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Sammanfattning 

Denna studie utgår från ett av lärares komplexa uppdrag i arbetet med värdegrunden mer 

specifikt; uppdraget att främja jämställdhet och motverka könsmönster. 2018 reviderades 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Syftet var att 

förtydliga lärares jämställdhetsuppdrag. Lgr11 beskriver vad en lärare ska arbeta med, dock är 

det upp till läraren själv hur de ska lägga upp arbetet. Syftet är att genom en forskningsöversikt 

belysa utmaningar som lärare står inför när de arbetar med jämställdhet i värdegrunden samt 

exemplifiera hur lärare kan arbeta genusmedvetet. Diskussion om det omgivande samhällets 

påverkan förs i en analys med hjälp en teoretiska referensram, den utvidgade didaktiska 

triangeln. Studiens frågeställningar är: Hur kan lärare arbeta för att främja jämställdhet och 

motverka könsmönster? Vad underlättar och vad försvårar jämställdhetsarbete i skolans lägre 

åldrar?  

 

Studien är en forskningsöversikt med inspiration av systematisk litteraturstudie som metod. 

Urvalet gjordes genom artikelsökning och gallrades genom olika inklusions- och exklusions 

kriterier. Artiklar valdes genom att granska abstract för att finna relevans till studiens syfte och 

frågeställningar. De utvalda artiklarna har sedan genomgått ytterligare granskning då de 

värderats utifrån checklistor för bevisvärde. Utifrån befintlig empiri görs en innehållsanalys där 

valda koder leder in till fyra teman: lärares arbetssätt, lärares synsätt, lärares förutsättningar 

samt skolans normer. Dessa teman utgör disponeringen för studiens resultat. I resultatet 

presenteras betydelsen av dessa teman och hur de påverkar jämställdhetsarbete. Resultaten som 

framgick, genom frågeställningarna, var att lärare kan arbeta med kompenserande eller 

genusneutrala metoder. Lärare måste även arbeta med att bli medvetna om könsmönster och 

reflektera över dem, för att kunna ge alla elever samma möjlighet till utveckling. Att ständigt 

reflektera över undervisningen är av stor betydelse för att motverka könsmönster. Svårigheter 

som framgick var att lärare har förmågan att rekonstruera mönster som missgynnar elever samt 

att samhällets normer speglas i skolan, både normer som gynnar och missgynnar. Slutsatsen av 

studien sammanfattar att lärare bör bli medvetna om sina egna normer som de styrs av, men 

även medvetandegöra sig om vilka könsmönster som missgynnar jämställdhetsarbete. Hur 

lärare förhåller sin till eleverna och dessa mönster påverkar sedan vilka begränsningar och 

möjligheter lärare skapar för elever att utvecklas som individer.  
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1. Inledning 

Regeringen i Sverige beslutade i april 2018 att Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lgr11) skulle revideras och förtydligas gällande jämställdhetsuppdraget i 

värdegrunden. Förtydligandets syfte var att föra fram att elever ska ha lika möjligheter och 

villkor, oberoende av könstillhörighet. Vilket resulterade i att bland annat begreppen ”pojke” 

och ”flicka” byttes ut till ”elever” och ”barn”. Regeringen ville förstärka att skolan inte ska 

slentrian- och regelmässigt könsuppdela, utan se till att varje elev möts i val av undervisning 

och innehåll (Regeringen, 2018). Förstärkningen av omformuleringen i Lgr11 tydliggör att 

skolan har ett större ansvar än tidigare att arbeta för jämställdhet, då skolväsendet anses vara en 

viktig del i främjandet av detta. Sverige har rankats som topp tio i världen inom jämställdhet 

(World Economic Forum, 2018) och i och med det vet vi att Sverige är på god väg till att bli 

jämställt, dock finns det många utmaningar kvar. Jämställdhet betyder i grund och botten att 

alla människor, oberoende av könstillhörighet ska ha samma möjligheter att både forma 

samhället och sitt eget liv (Regeringen, 2018).  

 

I en lärares profession ingår det att tolka och följa en rad olika styrdokument. Lgr11 är ett av 

dessa styrdokument som behandlar både vad lärare ska undervisa om och vilka kunskaper 

eleverna ska få under sin skolgång. Värdegrundskapitlet behandlar människors lika värde och 

rättigheter, vilket ska genomsyra all undervisning. Att tolka värdegrunden hör till en lärares 

uppdrag. Värdegrunden bygger på normer, både explicita och implicita, som samhället vidare 

bygger på och det är genom dessa vi människor identifieras utifrån och identifierar oss själva 

inifrån (Martinsson & Reimers, 2008 s. 9). De didaktiska frågorna ”hur?”, ”vad?” och ”varför?” 

är frågor som lärare bör ställa sig i förhållande till läroplanen och dess värdegrund. Denna 

uppsats kommer att grundas på det reviderade stycket från värdegrunden som finns under 

rubriken ”likvärdighet” med fokus på jämställdhet i Lgr11 (Skolverket, 2018): 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar 

elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir 

bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen 

så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 
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intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet. 

(Skolverket, 2018, s. 7) 

 

I värdegrunden står det utförligt vad en lärare ska arbeta med och för, men hur lärare ska arbeta 

med värdegrunden är upp till den enskilda skolan och läraren själv. Lärare har alltså ett ansvar 

att analysera vilka delar av innehållet som blir viktigt och ger innehållet ett värde i förhållande 

till elevgrupp och samhällelig och social kontext (Wahlström 2015, s. 102). För att tydligare 

behandla detta kan lärare använda sig av en så kallad ”didaktisk triangel”. Det är ett verktyg för 

lärare, som hjälper till att förhålla sig till komplexiteten av val. Den didaktiska triangeln 

behandlar förhållandet mellan lärare, elev och innehåll, och interaktionen som sker sinsemellan 

dem. Den didaktiska triangeln kan utvidgas för att få ett perspektiv på relationen mellan skol- 

och samhällskontexten. Utifrån det kan lärare förstå hur deras val kan påverka dessa aspekter 

(Wahlström, 2015).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att genom en forskningsöversikt belysa utmaningar som lärare står inför 

när de arbetar med jämställdhet i värdegrunden samt exemplifiera hur lärare kan arbeta 

genusmedvetet. Det kommer vidare att diskuteras det omgivande svenska samhällets påverkan.  

 

Frågeställningar: 

- Hur kan lärare arbeta för att främja jämställdhet och motverka könsmönster?  

- Vad underlättar och vad försvårar jämställdhetsarbete i skolans lägre åldrar?  
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1.2 Disposition 

I studiens inledning presenteras och problematiseras lärares värdegrundsuppdrag. Det efterföljs 

av studiens syfte och frågeställningar. Därefter presenteras en teoretisk referensram som 

behandlar en bakgrund med inriktning på jämställdhet, den utvidgade didaktiska triangeln samt 

begrepp som kommer beröras i studien, mer specifikt: genus, normer, jämställdhet samt 

jämlikhet. Därefter följer ett metodkapitel som motiverar studiens design, sökstrategi, urval, 

databearbetning, forskningsetiska överväganden samt tillförlitlighet och räckvidd. Studiens 

design är en forskningsöversikt genom en strukturerad litteratursökning som avgränsas via 

sökstrategin. Urvalet görs med hjälp av läsning av rubriker, abstract och fördjupad läsning som 

därefter en granskning med hjälp av en checklista. Därefter så värderas den valda litteraturens 

relevans i en bevisvärdestabell. Det efterföljs av en databearbetning genom en innehållsanalys 

där koder och teman identifierats. De teman som identifierats är lärares arbetssätt, lärares 

synsätt, lärares förutsättningar samt skolans normer. Metodavsnittet avslutas med att 

forskningsetiska överväganden motiveras samt att tillförlitlighet och räckvidd diskuteras. 

Utifrån metodens bearbetning efterföljer studiens resultat som disponerats utifrån de teman som 

framkommit. Resultatet består av data från sex artiklar. Resultatet analyseras sedan i ett 

kommande kapitel. Analysavsnittet grundas i studiens frågeställningar och kopplas till den 

utvidgade didaktiska triangeln och dess innebörd. Efter det rubriceras diskussionsavsnittet där 

resonemang förs om metoden och resultatet. Till sist presenteras studiens slutsats som 

sammanfattar studiens resultat utifrån syfte och frågeställningarna. Avsnittet tydliggör de 

utmaningar och svårigheter som uppdagats, samt förtydligar svaren på hur lärare kan arbeta och 

vad som underlättar. 
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2.  Teoretisk referensram  

För att sätta studien i ett sammanhang bearbetas i detta kapitel en teoretisk bakgrund som berör 

skolans uppdrag. Relevant litteratur som behandlar kunskapsområdet har valts utifrån vår 

lärarutbildnings kurslitteratur samt genom litteraturens referenser.  

2.1 Jämställdhet, en bakgrund  

Skolans värdegrund och uppdrag är komplext och kräver många olika lager och dimensioner 

av reflektion och tolkande för att det ska förstås. Värdegrundsarbete handlar om att skapa 

förhållningssätt som ska bygga på demokratiska värderingar (Skolverket, 2013). I Lgr11 inleds 

värdegrunden med rubriken ”Grundläggande värden” som förklarar att skolan vilar på en 

demokratisk grund. I skolan ska elever inhämta kunskaper och värden som sedan ska främja 

deras utveckling. Några av de värden eleverna ska inhämta är, ”människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2018, s. 5). 

 

Utbildningens roll fyller en rad olika funktioner och kvalifikationer (Wahlström, 2015, s. 98). 

Elever ska kvalificeras in i samhället genom att kunna reflektera och inhämta kunskaper och 

färdigheter. Men de ska också socialiseras in i samhället då de ska ta del av politiska, sociala 

och kulturella normer. Eleverna socialiseras in i något som kan ses som ett kulturarv och de ska 

genom socialiseringen fortsätta att bygga på de värden och normer som inhämtas i skolan. Vissa 

av dessa normer behöver brytas, som exempelvis traditionella könsmönster. Wahlström (2015, 

s. 98) beskriver att det talas om den synliga och den ”osynliga” läroplanen och att det 

representerar lärares medvetenhet och omedvetenhet gällande överföringen av normer och 

kunskaper. Den sista kvalifikationen i en lärares uppdrag är enligt Wahlström (2015, s. 99) att 

utbilda eleverna till självständiga subjekt. De ska lära sig att som subjekt, förhålla sig till både 

till andra individer och till samhället. Detta kan ses som en motsats till socialiseringen, då denna 

kvalifikation uppmuntrar till självständigt tänkande och egna åsikter. Skolan står upp mot 

kränkande behandling och diskriminering. I §5 i Skollagen (SFS 2010:800) står det tydligt 

utskrivet att:  

Utbildningen ska utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (SFS 

2010:800).  
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Skollagen hänvisar vidare i avsnittet till diskrimineringslagen om att: 

Det finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (2014:960) (SFS 2010:800).  

Jämställdhetsuppdraget är inte bara speglat i värdegrunden och lagen, utan lärare har som 

uppdrag att undervisa om det. I Lgr11 och dess kursplan i samhällsvetenskapliga ämnen står 

det utskrivet i syftet: 

 

 ”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, 

jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika 

aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen” (Skolverket, 2018, s. 224).  

 

I kunskapskraven inriktat på årskurs 1–3 står det utskrivet ”Livsfrågor med betydelse för eleven, 

till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.” 

(Skolverket, 2018, s. 225). Det räcker därför inte för lärare att ha en vardagsförståelse och 

vardagstankar om jämställdhet (Hedlin, 2010, s. 8). Lärare måste alltså ha kunskap för att kunna 

diskutera jämställdhetsfrågor med elever. Reimers (2008, s. 98) skriver att jämställdhetssynen 

och arbetet i skolan utgår ofta från föreställningen om att det finns två kön, flicka och pojke – 

kvinna och man, och att dessa två kön kompletterar varandra. Denna norm är ett könsmönster 

som enligt läroplanen går att förstå är en del som skolan behöver arbeta aktivt med. 

 

Det används ett språk i värdegrunden som sedan uttalas och handlas som att kvinnor och män 

ska leva ihop, därför är det svårt att idag särskilja på könsmönster isär från sexualitet. Reimers 

(2008, s. 98) förklarar att det är också fullt rimligt att motverka traditionella könsmönster genom 

att tala med elever om andra sexualiteter än heterosexualitet. Dessutom ges eleverna 

möjligheter att ”pröva och utveckla sin förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet” 

(Skolverket, 2018). Används inte den heterosexuella normen som en given utgångspunkt för 

skolans uppdrag så kan uppdraget ses som mer avancerat, men också radikalt (Reimers, 2008, 

s. 99). Det viktiga i uppdraget är att granska och problematisera hur människor skapar normer 
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om genus och sexualitet samt undersöka varför vissa kön och sexualiteter anses som mer 

”traditionella” än andra.  

 

2.2 Den utvidgade didaktiska triangeln  

 

 

Didaktik kan förstås som ett verktyg för att upptäcka, beskriva, och tydliggöra lärares val och 

medvetenhet av undervisningssituationerna (Öhman, 2014, s. 34f.; Wahlström, 2015) 

Resultatet kommer därför att analyseras genom det pedagogiska verktyget ”Den didaktiska 

triangeln”. Mer specifikt ”Den utvidgade didaktiska triangeln” (Hudson & Mayer 2011 i 

Öhman 2014, s. 40). Den utvidgade didaktiska triangeln (figur 1) presenterar didaktikens olika 

infallsvinklar och fungerar som ett didaktiskt verktyg. Lärare använder den didaktiska triangeln 

för att reflektera och uppmärksamma sitt förhållningssätt i triangelns olika delar. 

 

Lärare behandlar i undervisningen de didaktiska frågorna ”hur?”, ”vad?” och ”varför?” i sina 

val av både innehåll och förhållningssätt till sina elever. Den betonar och synliggör relationen 

mellan lärare och elever och mellan undervisning och lärande. I denna studie är frågan ”vad?” 

besvarad i läroplanen och ”hur?” det som studiens frågeställning vilar på. Mindre fokus kommer 

läggas på frågan ”varför?”. Med läraren i toppen på triangeln, förtydligar den lärarens roll och 
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profession. Lärares val är alltså av stor betydelse, även när man ser till det större samhälleliga 

och sociala sammanhanget (Wahlström, 2015, s. 112). 

 

Utvidgningen är en ytterligare del, som förtydligar att skolan och samhället präglas av det som 

sker inom ramen för den didaktiska triangeln och valen lärare gör (Öhman, 2014, s. 39). För att 

förklara figur 1 så går pilarna åt båda håll, vilket betyder att dessa olika delar påverkas av 

varandra. De faktorer som inkluderas i den didaktiska triangeln präglar skolan som sedan 

påverkar samhället och det som sker i samhället påverkar skolan som sedan präglar det som 

sker mellan faktorerna inom den didaktiska triangeln (Wahlström, 2015, s. 112; Öhman, 2014, 

s. 39). 

 

I analyskapitlet kommer den utvidgade didaktiska triangeln att användas som ett verktyg för att 

besvara studiens frågeställningar. Utvidgningen är ett perspektiv som är viktigt i analysen då 

den behandlar samhällskontexten. Det är i samhället som normer och värden skapas. Det som 

sker i samhället återspeglas i skolan (Wahlström, 2015, s. 112). För att kunna analysera detta 

måste den didaktiska triangeln sättas i en djupare kontext. Vi har valt genom denna teoretiska 

referens analysera studiens resultat just för att skolans jämställdhetsuppdrag är komplext med 

många olika aspekter att ta hänsyn till. Den didaktiska triangeln tydliggör komplexiteten 

samtidigt som den hjälper till att förankra resultatet och analysen i något explicit. 

2.3 Definition av begrepp 
För att förstå studien presenteras nedan ett antal begrepp som kontinuerligt kommer att 

användas i efterföljande avsnitt. 

2.3.1 Genus  

Genus och genusbegreppet kan ses utifrån en rad olika perspektiv. Hirdman (2006, s. 13) 

definierar begreppet så som ”tidsbundna föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt”. 

Genus är ett vetenskapligt begrepp, vilket betyder att det bedrivs forskning kring och om 

begreppet (Hedlin, 2010, s. 4). Mellan 70- och 80-talet kom begreppet ”gender” i USA, vilket 

i sin tur översattes till svenskans ”genus” (Hirdman 2001, s. 11; Thurén, 2003, s. 49). 

Genustermen indikerar att det vi studerar, har konstruerats av människan. Vi är alltså tänkande 

varelser som konstruerar och skapar oss uppfattningar om varandra och omgivningen (Thurén, 

2003, s. 50). Det går ihop med perspektivet om ”görandet” av genus, det sociologiska tänkandet 

där människor inte föds med ”kvinnlighet” eller ”manlighet” (Hedlin, 2010, s. 22). Vi 
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människor gör genus genom att exempelvis upprätthålla könsmönster. Vi kan också ”göra 

genus” som motstånd till detta och omkonstruera föreställningar. Begreppet genus är 

kontroversiellt och kan lätt missuppfattas då det finns en sensitivitet i behandlandet av kön, 

könsuppfattningar och könsskillnader (Hedlin, 2010, s. 4).  

2.3.2 Norm 

Normer är de föreställningar vi har av hur människor förväntas att vara och agera (Svaleryd & 

Hjertsson, 2012, s. 69). Det är idéer och ideal kring hur någon förväntas se ut men också 

förväntningar på beteenden i olika sammanhang. Enligt Martinsson och Reimers (2008, s. 8) 

kan begreppet påvisa viktiga teoretiska aspekter om sådant som möjliggör makt och ojämlikhet. 

Det vi föreställer oss, förväntar oss och tar för givet om andra gör att vi identifierar och 

identifieras inom ramen för normer. 

Normkritik – Att vara normkritisk är ett förhållningssätt och inte en metod (Svaleryd & Hjertson 

2012, s. 67). När lärare är normkritiska medvetandegör, ifrågasätter och diskuterar de. Lärare 

kan genom sitt medvetande bemöta eleverna och välja innehåll i sin undervisning i ett 

normkritiskt förhållningssätt.  

2.3.3 Jämlikhet och jämställdhet 

Denna studie har jämställdhet som centralt begrepp, vanligt är att begreppet förstås som en 

synonym för jämlikhet, vilket det inte är. Därför kommer båda begreppen att presenteras nedan.  

Jämlikhet – är ett brett begrepp som står för likvärdiga villkor mellan olika 

grupper av människor. Det utgår ifrån att alla individer är lika mycket värda oberoende av till 

exempel etnicitet, funktionsvariation eller socioekonomisk bakgrund. Jämlikhet avser rättvisa 

förhållanden mellan alla grupper och individer. Jämställdhet är en av de viktigaste 

jämlikhetsfrågorna (Hedlin 2010, s. 7; Svaleryd & Hjertsson, 2012, s. 78). 

Jämställdhet – är i Sverige ett begreppet som avser jämställda förhållandet mellan 

kvinnor och män (Hedlin, 2010, s. 7). När arbete inom jämställdhet utförs arbetas det med 

diskrimineringsgrunderna i ett könsperspektiv (Svaleryd & Hjertsson, 2012, s. 78). Jämställdhet 

innebär alltså att kvinnor och män ska ha likvärdiga villkor (Hedlin, 2010, s. 7). Det innebär en 

jämn könsfördelning inom olika områden som exempelvis att man ska uppmärksamma 

attityder, normer, värderingar och ideal som kan påverka livsvillkoren för både kvinnor och 

män i samhällets skilda områden (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). 
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Jämställdhetsmyndigheten (2019) förklarar att när man arbetar med jämställdhet görs det ofta 

från två olika perspektiv. Det första perspektivet hjälper oss att förstå olika situationer med 

mätbara faktorer. Det andra problematiserar och granskar normer och värderingar som ligger 

till grund för de mätbara faktorernas siffror och statistik. Det är viktigt att ta hänsyn till att män 

och kvinnor inte är två enhetliga grupper, utan alla människor har olika livsvillkor och 

möjligheter. 
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3. Metod 

I kapitlet presenteras val av metod samt avgränsningar och kriterier som har används för att 

välja och värdera det insamlade materialet. Som motivation till denna studies kvalité diskuteras 

tillförlitlighet och räckvidd.  

3.1. Design 

Vid genomförandet av denna litteraturstudie har en strukturerad litteratursökning utförts. Detta 

för att få en översikt av befintlig forskning i syfte för att samla data och kunna besvara 

frågeställningarna. Genom att göra en litteratursökning kan en översikt fås av nuvarande 

vetenskap och kunskapsläge (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 41). Både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar har använts för att sträva efter en hög kvalité. 

Det är främst kvalitativa artiklar som använts då frågeställningarna utgår ifrån hur lärare kan 

arbeta med jämställdhet, och vad som kan underlätta och försvåra lärares arbete med det. I 

texten beskrivs, förstås, förklaras och tolkas, vilket motiverar till att denna studie är genomförd 

med en kvalitativ ansats (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 43, 125). Vi utgår 

ifrån att verkligheten är socialt konstruerad och beroende av individen därför passar den 

kvalitativa ansatsen denna studie (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 55).  

 

3.2. Sökstrategi  

Sökstrategin innebär att hitta relevanta artiklar, för att göra det valdes databaser för sökning av 

litteratur. De databaser som använts vid insamlingen är ERIC (EBSCO) som är en databas för 

utbildning, pedagogik och lärande samt databasen SwePub. Vid genomförandet av 

artikelsökningarna användes Thesaurus på databasen ERIC. Det breddar sökningen för att i sin 

tur få relevanta träffar. Funktionen innebär att en underrubrik med respektive sökträd används 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 80). Vid sökning på databasen SwePub 

användes trunkering för att täcka in olika varianter av ett begrepp (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013, s. 81). De sökord som användes har valts utifrån syfte och frågeställningar 

och synonyma ord till dem. Till exempel gjordes sökningar på “könsmönster” både på ERIC 

och SwePub men forskningen använder inte begreppet könsmönster så som det uttrycks i 

skolans läroplan. Därför behövdes synonyma ord som finns i forskning och som kunde 

förankras i denna studie. Till exempel, genus och jämställdhet. Till en början inkluderades 

flertalet sökord som därefter avgränsades och kombinerades för att få relevanta träffar för 
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studiens syfte. Sökningarna har gjorts både med svenska och engelska ord. Träffarna och de 

valda sökorden är presenterade i bilaga 1, sökschema (s. 32f.). 

 

Vid sökning av data i form av vetenskapliga artiklar formulerades avgränsningar för att finna 

det mest relevanta materialet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 78). Den 

tidsavgränsning som sökningen baserades på är en period från 2000 till 2019. Äldre forskning 

än 20 år inkluderas inte då samhället och vetenskap är i ständig förändring. Speciellt när det 

gäller praxisforskning då verksamheter förändras snabbt och forskningsresultat blir fort historia 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 115). Artiklarna skulle också vara 

refereegranskade då det innebär att de blivit kritiskt granskade innan publicering (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 61f). Ytterligare ett av inkluderingskriterierna var att 

artiklarna skulle innefatta genus och/eller jämställdhet i skolans lägre åldrar. Studierna som 

endast inriktade sig på äldre åldrar, det vill säga högstadium eller gymnasium, exkluderades. 

Denna sökningsstrategi resulterade i 241 träffar där alla rubriker lästes och 42 artiklar valdes 

för att vidare läsning av abstract.  

 

3.3 Urval 

För att undersöka artiklars relevans gallrades de med hjälp av rubriker och nyckelord. De som 

valdes ut inkluderade ord som genus, könsmönster, jämställdhet, lärares uppfattning, didaktiska 

metoder eller synonymer till dem. Urvalet av artiklar granskades genom att kontrollera att 

artikeln stämde överens med studiens syfte. Vissa artiklar med missvisande rubrik men med 

överensstämmande nyckelord prioriterades för en andra granskning. Därefter lästes 42 abstract 

vilket resulterade i tio artiklar som valdes ut för en noggrannare granskning. 

  

Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.114f.) motiverar för att ytterligare kvalitetsgranskning bör 

utföras vid en litteraturstudie. Vi inspirerades av det då vi ville skapa struktur och viss 

systematik eftersom att värdet av denna studie är beroende av data. Det i sin tur påverkar 

studiens tillförlitlighet. För vidare värdering av relevans och totala kvalité av de tio  valda 

artiklarna gjordes därför en fördjupad granskning med hjälp av Eriksson Barajas m.fl. (2013) 

checklistor. Checklistorna som användes finns i bilaga 2 (s. 34f.), en för kvalitativa (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.188ff) och en för kvantitativa studier (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.176ff). 
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Efter att artiklarna granskats värderades de utifrån en tredelad skala för bevisvärde och relevans 

för denna studie. Artiklarna delades in i högt, måttligt och lågt bevisvärde (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013, s. 117f.). Med hjälp av den systematik säkerställdes det att 

artiklarnas innehåll var lämpligt för denna studies syfte. Artiklar som inte uppfyllde kraven och 

fick värdet “lågt” inkluderades ej i resultatet. I bilaga 3 (s. 36) presenteras sammanställningen 

av de sex artiklar som inkluderas i resultatet. 

3.4. Databearbetning 

Efter bevisvärdesgranskningen återstod sex stycken artiklar. Med inspiration från Eriksson 

Barajas m.fl. (2013, s. 163f.) bearbetades artiklarna utifrån en kvalitativ innehållsanalys för att 

hitta mönster. Det innebär att med hjälp av frågeställningarna söka efter koder och teman för 

att systematisera resultatet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 163f.; Bryman, 

2011, s.  505). Ett första steg var att enskilt lokalisera centrala begrepp i de utvalda artiklarna. 

Därefter sammanställdes begrepp vi båda lokaliserat. Efter det momentet ordnades de upp i 

koder som tolkades och sorterades in i teman (figur 2, s. 12) som relaterar till studiens syfte och 

frågeställningar. De centrala begrepp som inte kodades utlämnades ifrån resultatet. Att 

kvantifiera specifika fenomen och resultat på det sättet bidrar till att nå djupet i texten (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 148).  

 

Med hjälp av den teoretiska referensramen “Den utvidgade didaktiska triangeln” analyseras 

resultatet i relation till hur samhället påverkar skolans verksamhet och hur skolan bidrar till 

samhället. Det resultaten visar på analyseras även i förhållande till lärarens roll, innehållet 

läraren väljer och hur detta framförs till eleverna, det vill säga relationen mellan lärare-innehåll-

elev. 
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3.5 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har inte utförts med hjälp av intervjuer, enkäter eller annan metod som inneburit 

att deltagare är med i urvalet. De etiska överväganden som gjort har varit i hänsyn till vilka 

artiklar och avhandlingar som valt ut. De valda artiklarna var alla kritiskt granskade före 

publicering vilket var ett kriterium för att den skulle vara med i studien. Att en artikel är 

refereegranskad innebär att artiklarnas innehåll och kvalité har blivit granskade av experter. 

Eftersom att ett kriterium var att artiklarna skulle vara refereegranskad skedde automatiskt en 

gallring för att få etiskt korrekt urval för denna studie.  

3.6. Tillförlitlighet och räckvidd  

Genom att presentera och motivera metoden skapas en tydlig bild över undersökningens 

tillvägagångssätt och vilken kvalité i studiens helhet det leder till. Genom att granska och 

sortera artiklar har det inkluderade materialet fått en snäv avgränsning vilket ramar in studiens 

frågeställningar angående lärares arbete för att motverka könsmönster. Materialet som använts 

är hämtat från databaserna ERIC (EBSCO) och Swepub där läsaren kan ta del av artiklarna i 

fulltext. Metoden för undersökning är särskilt viktig enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) 

eftersom skribenten måste kritiskt granska materialet som är avgörande för tillförlitligheten av 

resultatet. Därför har artiklarna under processen granskats och valts ut för att kunna besvara 

denna studiens frågor och bidra till en så hög kvalité som möjligt i studien. Detta har dock 

medfört att artiklar med eventuellt värde för resultatet har valts bort i urvalsprocessen. Det finns 
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också risk för bortfall av relevant material på grund av exkludering- och inkluderingskriterier 

redan vid sökstrategins utformning. Under sammanställning av resultat och analys har det 

genomgående tagits hänsyn till bevisvärdet i den data som granskats och därmed har frågorna 

i denna uppsats besvarats. Det för att kunna generaliseras så långt det går i förhållande till 

underlag och lärares arbete. Ett bredare urval skulle bidra till en större räckvidd och högre 

tillförlitlighet av denna studie. Med den bestämda tidsramen och våra givna och skapade 

förutsättningar har denna studie en väl genomförd metod för att nå hög kvalité i resultatet. Vi 

har också en stor medvetenhet för hur bortfall kan ha påverkat resultatet och att områden för 

utveckling finns. 

3.6.1 Självreflektion  

I relation till tillförlitligheten är det relevant att belysa och ta hänsyn till att vi, författarna, har 

en förförståelse om ämnet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 49). Vi vet att 

vi är påverkade av strukturer och mönster som finns inom samhället och dess normativitet. Vi 

är också medvetna om att könsmönster och föreställningar är något som vi implicit besitter.  

Under arbetsprocessen har vi i största möjliga utsträckning försökt förhålla oss neutralt till det 

material vi granskat. Vi har tillsammans diskuterat och reflekterat över hur våra tidigare 

erfarenheter och kunskaper kan påverka våra tolkningar (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 53). Självklart har vi strävat efter att förhålla oss så objektivt som möjligt 

till artiklarna och dess resultat, men trots detta kan vårt omedvetna påverkat hur vi sett på det, 

det går dock inte att säga i vilken utsträckning.  
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4. Resultatredovisning  

I detta kapitel redovisas de vetenskapliga artiklarnas resultat som framkommit efter innehålls-

analysen. Artiklarna presenteras utifrån den kodning och tematisering som tidigare utförts. 

Resultatet disponeras med rubriker som representerar varje valt tema. 

 

De sex valda artiklarna för resultat och analys är 1) Cushman (2012) som intervjuat manliga 

lärare med syfte att undersöka hur lärarutbildning har förberett dem för jämställdhetsarbete. 2) 

Edström (2014) som intervjuade genusmedvetna lärare för att se vilka diskurser och metoder 

som präglar deras jämställdhetsarbete. 3) Frawley (2005) har som syfte att sammanställa 

metoder och strategier för hur lärare kan arbeta för att motverka könsmönster i klassrummet. 4) 

Skelton och Read (2006) som intervjuat och observerat lärare och elever för att lokalisera deras 

föreställningar om genus. 5) van Leent (2017) har intervjuat lärare för att se vilken respons de 

ger till icke-heteronormativa ageranden och händelser. 6) Åslund och Boström (2018) har 

genom en enkätundersökning undersökt lärares uppfattningar av elevers beteenden och 

inlärningsbehov beroende av elevers kön. Tydligare information om artiklarna finns i 

bevisvärdesmallen (s. 39f.)   

4.1 Lärares arbetssätt  

(Koder: didaktik, handlingar, konstruktion av jämställdhet, metoder, strategier, språk, 

upptäcka könsmönster) 

 

Frawley (2005 s. 225) belyser i sin studie att lärare inte ska berätta för elever hur de bör agera, 

utan de ska ge alla elever samma möjligheter att utvecklas. Frawley (2005, s. 226) anser att 

konstruktionen av kön ”göra genus” är en metod som är hållbar. Han ger exempel som att lärare 

kan uppmuntra flickor att ta plats och vara ledare och att ge pojkar utrymme att visa känslor. 

Det genusneutrala perspektivet är en strategi han förespråkar, han anser att lärare måste vara 

medvetna för att kunna se både individuella skillnader och gruppskillnader (Frawley, 2005, s 

227). Edström (2014, s. 549) uppmärksammade två olika sätt att arbeta på: kompenserande av 

kön, alltså konstruktion av genus samt genusneutralt arbete. Kompensation av kön var till 

exempel att lyfta fram språket annorlunda mot barnen, som exempelvis säga ”modig” till 

tjejerna och ”hjälpsam” till pojkarna.  
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Edström (2014, s. 540) har ett bredare perspektiv då hon ser till den heteronormativa 

könsordningen, alltså att det finns två olika kön där män/pojkar och deras attribut anses mer 

värdefulla och det mest naturliga. Hon förklarar i sin studie att jämställdhetsarbetet har 

fokuserat på att kvinnor ska få bättre förhållanden på arbetsmarknaden, och få samma villkor 

som män. Övergripande ser Edström (2014 s. 552) att diskursen mellan att se pojkar och flickor 

som individer eller två skilda grupper är det mest komplexa i jämställhetsarbetet. Lärare har ett 

ansvar att skapa möjligheter i undervisningen för att eleverna ska få samma förutsättningar att 

nå kunskapsmålen (Åhslund & Boström, 2018, s. 39). De menar att lärare särskiljer på sina 

tankar kring hur de planerar undervisningen med hänsyn till alla elevers behov, medan deras 

föreställningar kring elevernas förmågor varierar mellan flickor och pojkar. Lärare tror inte att 

pojkar kommer att nå målen och prestera i den grad som flickor presterar. Studien visar att 

elever som vet vad som förväntas av dem upplevs mer motiverade och självständiga av lärare. 

I studien framkom ändå att lärarna ansåg sig själva anpassa undervisningen utifrån deras 

förväntningar (Åhslund & Boström, 2018, s. 37ff.). Åhslund och Boström (2018, s. 40) 

beskriver att lärare behöver bli bättre på att identifiera faktorer som påverkar och konstruerar 

könsmönstren i klassrummet i förhållande till prestation. I och med att lärarna ser att pojkarna 

har svårigheter att starta skolarbete och komma till ro menar Åhslund och Boström (2018, s. 

40) att en avgörande faktor är hur lärare undervisar. 

 

Frawley (2005) presenterar olika strategier som han anser hjälpa motverkandet av könsmönster. 

Två av dessa strategier är: samspelet lärare och elev emellan samt innehåll och material. Dessa 

går att koppla till lärarens didaktiska uppdrag. Samspelet lärare och elev emellan innebär att 

läraren måste förstå först och främst sig själva genom samspelet mellan lärare och elev. I den 

interaktionen kan lärare se sina egna fördomar. Det är viktigt för läraren att försöka vara så 

genusneutral som den kan, i klassrummet kan det vara att gå emot de traditionella stereotyperna 

och uppmuntra beteenden som går emot de traditionella mönstren.  

 

Det är inte bara i samspelet mellan lärare och elever det är viktigt att vara medveten och 

reflektera. I val av innehåll och material anser Frawley (2005, s. 226) att det är viktigt att 

undersöka det, då det allt som oftast speglar könsstereotypiska drag. Det är alltså viktigt att se 

hur böcker är skrivna och hur de porträtterar flickor och pojkar. Lärare kan då välja böcker som 

omkonstruerar dessa stereotyper, som exempelvis att välja böcker som visar att flickor kan vara 

modiga och hjältar, eller att pojkar kan vara känsliga. Edström (2014, s. 549) gav ytterligare 
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exempel på att arbeta genusneutralt, bland exemplen var ett att inventera deras leksaker och 

hjälpmedel, och sedan ta bort de som hade olika könsattribut. 

 

När läraren interagerar med eleverna, som exempelvis i klassrummet kan det vara en god idé 

att filma sig själv för att upptäcka mönster som man omedvetet skapar. Att bli medveten och 

reflektera är viktigt för att få fram de osynliga strukturerna (Frawley, 2005, s. 223). En annan 

metod är att undersöka hur och vilken feedback man ger till sina elever. Lärare ger olika respons 

till flickor och pojkar då de tror olika om deras prestationer vilket Åhslund och Boström (2018, 

s. 35) bekräftar. Skelton och Read (2006, s. 108) uttrycker att lärare anpassar sitt språk till tjejer 

respektive killar. Lärarna beskriver att de använder ett mjukare språk till flickorna och ett 

coolare kompisspråk till pojkarna. Vidare menar de att en anledning till att lärare bemöter 

flickor och pojkar olika kan vara på grund av pojkars beteende i klassrummet som lärarna 

uppfattar som opassande (Skelton & Read, 2006, s. 109). 

 

Att arbeta genusneutralt och med kompenserande metod för att motverka könsmönster visar 

ovan på hur lärare i praktiken kan anpassa sin undervisning. Det som också berörts är att lärares 

föreställningar påverkar vilka metoder och strategier de använder i sitt arbetssätt. Under nästa 

rubrik presenteras ytterligare hur lärares föreställningar påverkar undervisningen.  

 

4.2 Lärares synsätt  

(Koder: bemötande, elevers prestationer, lärares förväntningar, lärares uppfattningar, 

medvetenhet) 

 

Frawley (2005, s. 226) vill hjälpa lärare att förstå att de har ett ansvar, och i det en makt, att 

sätta stopp för gömda, implicita strukturer som påverkar skapandet av könsmönster. En aspekt 

som är viktig i jämställdhetsarbete är medvetenheten om heteronormen (van Leent, 2017, s. 

440). Van Leent (2017, s. 424) förklarar att lärares handlingar och svar påverkar hur eleven ser 

på världen vilket hon sammanfattar i att lärare alltså besitter en makt. Skelton och Read (2006, 

s. 112ff.) redogör för att lärare påverkas av traditionella könsmönster när de planerar sin 

undervisning. Deras studie visar att lärare utgår ifrån en personlig syn på genus för att planera 

undervisningen. Personliga utlåtanden från lärare betonar hur förutfattade meningar finns kring 

vad eleverna tycker om och hur effektiv inlärning bör ske beroende på flicka eller pojke. Van 

Leent (2017, s. 451) förklarar att det inte finns tillräckligt med stöd i läroplaner och att allt som 
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oftast är lärare tvungna att agera och reagera utifrån personliga ställningstaganden. Van Leent 

(2017) undersökte fenomen som uppdagades när lärare gav respons till elever i icke-

heteronormativa situationer och upptäckte att lärare ger respons utifrån deras egna åsikter och 

synsätt. Bland annat upptäckte hon att vissa lärare nonchalerat situationer som är icke-

heteronormativa då de anser att det inte är något viktigt. Vissa lärare var osäkra på hur de skulle 

agera, och i vilken kontext det skulle tas upp exempelvis vilket språk som skulle användas. 

Skelton och Read (2006, s. 113) beskriver att lärare uttalar sig om att elever naturligt har vissa 

intressen och värderingar som lärarna behöver ta hänsyn till. För att få en tydligare bild av hur 

lärarna gör skillnad i undervisning presenterar Skelton och Read (2006, s. 113) lärares 

motivering varför de väljer att mixa flickor och pojkar. 

 

“I always mix them up because I think it´s better for them to be working with different, you know, 

their opposite. I just find they get on better.” (Female, White, Bywater School, SE) (Skelton & Read, 

2006, s.113). 

 

Skelton och Read (2006) upplevde inte att lärarna motiverade varför de mixade elever utifrån 

ett genusperspektiv. Deras spekulationer är istället att lärarna gjorde det för att de trodde att det 

bidrog till jämställdhet i klassrummet. I flera fall motiverade lärarna med att det är “bättre” för 

elever och lärare på grund av elevers beteenden som upplevs störande i klassrumsmiljön 

(Skelton & Read, 2006, s. 114). En anledning till att bemöta pojkar och flickor jämställt, men 

att göra det på olika sätt, grundas i pojkars underprestation och motivation för skolarbete. Att 

göra skillnad på genus kan i sin tur ha påverkats av det rådande intresset av just pojkars 

underprestationer. Utifrån dessa värderingar missar lärarna att upptäcka könsmönster som är 

avgörande för hur de bedömer och anpassar undervisningsinnehåll i relation till eleverna 

(Skelton & Read, 2006, s.114ff.). Åhslund och Boströms (2018, s. 36) studie visar att lärare har 

är lägre förväntningarna på pojkar än på flickor att uppnå kunskapsmålen i skolan. Trots dessa 

delade uppfattningar ansåg sig 95% av lärarna att de hade höga förväntningar oavsett pojke 

eller flicka (Åhslund & Boström, 2018, s. 35). Många av lärarna uppfattade pojkarnas beteende 

besvärligt medans de uppfattade flickornas beteende mer självständigt och motiverat. Utifrån 

det beskriver Åhslund och Boström (2018, s. 40) ett samband mellan lärarnas uppfattningar 

kring elevernas egenskaper. Om lärare uppfattar elever som självständiga, uppfattas de också 

som mer motiverade. Alltså påverkar elevernas prestationer av lärares uppfattningar och 

förväntningar som skapas av elevernas beteende i klassrummet.  

 



 19  

I Cushmans (2010, s. 782) studie intervjuas lärare, från bland annat Sverige. Vissa av de lärare 

som deltog ansåg sig inte ha behov av att få mer kunskap om jämställdhet i undervisningen. 

Detta problematiserar författaren till att de lärarna som inte har kunskap om genus inte heller 

ser ett behov av att utveckla sin förståelse och sitt förhållningssätt (Cushman, 2010, s. 786). 

Lärarna från Sverige uttryckte, i en större utsträckning, att de fått kunskap att arbeta och 

reflektera kring genusmedvetenhet genom lärarutbildningen. Oavsett vilken lärarutbildning 

eller hur länge de hade varit yrkesverksamma uttalade sig lärarna i den svenska skolan enligt 

Cushman (2012, s. 785) medvetet om jämställdhet mellan könen och jämlikhet i klassrummet. 

Detta berör lärares förutsättningar vilket kommer behandlas under nästkommande rubricering.  

 

4.3 Lärares förutsättningar  

(Koder: förväntningar på läraren, lärares kön, lärarutbildning, manliga lärare) 

 

I Cushmans (2012, s. 776) studie presenteras också problematiken av att läraryrket är kodat 

som kvinnligt. Mills (2001) i Cushman (2012, s. 778) menar att manliga lärare kan visa på att 

det som anses som manligt inte behöver associera med typiskt manliga attribut som exempel, 

våld och sexism. Cushman (2010, s. 778) menar dock att det finns mönster som tyder på att 

lärare lätt rekonstruerar vad som anses maskulint och feminint istället för att motverka 

könsmönster. En av lärarna som undervisar i Sverige uttryckte vikten av att både män och 

kvinnor är representerade i läraryrket i den mening att bryta stereotypiska mönster och att visa 

att kvinnor och män kan jobba med utbildning och omsorg (Cushman, 2012, s. 785).  

 

Sverige ligger i framkant vad gäller forskning kring genus och förståelse för att motverka 

könsmönster och jämställdhet dock tycks inte lärarutbildning följa i samma takt som kunskapen 

och medvetenheten i samhället (Cushman, 2012, s. 779). Cushman (2012, s. 780 förklarar att 

debatten om genus i lärarutbildningar kan vara trångsynta och inrikta sig på att försöka ordna 

upp pojkar och deras beteenden. Trots att Sveriges utbildningsystem inte ligger i fas med 

vetenskapen uttrycker lärarna en generell vilja och medvetenhet att arbeta för jämställdhet 

mellan genus (Cushman 2012, s. 784). Motiveringen till det tros vara den statliga betoningen 

på att jobba med jämställdhet i samhället som i sin tur har påverkat lärarna att arbeta med och 

för jämställdhet oavsett vad de lärt sig på lärarutbildningen (Cushman, 2012, s. 775). Resultatet 

stärks av att Cushman (2012) undersökt och jämfört sina intervjumaterial från både Nya 

Zeeland och England. Cushman (2012, s.788) redogör för att hennes studie tillsammans med 



 20  

tidigare forskning stärker att genusvetenskap i lärarutbildningen är viktig då den skapar debatt 

och reflektion gällande könsmönster och hur det exempelvis kan påverka elevers prestationer. 

Det behövs sammanhängande och omfattande evidensbaserade utbildningar för att lärare ska 

befästas i reflektioner och problematik kring genus och jämställdhet både generellt men också 

i den praktiska undervisningen (Cushman, 2012, s. 788). Skelton och Read (2006, s.116f.) 

betonar att genus påverkar lärares bedömning och syn på elever. De är kritiska till att orsaken 

till elevers prestationer beror på om läraren är kvinnlig eller manlig utan de tror det beror på 

hur den individuella uppfattningen och inställningen till jämställdhet. Cushman (2012, s. 784) 

redogör för att lärares förutsättningar kan vara olika beroende på vilket kön läraren har. Det 

finns komplexitet i hur kvinnor och män förhåller sig till andra och elever. Det kan exempelvis 

finnas problematik i synen på manliga lärare vilket kan resultera i att de anklagas för överdriven 

fysisk kontakt när de exempelvis tröstar eleverna. Istället för att riskera att bli anklagade, ber 

de en kvinnlig lärare att göra dessa typer av uppgifter. Detta kan resultera i att lärare 

reproducerar feminina och maskulina beteenden.  

 

4.4 Skolans normer  

(Koder: könsmönster, jämställdhet, normer, sexualitet, heteronormen) 

 

Edström (2014, s. 539) redogör för att Sveriges jämställdhetsnorm tog fart på 70-talet, där 

välfärdsstaten och politiska strukturer formade den. Via Lundahl m.fl. (2013) i Edström (2014, 

s. 536) beskriver hon att Sveriges politiska sfär blivit allt mer nyliberalt och fokuserar på 

marknad och privatisering, vilket har visat sig i jämställdhetsarbetet. Edström (2014, s. 536f) 

lyfter värdegrundsbegreppet ”motverka könsmönster” och beskriver att i förskolan och skolan 

finns det en underliggande struktur att ändra på flickors intressen till att bli mer lika det som 

anses vara ”pojkintressen”, till exempel teknik och naturvetenskap. Van Leent (2017, s. 441) 

anser att lärare bör arbeta normkritiskt i skolan gällande sexualitet då de yngre eleverna har 

uppfattningar om vad det är för något, till exempel att lärare inte tar upp homosexualitet i de 

yngre åldrarna för att eleverna anses för unga. Myten om att de skulle vara för små eller 

oskuldsfulla är på väg att försvinna, därför behöver lärare stöd i hur de ska agera och hantera 

icke-heteronormativa situationer (van Leent, 2017, s 441). 

 

Edström (2014, s. 552f.) förklarar att det fortfarande finns fokus på att förändra flickor, särskilt 

de flickor som har ”flickiga” attribut, då det symboliseras som ett misslyckande och icke-
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jämställdhet. Det kopplar hon till jämställdhetsnormen som ofta ser ut som att man vill ändra 

förhållandet för kvinnor på arbetsmarknaden. Frawley (2005, s. 221) beskriver att barn från 

tidig ålder utvecklar föreställningar om vad kön är. De ser det genom exempel kläder de bär, 

hur de leker, vad de säger och hur klassrumsmiljön ser ut. Vilket i sin tur gör det viktigt att 

belysa dessa aspekter även om eleverna anses för små för den typen av undervisning (van Leent, 

2017). 

 

Åhslund och Boström (2018, s. 29) lyfter att pojkars prestationer i Sverige inte har varit i fokus 

i jämställdhetsdebatten tidigare om det jämförs med andra västerländska länder. Då Program 

for International Student Assessment (PISA) blivit något mycket viktigt för att mäta 

prestationer i ett internationellt perspektiv, blir det viktigt att elever i skolan presterar, vilket 

kan ses som en av skolans normer. Åhslund och Boström (2018) menar att undervisningen ska 

vara fördelaktig för både flickor och pojkar. Författarna anser att det är viktigt att lokalisera var 

kunskapen brister då det finns en oförståelse av könsskillnader i relation till 

undervisningsmetoder (Åhslund & Boström, 2018, s. 30). De betonar att det är brådskande att 

ta reda på vilka faktorerna som kan vara för att öka prestationerna i skolan.   
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5. Analys   

I detta kapitel presenteras en analys av resultatet ovan. Analysen kommer förankras i den 

teoretiska referensramen, ”Den utvidgade didaktiska triangeln”. Resultaten kommer att 

analyseras utifrån studiens frågeställningar som i sin tur disponeras som underrubriker. Denna 

analys tillför en fördjupning av den forskning som presenterats i studien och genom den 

exemplifieras vilka utmaningar lärare står inför i uppgiften med att arbeta genusmedvetet.  

5.1 Hur lärare kan arbeta för att främja jämställdhet och motverka 

könsmönster 

Edström (2014) och Frawley (2005) belyser i sina studier att lärare bör, för att främja 

jämställdhet, arbeta genusneutralt, och, för att motverka könsmönster, arbeta med att konstruera 

genus. För att lärare ska kunna arbeta på dessa sätt kan de genom den didaktiska triangeln bli 

uppmärksammade om vikten av reflektion (Wahlström, 2015 s. 114). Genom den kan de 

reflektera om hur de kan arbeta i samspelet mellan lärare och elev. Reflektion är alltså viktigt 

för att uppmärksamma det dagliga arbetet med värdegrunden i undervisning. Frawley (2005) 

menar att det är viktigt att lärare vet att det inte är deras uppgift att forma elevernas identitet, 

som exempel inte tala om för eleverna hur de ska agera. Det kan förklaras som att lärare måste 

få kunskap och bli medvetna om hur de ska agera med sina elever. Genom samspelet mellan 

lärare och elev kan lärare ge alla elever samma förutsättningar när det gäller exempelvis att 

motivera elever. Lärare behöver förstå betydelsen av sina didaktiska val då de tror att de 

anpassar sin undervisning efter individer, trots att Åslund och Boströms (2018) forskning visar 

på att så inte är fallet.  

 

Vidare är det viktigt att förstå att lärare har tendenser att välja undervisningsmetoder och 

innehåll utifrån omedvetna underliggande normer (Svaleryd & Hjertsson, 2012). Som Åslund 

och Boström (2018) belyser är det av stor vikt att se till individen, då det finns en risk att lärare 

utgår ifrån sina synsätt när de bemöter elever och när de väljer innehåll, där konsekvenserna 

kan bli att eleverna får olika förutsättningar. Edström (2014) förklarar att det finns en risk att 

vilja förändra flickor, till att bli mer som pojkarna, då det anses som jämställdhetsarbete.  Hon 

belyser också att det svåraste jämställdhetsarbetet är att se alla elever som individer och inte 

grupper. Vilket också revideringen av Lgr11 ville förtydliga i värdegrunden (Regeringen, 

2018). Vi tolkar det som att tyngden ska ligga på att se pojkar och flickor som individer med 

egna särskiljande drag och egenskaper. Precis som Skelton och Read (2006) markerar i sin 
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studie så tenderar lärare att dela upp pojkar och flickor med motivationen att det bli bättre så 

för ordningen i klassrummet. I denna analys kopplar vi det till att förklaringen finns i lärares 

upplevelse och förväntningar, som är lägre på pojkar och högre på flickor. Alltså är lärares 

beslut av hur de planerar sin undervisning avgörande för vilka möjligheter eleverna får i 

utbildning och vilken kunskap de får med sig in i framtiden (Öhman, 2014). På så vis skapas 

miljöer för eleverna där de kan utvecklas likvärdigt. Vilket är ett huvudavsnitt i skolans 

värdegrund (Skolverket, 2018).  

 

Inom den didaktiska frågan ”hur?” ryms flera aspekter och så även vilket språk och ton lärare 

använder. Frawley (2005) kommer fram till i sin studie att det är viktigt att lärare förmedlar ett 

könsneutralt språk till sina elever, exempelvis genom feedback. Han anser att lärare kan arbeta 

med att kommentera neutralt, då språket för med sig könsmönster. Det tolkas som att det är av 

stor betydelse att lärare i förhållande till sina elever har en medvetenhet om vilket språk de 

använder för att bemöta alla elever lika. Det som synliggörs i den utvidgade didaktiska triangeln 

är att samhällskontexten växelverkar med skolan vilket vi tolkar som att lärares kunskaper om 

normer påverkas utifrån (Öhman, 2014). Skelton och Read (2006) berör just det, att lärare 

anpassar sitt språk på grund av underliggande strukturer i samhället och även van Leents (2017) 

resultat om respons på icke-heteronormativa händelser kan tolkas som att lärare ger respons 

utifrån de synsätt de besitter. Alltså är det viktigt att lärare bemöter sina elever med ett neutralt 

språk och förhållningssätt för att det inte ska finnas risk för diskriminering (SFS 2010:800).  

 

Då lärare är på toppen av triangeln kan det analyseras och förstås att lärare besitter en makt 

(Wahlström 2015 s.112). Vi tolkar utifrån Cushman (2012) att många lärare är medvetna om 

att de besitter en makt. Lärare uttrycker att de behöver mer kunskap om jämställdhet och genus, 

som i sin tur då kan ses som ett samhällsansvar. Hon lyfter att vissa lärare inte vill fördjupa sig 

inom jämställdhetsområdet, vilket tolkas som en makthandling då det bibehåller skadliga 

könsmönster. Eftersom att lärare har ansvar för innehållet är det betydelsefullt att lärare är 

eftertänksamma när de väljer vilken typ av innehåll som ska arbetas med (Wahlström, 2015 s. 

114f.). Frawley (2005) anser vidare att det är av stor vikt att lärare aktivt måste arbeta med 

innehållet, som genom den didaktiska triangelns ena sida går från lärare till innehåll till elev. 

Hur lärare arbetar med innehållet är en viktig del att se till hur innehållet påverkar eleven 

(Wahlström, 2015; Öhman, 2014). Då samhället bygger på flera normer, till exempel 

heteronormen, riskeras det att lärare misstar sig och inte se mönstren då de är det “vanliga” och 

ryms implicit i vardagssituationer. Det kan innebära att undervisningsinnehåll lärare väljer inte 
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representerar alla dimensioner av samhället, vilket är ett uppdrag i Lgr11 (Skolverket, 2018). 

Det är viktigt för lärare att förstå att deras val behöver vara aktivt så det inte riskerar att välja 

könsstereotypiskt innehåll. 

5.2 Vad som kan underlätta och försvåra jämställdhetsarbete i skolan 

I vår analys blir kontexten mellan samhälle och skola viktig för att lyfta lärares förutsättningar 

eftersom att dessa hela tiden växelverkar (Wahlström 2015; Öhman, 2014). Cushman (2012) 

lyfter att lärare riskerar att rekonstruera könsmönster i undervisningen utifrån sin egna identitet 

som kvinna eller man, vilket vi tolkar som att det försvårar att motverka könsmönster. Därför 

behöver lärare uppmärksammas i lärarutbildningen på hur samhället historiskt förändrats och 

vilka könsmönster som finns, men framför allt varför det finns könsmönster som missgynnar 

människor i samhället, som i sin tur bidrar till ojämställdhet. Ytterligare lyfter Cushman (2012) 

hur lärarjobbet är kodat som kvinnligt, utifrån det tolkar vi det som att lärare på ett personligt 

plan behöver reflektera över vilka attribut läraren förmedlar indirekt och direkt till eleverna. Är 

läraren medveten om detta kan den skapa en neutral undervisning genom att anpassa 

förhållningsättet till elever och innehåll, vilket Frawley (2005) belyser. En anledning till att 

lärararbetet ses som kvinnligt är för att det är ett omsorgsarbete, vilket signalerar att män inte 

kan ansvara för omsorg (Cushman, 2012 s. 785). Skelton och Read (2006) uttrycker sin kritik 

till att arbetet i skolan inte beror på om det är en kvinnlig eller manlig lärare utan att det är 

medvetenheten och kunskapen som är avgörande för jämställdhet i skolan. Vi förstår det som 

att finns medvetenheten, kan lärare undvika att reproducera könsmönster och istället skapa nya 

som ger positiva konsekvenser. 

 

Den utvidgade didaktiska triangeln hjälper lärare att analysera och reflektera kring vilka 

faktorer i samhället som påverkar både skola och de didaktiska val som lärare ständigt ställs 

inför (Wahlström 2015; Öhman 2014). Att få syn på normer i samhället, och vad de normerna 

bidrar till för mönster, förenklar arbetet med värdegrunden. Att ställa sig den didaktiska frågan 

”varför?” kan leda till ytterligare medvetenhet om normer och dess påverkan. Som nämnt 

tidigare är heteronormativitet en stark norm i samhället (Reimers 2008; van Leent, 2017). Den 

bidrar till att bibehålla mönster som kan ge konsekvenser för eleverna när lärare interagerar 

med dem utifrån dessa normer. Edström (2014) och van Leent (2017) förklarar att valet av 

innehåll och förhållningssätt påverkar eleverna, och att tänka heteronormativt försvårar arbetet 

med att motverka könsmönster. Utvidgningen (Öhman, 2014) bidrar till att förstå att de värden 

och normer som kommer från samhället präglar skolans förhållningssätt jämtemot normer. 
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Edström (2014 s. 552f.) belyser att samhället och skolan fortfarande i underliggande strukturer 

vill förändra flickor, särskilt dem som har typiskt flickiga attribut, då det anses vara motsatsen 

till jämställdhet. Vi tolkar det som att en utmaning lärare står inför är att förstå och bli medveten 

om vilka normer som faktiskt elever kan ta skada av, och inse att det inte behöver vara att 

förändra eleverna utan att se dem som individer. Vilket således stämmer överens med 

revideringen av Lgr11 (Regeringen, 2018).  

 

Relaterat till ovanstående stycke, får barn redan från tidig ålder en uppfattning om normer och 

om vad kön är och vilka attribut som hör till dem (van Leent, 2017). Det kan försvåra arbetet, 

då elever redan kan ha fördomar från samhället som inte stämmer överens med värdegrunden. 

Utifrån den utvidgade didaktiska triangeln (Öhman, 2014) kan det ses som att elever kan få 

svårare att ta emot innehållet och det förhållningssätt lärare har till eleven då samhället redan 

präglat eleverna. Utmaningen för lärarna i skolan blir att förstå att värdegrundens innehåll har 

en viktig prägel på elevernas fortsatta inhämtning av värden. Lärare måste då ha rätt verktyg 

och förkunskaper för att kunna motverka könsmönster. Att arbeta normkritiskt påverkar som 

ovan nämnt innehållet och ger ytterligare ett perspektiv på frågan ”vad?”. Lärare bör vara 

medvetna och förstå varför det valda innehållet är viktigt för eleverna (Svaleryd & Hjertsson, 

2012). Jämställdhetsmyndigheten (2019) förklarar att jämställdhet är när man tar upp dessa 

normer och attityder som ses som ideal och försöka uppmärksamma dem, så att alla får samma 

möjligheter. Detta i sin tur påverkar hur lärare väljer att undervisa i klassrummet. I analysen 

har delarna valts ut och reflekterats med hjälp av enskilda faktorer men i helheten samspelar 

och växelverkar dessa faktorer ständigt (Öhman, 2014). Med det sagt kan vi konstatera att 

lärares förutsättningar påverkar elevens förutsättningar för att vara en del av ett jämställt 

samhälle och lära sig dess innebörd och värde. Vilket utgör ett behov av att granska och 

problematisera de normer och värderingar som ligger till grund för dessa förutsättningar 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2019).  
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6. Avslutande diskussioner 

6.1 Metoddiskussion  

En styrka med denna studie är att artiklarna som utgjort studiens resultat noga valts ut. I 

processen exkluderades flera artiklar som ej ansågs svara till studiens syfte och frågeställningar. 

Detta ledde till att antalet artiklar till sist blev relativt få men mer överensstämmande. Alla 

artiklar som inkluderats har varit granskade innan publicering och vi har internt gjort en 

bedömning. Både för den kvantitativa och de kvalitativa artiklarna har Eriksson Barajas m.fl. 

(2013) checklistor används. Denna process bidrar till att underlaget för studien har högt 

bevisvärde vilket gör vårt resultat trovärdigt. Med ett större urval av relevanta artiklar hade vi 

dock kunnat stärka resultatet ytterligare och fått högre tillförlitlighet. Eventuellt har 

avgränsningar och processer i metoden begränsat möjligheten att inkludera mer relevant 

material. De artiklar som exkluderades stämde inte överens med våra inkluderingskriterier. 

Eftersom att processen innebär många kriterier för att material skulle bedömas som relevant 

och också är tidskrävande, kan det medfört att vi har haft en allt för snäv avgränsning och 

förhållit oss för kritiska när vi valt bort material. 

 

En annan förbättring i metoden hade varit att precisera sökorden. "Könsmönster" som är ett 

centralt begrepp i studien var problematiskt, dels gav ordet endast 6 träffar på Swepub och att 

direkt översätta till engelska stämmer inte överens med orden som används i vetenskap.  Därför 

gjordes relaterade sökningar både på svenska samt engelska. Det blev ytterligare ett 

problemområde i sökningen, “gender” betyder både kön och genus samt att “equity” betyder 

jämlikhet och jämställdhet. Därför kan relevanta artiklar ha valts bort och artiklar som missvisat 

ämnesinnehåll och därmed granskats, valts bort på grund av irrelevans för syfte. Potentiellt 

förbättringsområde skulle alltså innebära en ytterligare precisering av sökorden relaterat till 

ämne och studiens syfte.  

 

Den tidsavgränsning som sökningen baserades på är perioden från 2000 till 2019. Det innebär 

att vi sökt på den senaste och nyaste forskningen, därför har vårt resultat en styrka. Samtidigt 

finns det en medvetenhet att tidigare forskning vi ej tagit del av eventuellt hade kunnat stärka 

vårt resultat ytterligare. I valet av databaser valdes GENA bort trots relevansen inom 

genusvetenskap. I databasen går det att söka efter referenser till doktorsavhandlingar inom 

området. Databasen uteslöts då vi avgjorde att det inte fanns utrymme inom vår tidsram att 
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bearbeta de omfattande texterna. Avhandlingar hade kunnat tillföra ytterligare vetenskap till 

vår forskningsöversikt.  

 

Vi har tagit hänsyn till vart studien är utförd och valt de länder som liknar den västerländska 

kultur och kristna etik som Sveriges värdegrund vilar på. Trots att artiklarna är gjorda i skilda 

nationer pekar resultatet åt samma håll. Därför kunde frågeställningarna i studien besvaras och 

kan därför generaliseras. Generaliserbarheten skulle stärkas inom det svenska skolsystemet om 

vi endast valt svenska studier. 

 

Under sökprocessen upptäckte vi att en stor del forskning genomförts med inriktning på 

förskola och förskoleklass. Det området inom forskningen handlar mycket om lärare och deras 

förhållningssätt, därför ansåg vi att den forskningen kan appliceras till F-3. Vår uppfattning är 

att det finns ännu mer forskning om sökningen utökas till skolans årskurs 4–6 men vi valde att 

exkludera den då vi letade efter metoder och genusarbete som riktade sig till de lägre åldrarna. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Vi anser att studiens resultat och analys besvarat syftet och frågeställningarna. Det finns dock 

stor utvecklingspotential i frågan om hur lärare kan arbeta för att främja jämställdhet och 

motverka könsmönster. Didaktikens frågor är ”vad?”, ”hur?” och ”varför?”. Denna studie 

belyste vad lärare ska arbeta med, och undersökte hur lärare kan arbeta. Fler svar på frågan 

”varför?” skulle gett vår studie en till dimension. Vilket hade kunnat förklara konsekvenser för 

elevers möjlighetertill utveckling. Utifrån studiens resultat ser vi att det är viktigt att lärare 

förstår varför de ska arbeta för att motverka könsmönster, och inte bara ta stycket i 

värdegrunden för vad den är, och tolka det utan att ifrågasätta varför.  

 

En ytterligare utvecklingspotential i studien skulle kunna vara att välja att undersöka olika 

material för lärare att använda i sitt innehåll. I vår sökning av datamaterial stötte vi på 

olika medel som tydligt belyste hur lärare kan arbeta med jämställdhet. Att samla 

och analysera sådant material för undervisning skulle också kunna bidra till hur befintligt 

material förankras i värdegrunden. 

 

Vår studie visar på generella faktorer som underlättar och främjar jämställdhetsarbete samt hur 

lärare kan arbeta för att motverka könsmönster. Eftersom att könsmönster är något som skapas 
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är detta område föränderligt och behovet av vetenskap kommer alltid behöva uppdateras, därför 

ser vi ett behov av vidare forskning. Inom vårt område ser vi ett behov av att vidare undersöka 

hur könsmönster påverkar eleverna i skolan och deras framtid. Vi förstår det som att det vidare 

behövs studier på vilken betydelse jämställdhetsdidaktik har för elever.   

 

Svårigheter i en studie som denna då det som undersökts är, fenomen, känslor och andra 

aspekter som sker implicit, är att få syn på dessa och försöka se värdet i dem. Det som 

försvårar kan vara just sådant som inte syns, inte är medveten om och sådant som sker per 

automatik. När lärare exempelvis interagerar med eleverna och ger respons och feedback på 

specifika undervisningstillfällen tyder vår studie på att lärares medvetenhet inte genomsyrar 

alla delar av undervisningen som sker.  

 

I en större helhet är det viktigt att förstå samhället och de normer vi lever med. Därför behövs 

konstant forskning för att uppdatera hur dessa föränderliga strukturer tar uttryck och påverkar 

individer. Det gäller både i en större samhällskontext och utifrån skolans praxis. Vår studie 

visar på att normer som finns i vårt samhälle påverkar lärares beslut och det som sker i skolan.  

Det som sker i skolans undervisning får betydelse för samhället då skolan funktion är att 

kvalificera och socialisera elever in i samhället. Reproduceras då normer och förståelse, för 

dess konsekvenser inte fås, riskeras skadliga normer att stärkas i samhället. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna forskningsöversikt var att ta reda på vilka utmaningar lärare stod inför i 

värdegrundsarbetet med jämställdhet. Studien skulle även exemplifiera hur lärare kan arbeta 

genusmedvetet. För ett bredare perspektiv skulle även samhällets påverkan diskuteras. 

 

Sammantaget har studien visat att lärare står inför en rad utmaningar när de ska arbeta för att 

främja jämställdhet och motverka könsmönster. Det har även framkommit exempel i studien. 

Resultaten gick hand i hand med varandra, då utmaningar var svar på svårigheter. Det som 

underlättande var svar på hur lärare kan arbeta genusmedvetet och med jämställdhet. De 

utmaningar och exempel studien specifikt pekat på gick att dela in i fyra teman:  lärares 

arbetssätt, lärares synsätt, lärares förutsättningar samt skolans normer. Lärares arbetssätt 

identifierade metoder som genusneutralitet och kompenserande metod. Ytterligare belyste 

resultaten att lärare bör arbeta med sitt förhållningssätt till eleverna, både genom språk och val 

av innehåll. Lärare behöver även medvetandegöra sig och uppdatera sig om jämställdhet och 

identifiera vad dessa könsmönster som ska motverkas har för påverkan på elevernas utveckling. 

I temat om lärares synsätt framgick utmaningen att lärare utgår ofta från sin personliga syn på 

genus och handlar spontant därefter i vardaglig verksamhet. Har lärare olika synsätt på pojkar 

och flickor ges det konsekvenser för elevernas motivation och prestation. Studien visade även 

att lärare får olika förutsättningar i arbetet med jämställdhet och att utbildning var en viktig 

faktor i genusmedvetandet. Utbildning resulterade i att lärare har större förmåga att reflektera 

och göra sig medvetna om jämställdhet och varför det är viktigt. En utmaning inom 

förutsättningar var att läraryrket anses som ett kvinnligt yrke och att det för med sig olika 

förutsättningar beroende på vilket kön lärare har. Resultatet visar att lärare rekonstruerar 

feminina och maskulina attribut vilket ses som en utmaning. Skolans normer bildas både i 

skolan och i samhället, de växelverkar med varandra. Därför är det en utmaning för lärare att 

veta vilka normer som de själva reproducerar som missgynnar främjandet av jämställdhet.  När 

lärare tror de arbetar med jämställdhet resulterar det ofta att vilja förändra tjejer att bli mer som 

pojkarna. Det egentliga som är viktigt att förstå är att se eleverna för vilka individer de är, och 

att inte berätta för eleverna hur de egentligen bör agera.  

 

Lärarens relation till värden i samhället och världen kommer i sin tur påverka hur läraren 

förhåller sig till innehåll och sedan handlar i skolans praktik. Valen lärare gör, har alltså en stor 

betydelse för eleverna som individer. Genom att se betydelsen av den didaktiska triangeln kan 
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man förstå lärarens professionella roll. Vi har i studien fått bekräftat komplexiteten av 

uppdraget att motverka könsmönster och främja jämställdhet. Att lärare står inför en uppgift att 

öka jämställdhet och ge varje individ samma förutsättningar kräver kunskap och medvetenhet. 

Studien har bekräftat hur normer påverkar lärare och begränsar elevers förutsättningar att 

prestera. Genom studien bekräftas vikten av en genusvetenskaplig lärarutbildning och behöriga 

lärare i skolan, då forskning visar att lärare får med sig kunskap och perspektiv 

om jämställdhet från utbildningen.   
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2. Checklistor för bevisvärde 

Checklista för bevisvärde (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 184ff.) 

  

Checklista för kvantitativa artiklar 

A. Syfte med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja/Nej 

Är designen lämplig för syftet? Ja/Nej 

B. Undersökningsgrupp 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes? 

• Randomiserat urval 

• Obundet slumpmässigt urval 

• Kvoturval 

• Konsekutivt urval 

• Urvalet ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativt? Ja/Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? Ja/Nej 

Var validiteten diskuterad? Ja/Nej 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja/Nej 

(Om nej, vilka skillnader fanns?) 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys? Ja/Nej 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja/Nej 

(Om nej, varför inte?) 

(Om nej, varför inte?) 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader? Ja/Nej 

(Om ja, vilka variabler?) 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du? Ja/Nej 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till en annan population? Ja/Nej 

Kan resultaten ha betydelse för pedagogisk verksamhet? Ja/Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja/Nej 

Motivering varför, varför inte. 
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Checklista för kvalitativa artiklar 

A. Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna? Ja/Nej 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusions- och exklusionskriterier ska vara 

beskrivna.) Ja/Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Vilken urvalsmetod användes? 

• Strategiskt urval 

• Snöbollsurval 

• Teoretiskt urval 

• Annan, ange vilken 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt relevant demografisk 

bakgrund). 

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja/Nej 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? Ja/Nej 

Beskriv: 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

Ange datainsamlingsmetod: 

• Ostrukturerade intervjuer 

• Halvstrukturerade intervjuer 

• Fokusgrupper 

• Observationer 

• Video-/bandinspelning 

• Skrivna texter eller teckningar 

• Annan, ange vilken: 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja/Nej 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman, kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

• Teman är utvecklade som begrepp 

• Citat presenteras sporadiskt 

• De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

• Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja/Nej 

Är resultat trovärdiga (källor bör anges)? Ja/Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja/Nej 
Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja/Nej 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/Nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av originaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja/Nej 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja/Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja/Nej 

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? Ja/Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja/Nej 

Finns risk för bias? Ja/Nej 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Håller du med om slutsatserna? Ja/ Nej (Om nej, varför inte?) 

Ska artikeln inkluderas i litteraturstudien? Ja/Nej 
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3.Bevisvärdestabell 

Författare, 

år 
Titel Syfte Design 

 
Metod Urval/Bortfall 

 
Kvalité 

Generaliserbarh

et, reliabilitet 

och validitet 

Resultat Vår bedömning 
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bevisvärdemåttl
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2.  
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normer. 
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Pedagogues’ Constructions 
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uppfattningar och 

värderingar 
påverkar 
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metoder 
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Lisa van 

Leent 2017 
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teachers: primary teachers’ 

conceptions of their 
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4 män 
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Lärare ger 
respons utifrån 
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Måttligt 

Ingela 
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and Lena 

Boström 

2018 

Teachers’ Perceptions of 
Gender Differences -What 

about Boys and Girls in 
the Classroom? 

Syftet var att ta 
reda på lärares 

uppfattning av 
elevers 

beteende och 
inlärningsbeho

v beroende av 
om det är 

pojkar eller 
flickor. 

Kvantitativ 
 

 

Enkätund
ersökning 

 

 

115 tillfrågade, 
104 svarade. 

Lärare från 
förskoleklass till 

årskurs 6. 

Validitet: god då 
referensgrupper 

används vid 
utformning av 

enkät. 
Reliabilitet: 

betraktas som 
stark då bortfallet 

var lågt 

 

Resultatet visar 
att det är viktigt 

att lärare 
reflekterar över 

sina metoder 
utifrån pojkar 

och flickors 
förutsättningar. 

De kommer farm 
till att det finns 

ett samband 
lärares 

föreställningar 

Högt 
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och elevers 

prestationer. 
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