utan även hur de har ett 

jämställdhetsperspektiv när de fördelar ord och gör grupper. Något mer som syns i Magnus 

exempel är att han vill lyfta tjejer till att ta mer plats, som killar gör. Magnus utgår ifrån att 

killar är norm och de gör rätt medan det är tjejers beteende som ska ändras.   

 

Ingen av respondenterna känner sig fullärda när det kommer till kunskap om jämställdhet. 

Men flera tycker att de har tillräckligt med kunskap för att undervisa och ta upp det med 

eleverna. Anders ger ett exempel.  

 

… Det kan ju kännas att jag inte kan veta allt om alla varianter och det finns 

jättemycket forskning och nyanser av det här. Men ändå, att gå in i ett klassrum med ett 

gäng elever och kunna ha en kvalitativ undervisning, det känner jag nog att jag kan 

hantera. Absolut men det beror nog på att jag arbetat så pass länge och har erfarenhet av 

det.  
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Även om de flesta tycker att de har tillräckligt med kunskap är det vanligt att respondenterna 

väljer att ta in externa aktörer för att prata om jämställdhet, genom temadagar eller 

temaveckor. Lars ger ett exempel på det: 

 

Vi bjuder in olika organisationer, bland annat tjejjouren och kvinnohuset. Då får de 

komma och berätta sina erfarenheter. De tar ju upp frågor utifrån sina perspektiv.  

 

Jämställdhet ses som ämnet som de har kunskap om, men är behöv av extra stöd från olika 

organisationer ibland, för temadagar eller likande.  

 

Viktoria som kvinnlig respondent ser att hon har kunskap men att det alltid går att fylla på 

med mer kunskap. Men hon säger sig få kunskap utifrån att vara kvinna. Ett exempel på det är 

från intervjun:   

 

… så att både och, i förhållande till allt annat vi måste bara uppdaterade på så tycker jag 

nog att i min roll som kvinna, mamma och varit på fortbildning att jag fått med mig 

erfarenheter som gör att vad som behöver diskuteras och det jag kan dela med mig av 

har jag kunskap i. Men att man behöver fylla på också. 

 

Kan jämställdhet vara annorlunda beroende på kön och som Viktoria beskriver det får en 

kvinna med sig mer kunskap än en man? Under intervjuerna så intresserade jag mig för hur 

det var att undervisa om jämställdhet och vara man. Den gemensamma hållningen är att det 

inte är ett problem att vara man och undervisa om jämställdhet. Magnus ger ett exempel:  

 

Det har jag inga problem med alls. Det känns som jag brukar prata om det varje vecka, i 

olika former i samhällskunskapen och sociologin… 

… jag har inga problem med att hänga ut mig själv och säga att jag är en man och jag 

raljerar utifrån mig själv och män liksom, blottar mig. Jag säger att jag inte är emot den 

utvecklingen vi går mot (ett jämställt samhälle). Jag väver in det i undervisningen.  

 

Även Lars kan visa på ett exempel:  

 

Nej det tycker jag inte. Jag är helt öppen för att… jag menar med den historien som jag 

själv har med barn och familj, så är jämställdhet helt naturligt för mig. Jag har tagit stort 

ansvar för mig och familjen, hemmet och så vidare. Det är ju massa fördelar med också, 
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jag får ju bättre kontakt med mina barn. Nu pratar vi inte om skolan utan om min 

bakgrund, haha. Men det är där man grundlägger jämställdhet skulle jag säga. När man 

pratar om sina egna erfarenheter det är så man blir som bäst.   

 

Simon kan visa på ytterligare ett exempel:  

 

… jag brukar ju snarare, inte raljera, utan jag brukar säga det att jag är man, jag är vit 

 och jag är heterosexuell. Men just därför är det viktigt att jag pratar om jämställdhet. 

För jag har förmodligen företräde till vissa saker för att jag är man, för jag är 

medelålders och för att jag är vit. Så jag har privilegier så därför ser jag det lite som min 

uppgift att belysa det.  

 

Alla tre exemplen visar på att dessa män inte ser det som ett problem att undervisa om 

jämställdhet, utan det är naturligt. Men noterbart är att alla respondenter utgår ifrån sig själva 

och hur de agerar, eller väljer att nämna att de är män bland annat.  
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6. Analys 

6.1 Tolkning av jämställdhet och skolans jämställdhetsuppdrag 

Hur förstår lärare jämställdhet och skolans jämställdhetsuppdrag? I mitt resultat har jag hittat 

fem olika tolkningar av jämställdhet. (1) Lika rättigheter och skyldigheter mellan könen, (2) 

sammankopplat till feminism, (3) formell styrning, (4) personligt engagemang samt (5) 

sammankopplat med representation. För att förstå tolkningar har jag analyserat dem med de 

fem olika analytiska redskapen.   

 

6.1.1 Jämställdhet är något för alla  

Den första tolkningen, att jämställdhet förstås som lika rättigheter och skyldigheter mellan 

könen, går att koppla till att jämställdhet är något för alla. Tolkningen bygger på en allmän 

förståelse om alla människors lika värde. Viktorias exempel är ett tydligt exempel på hur 

jämställdhet presenteras som något för alla, då hon menar att oberoende av kön har alla lika 

rättigheter och skyldigheter. Även Eva menar att oberoende av kön ska alla bli behandla lika i 

samhället. Denna tolkning av jämställdhet har en avsaknad av ett maktperspektiv.  

 

6.1.2 Jämställdhet som politiskt fält 

Jämställdhet sammankopplas med feminism. I resultatredovisningen framstod denna 

förståelse tydligast i anknytning till Anders uttalande om att ”demokrati, jämställdhet och 

feminism hänger samman”. Den här tolkningen visar inte att jämställdhet är något 

okontroversiellt, något för alla, till skillnad från den tidigare tolkningen. Jämställdhet görs till 

en konflikt för att jämställdhet är lika med feminism som kan upplevas som ett konfliktfyllt 

begrepp.   

 

Även min tredje tolkning av jämställdhet, att jämställdhet ses som formell styrning, innefattar 

en politisk nivå. Anders anser att han inte vet hur skolan arbetar med jämställdhet på en högre 

nivå än lärar- och klassrumsnivå. Även Simon har uppfattningen om att det finns en 

jämställdhetsplan men att han inte vet hur skolan arbetar med den. Jämställdhet får en högre 

betydelse och innefattar politiska beslut. Det är statsmakten som bestämmer att skolan ska 

arbeta med jämställdhet, vilket bidrar till att varje kommun, skola och sedan lärare ska tolka 

begreppet. Eftersom lärarna i min uppsats inte vet hur jämställdhet tolkas och förstås på 

skolnivå innebär det att det förekommer olika tolkningar som kan vara motstridiga och 

konfliktfyllda.  
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6.1.3 Män hjälper kvinnor att bli jämställda  

Jämställdhet kopplat till personligt engagemang är den fjärde tolkningen av jämställdhet 

resultatet påvisar. Det innebär att jämställdhet görs i vardagen med individen som 

utgångspunkt. Engagemanget bottnar vanligtvis i hemmet och familjen, vilket till exempel 

kommer till uttryck i Lars berättelser om att han ”tagit stort ansvar för familjen”. Även Simon 

beskriver hur han ”jobbar för tjejers rätt på nätet”. Jämställdhet konstrueras här till en 

individuell fråga, där män har en viktig roll att fylla. Det används olika retorik för att beskriva 

vad män gör för att förklara sitt jämställdhetsbeteende. Jämställdhet görs här till ett 

individuellt projekt där män ”hjälper kvinnor att bli jämställda”.  

 

6.1.4 Jämställdhet en central del i ”görandet” av kön  

Jämställdhet sammankopplas till andelen kön som representeras som en tolkning av 

begreppet. Jämställdhet blir då en könsfråga, det blir då en del i ”görandet” av kön. När det är 

en jämn könsfördelning är det jämställt. Denna förståelse framkommer i resultatredovisningen 

av Lars exempel, att de vill få fler tjejer till teknikprogrammet. Representationen ses utifrån 

kön, vilket bygger på uppfattningen om att könen är olika. Om en ”jämn könsfördelning” är 

jämställdhet så innefattar det en väldigt snäv definition av jämställdhet som skiljer sig från de 

svenska jämställdhetsmålen som innefattar andra dimensioner.  

 

6.2 Jämställdhetsundervisningens innehåll  

Vad fylls jämställdhetsundervisningen med? I resultatet förekommer det framförallt fyra 

aspekter av jämställdhet som förekommer i undervisningen. Dessa aspekter är (1) ekonomi, 

(2) arbete, (3) politik och (4) makt.  

 

6.2.1 Jämställdhet är något för alla  

Ekonomi- och arbetsfrågor presenteras i resultatet som områden som berör alla. Lars 

beskriver hur rättvisa löner och det obetalda arbetet är områden som fyller 

jämställdhetsundervisningen. Han beskriver att det är intressant att diskutera dessa områden i 

klassen, då de berör samtliga elever. Även Anders beskriver hur han diskuterar dessa områden 

med eleverna. Han är noga med att påvisa att jämställdhet är från båda hållen, gäller både män 

och kvinnor. Genom att ge eleverna grundläggande kunskaper om jämställdhet byggs en 

grund för att skapa gemensamma värderingar.  
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6.2.2 Jämställdhet som politiskt fält  

Magnus beskriver hur jämställdhet är en del av diskussionen inom politik och makt. Likaså 

Anders för in jämställdhetsfrågan som politik genom att beskriva hur de diskuterar kvinnors 

tillgång till den offentliga makten, under lektionerna. I denna tolkning av jämställdhets blir 

undervisningens innehåll ett politiskt fält. Simon väljer att lyfta kvinnors orättvisor när han 

diskuterar begreppet feminism. Han beskriver hur begreppet feminism skapar ett ”himla liv” i 

klassrummet. Att sammankoppla jämställdhet till politisk fält kan skapa konflikter, eftersom 

politik ses som ett konfliktfyllt område.   

  

6.2.3 Jämställdhet en central del i ”görande” av kön  

I frågan om jämställdhetsundervisningen blir görandet av kön en central del, och kvinnor ses 

som en homogen grupp som behöver hjälp. Både Magnus och Lars beskriver hur kvinnan är 

den som utför mest obetalt arbete och som tjänar mindre än män, fast att de gör samma jobb. 

Simon beskriver hur han försöker ”lyfta kvinnor och de orättvisor som finns”. Kvinnor 

framställs här som avvikande från männen och de hamnar i en position där de är 

underordnade. Genom denna retorik görs jämställdhet till en ”kvinnofråga”. Till skillnad från 

att jämställdhet ses som något för alla blir det här en fråga som framförallt berör kvinnor, 

eftersom det är dem som är drabbade av det ojämställda samhället.  

 

6.3 Tillvägagångssätt i undervisningen om jämställdhet  

Hur väljer respondenterna att undervisa om jämställdhet? De huvudsakliga dragen som 

resultatet visar är att jämställdhet blir integrerat i den ordinarie undervisningen, men det får 

ingen egen punkt utan det lyfts när det naturligt får en plats i undervisningens innehåll.  

 

6.3.1 Jämställdhet är något för alla  

Anders beskriver hur jämställdhet hela tiden finns med i undervisningen. Han beskriver att 

jämställdhet är en byggsten som samhällsvetare ska ha koll på. Även Viktoria 

uppmärksammar och belyser jämställdhet i den ordinarie undervisningen. Anders och 

Viktorias sätt att integrera jämställdhet i undervisningen förmedlar att jämställdhet är något 

för alla och det bygger på en förståelse av att alla människor har lika värde.  
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6.3.2 Jämställdhet en central del i ”görande” av kön 

Ett annat tillvägagångssätt att arbeta med jämställdhet i undervisningen visar resultatet är 

lärarens eget agerande, hur lärare väljer att dela grupper och fördela ordet. Magnus ger 

exempel på hur han tänker vid gruppindelning. Att han tänker på att blanda grupperna då 

”tjejer tar mindre plats” och han beskriver hur han ”tänker på att få igång tjejerna”. Genom 

detta blir jämställdhet ett görande av kön och kvinnan ses som det avvikande könet, då hon 

behöver lyftas upp för att ta för sig som mannen gör, som ses som normen.  

 

6.3.3 Kvinnors bidrag som kvinnor  

Det framkommer i resultatet att det även är vanligt att externa aktörer håller i undervisningen 

om jämställdhet. Både Lars och Viktoria ger exempel på kvinnohuset och tjejjouren. Det 

förekommer inga exempel på aktörer som är män. Även här blir jämställdhet en kvinnofråga 

där kvinnor bidrar med något som tidigare varit frånvarande. Eller för att kvinnor har en 

annan, eller mer, erfarenhet av jämställdhet än män.  

 

6.4 Sammanfattande resultat av analysen   

Den mest förekommande tolkningen av jämställdhet, utifrån min analys, är att jämställdhet 

ses som något för alla. Tolkning förekommer genomgående genom analysen, i alla tre 

områden. Det bygger på en föreställning om alla människors lika värde och att det finns 

grundläggande gemensamma värderingar. Jämställdhet begreppet fylls med frågor kring 

ekonomi, arbete, makt och politik, som ger en bred förståelse av begreppet och en upplevelse 

att det är något för alla, även om politik kan skapa konflikter. Jämställdhet får en plats i 

undervisningen som ett område som är brett och något som berör alla då det inkluderas i den 

ordinarie undervisningen, tillsammans med övriga arbetsområden.  
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7. Diskussion  
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur jämställdhet behandlas i 

samhällskunskapsundervisningen på gymnasieskolan. Resultatet och analysen visade att 

jämställdhet förstås på olika sätt, nämligen som lika rättigheter och skyldigheter, som 

feminism, ett personligt engagemang, representation och formell styrning. Uppsatsen har 

också visat att de vanligaste frågorna som tas upp i lärares undervisning om jämställdhet är 

ekonomi, arbete och representationsfrågor. Slutligen har jag också undersökt hur lärare gör 

när de undervisar om jämställdhet. Det visade sig att det vanligaste är att involvera 

jämställdhet i den ordinarie undervisningen.  

 

Kan anledningen till att det förekommer flera olika tolkningar av både jämställdhet och 

skolans jämställdhetsuppdrag vara att det är otydligt utskrivet? Långström och Virta (2016, s. 

235) menar att så är fallet. De anser att anledningen till svårigheter med jämställdhet är för att 

det inte är tydligt preciserat. Detta bidrar även till att undervisningen får olika utgångspunkter 

och olika innehåll.  

 

Resultatet visar på en förståelse av jämställdhet som ett personligt engagemang. Liknande 

upplevelser beskriver Arvidson (2014) i sin avhandling om genuspedagoger, att jämställdhet 

stannar i den privata sfären och vad personerna gör på fritiden. Det blir ett individuellt projekt 

och en fråga som blir personlig. Med den utgångspunkten kan det bli svårt att se jämställdhet i 

ett större perspektiv, och som ett kunskapsämne. 

 

Carlsson-Wahlgren (2009) skriver att skolledningen inte ser jämställdhet som obligatoriskt 

innehåll i undervisningen. Skolinspektionens (2012) rapport tyder även den på att det är 

vanligt att det inte finns en gemensam hållning från skolledningen om arbetet kring 

jämställdhet. Det kan vara en anledning till att jämställdhet inte får så mycket utrymme i 

undervisningen. I resultatet förkommer det åsikter om att jämställdhetsarbetet inte är något 

som syns från skolledningens sida. Konsekvensen av det kan vara att lärare inte ser någon 

anledning till att undervisa om jämställdhet om inte ledningen visar på ett engagerande arbete. 

Om skolan inför en gemensam hållning för hur jämställdhetsarbetet ska genomföras, finns det 

en förutsättning att undervisningen om jämställdhet får en likande hållning för alla elever.  
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Resultatet påvisar att jämställdhet vanligen förekommer i samband med den ordinarie 

undervisningen, vilket motsäger Skolinspektionens (2012) rapport, som menar att 

jämställdhet behandlas i temadagar och hålls åtskild från den ordinarie undervisningen. I 

enlighet med Skolinspektionen så fullföljs uppdraget genom att det involveras i 

undervisningen.  

 

Arvidson (2014) och Frånberg (2010) menar att jämställdhet behöver ses som en 

kunskapsfråga och som ett kunskapsområde för att få en plats i undervisningen. Magnussons 

(1999) ena tolkning av jämställdhet är att begreppet ses som en attitydfråga. Min generella 

tolkning av resultatet är att jämställdhet ses som en attitydfråga. En anledning är att det 

involveras i den ordinarie undervisningen men utan att vara en punkt på dagordningen, eller 

få speciellt mycket uppmärksamhet. Läraren bestämmer när eleverna ska få med kunskap om 

jämställdhet och det blir utifrån lärarens tolkning av begreppet. En annan anledning till att jag 

tolkar resultatet som att jämställdhet handlar om attityder är för att det är en diskussionspunkt 

med eleverna och inget som integreras i övningar eller uppgifter.  

 

Jämställdhetsundervisningens innehåll motsvarar flera av de politiska mål som 

regeringskansliet (2014) framtagit. Makt, ekonomi och arbete är de områden som är en del av 

undervisningen som motsvarar även tre av delmålen. Den tillkommande diskussionen om 

sexuella trakasserier kan bli en början till en diskussion om mäns våld mot kvinnor, som även 

det motsvarar ett delmål.  

 

Skolans ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2011, s. 10). Resultatet visar 

att det finns ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen. Jämställdhet syns som en del av 

undervisningen och genomsyrar val av grupper och när ordet fördelas. Ändå visar 

resultatredovisningen tendenser på att det finns en osäkerhet för vad som gäller i 

styrdokumenten och vad politiken säger om jämställdhet.  

 

Ett område som innan #metoo inte var en del av jämställdhetsundervisningen var sexuella 

trakasserier, men som nu får en större plats. Anledningen till att det inte varit en del av 

diskussionen tidigare kan bero på två saker. Å ena sidan, i enlighet med Alnebratt och 

Rönnblom (2016) så får tolkningen av jämställdhet effekter på hur det framställs. Vilket 

innebär att tidigare så var inte sexuella trakasserier inte en del av begreppet, men nu har 

begreppet för samtliga respondenter vidgats. Å andra sidan kan det vara så att respondenterna 
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valde att inte lyfta om sexuella trakasserier då det finns en förövare på ett annat sätt än i 

löneskillnader.  

 

På vilket sätt kan dessa resultat vara viktiga i yrkesutövandet? Jämställdhet ses som en 

självklar del av undervisningen vilket ger mig kunskapen om att det är något som en lärare 

ska arbeta med och som ska prägla undervisningen. Kunskapen om att jämställdhet tolkas 

olika ger ett perspektiv på hur olika undervisningen om samma sak kan gå till. Resultaten 

säger även att det finns behov av gemensamma riktlinjer för ett jämställdhetsarbete. Att se 

jämställdhet som en kunskapsfråga och att involvera det i undervisningen är två saker som är 

bra för framtiden, ge jämställdhet det utrymme som den behöver för att bli legitim kunskap 

och inte en fråga om attityder.  

 

En fundering är i vilken grad jämställdhet syns i undervisningen. Resultatet säger att alla 

arbetar med det, vilket är ett bra resultat, men vilken plats får det? Det är en fundering som 

jag bär med mig och något som är intressant i framtiden att fundera över. Vilken plats får 

jämställdhet i min undervisning?  

 

Resultatet visar att det går att arbeta med jämställdhet på flera olika sätt och i olika grad, men 

för att ämnet ska bli ett legitimt kunskapsämne behöver skolorna en gemensam hållning för 

jämställdhetsarbetet. Det visade sig i resultatet att lärarna besitter kunskaper men att de anser 

själva att de alltid kan lära sig mer. Kunskap kanske är det som saknas för att det ska bli ett 

område som är obligatoriskt, och ses som självklart? I den här uppsatsen framkom inga 

exempel på hur jämställdhet arbetas med undervisningen, och inte i vilken grad. Ett annat 

intressant forskningsområde är att undersöka med ungefär samma syfte som denna men i en 

större perspektiv, flera lärare i en större studie. Den här uppsatsen hade sex respondenter men 

det skulle vara intressant att göra denna undersökning kvantitativ för att se i vilken omfattning 

jämställdhet arbetas med i ett större perspektiv, med flera lärare. En upptäckt som gjordes 

under uppsatsen är att det finns väldigt lite forskat om jämställdhet i undervisningen. Ett 

förslag på framtida forskning är att forska i hur jämställdhet lärs ut på bästa sätt, för att lärare 

ska ha forskning att utgå ifrån i sin undervisning.  
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Bilagor  

Bilaga 1  
 

Intervjuguide  
 

• Bakgrundsfrågor (namn, ålder, kön, hur länge jobbat som lärare)  

• Personlig och professionell anknytning till jämställdhet  

o Vad är jämställdhet för dig?  

o Hur ser du på skolans jämställdhetsuppdrag?  

• Allmänt om jämställdhet i undervisningen 

o Arbetar du med jämställdhet i undervisningen?  

o Hur går du till väga?  

o Hur tas det emot av eleverna?  

• Mer specifika frågor om vilka aspekter av jämställdhet som tas upp i 

undervisningen i samhällskunskap 

o När du undervisar om jämställdhet, vad brukar du ta upp då?  

- Berätta mer 

- Ge exempel  

- Något annat som du brukar ta upp 

- Något du inte tar upp 

o Hur ser du på att vara man och ta upp jämställdhet i undervisningen?  

• Kunskap 

o Tycker du att du har tillräckligt med kunskap för att undervisa om 

jämställdhet? 

o Tycker du att du får tillräckligt med stöd från ex kolleger, rektor, skolan som 

helhet, läroplanen eller myndigheter?  

• Slutligen (när intervjun börjar kännas klar): Ge intervjupersonen chans att få 

tillägga något, som du inte har frågat om …   

o ”är det något jag tycker missat och vill ha mer svar på?” 

o Vill du tillägga något?  
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Bilaga 2 
 

Om deltagande i intervjustudie om jämställdhet i samhällskunskapsundervisning.  

 

Jag heter Linnea By och studerar till ämneslärare med ämneskombinationen samhällskunskap 

och idrott och hälsa. Just nu håller jag på att skriva en uppsats om undervisning om 

jämställdhet.  

 

Studiens syfte är att undersöka hur samhällskunskapslärare behandlar jämställdhet i sin 

undervisning.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan när som helst säga att du inte längre vill delta. Alla 

uppgifter kommer behandlas med största möjliga försiktighet. Intervjumaterialet 

anonymiseras och kommer endast att användas i forskningsändamål.  

 

Intervjun kommer pågå mellan 30 och 60 minuter.  

 

Vid frågor om studien eller om intervjun, hör av dig till mig, Linnea By, eller till min 

handledare Tobias Axelsson.  

 

Linnea By   Tobias Axelsson 

linneaby@gmail.com  tobias.axelsson@oru.se 

070-5699255   073-3911526 
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