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Abstract 
Schools play a big part in the work of reaching a gender equal society, and teachers generally 

do the main part of the work. A part of the central content in the curriculum describes that 

education in Civics and social studies should contain knowledge on questions like power, 

democracy and gender equality. Research shows that there are differences in how schools and 

individual teachers work with content like gender equality. This study researches how high 

school teachers who teach Civics and social studies interpret theirs and the school’s mission 

as intermediaries of gender equality. Furthermore, the purpose is to advance knowledge of 

teachers experience of working with gender equality, both regarding the content of their 

teaching and the approach towards pupils. Qualitative interviews with eight Civics teachers  

in high school have been accomplished in order to meet this aim. The study shows that the 

interviewed teachers have great knowledge both when it comes to interpreting the concept of 

gender equality and educating about it. The results also show that the schools where the 

participants work do not have the same knowledge and commitment when it comes to these 

types of questions. It shows the continuing challenges that still exist when it comes to 

succeeding with gender mainstreaming high schools.  

Keywords: social studies, Civics, high school, teachers, gender equality, gender 

mainstreaming.  
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1.1 Inledning  
Att människor i Sverige idag ska behandlas lika oavsett kön uppfattas ofta som en självklarhet 

och Sverige ses ofta som ett av världens mest jämställda länder. Trots det visar forskning att 

människor dagligen bemöts olika och uppmuntras till olika beteende på grund av deras kön 

(Hedlin, 2010; Wahlgren, 2009; Wernersson, 2009). Sverige är ett jämställt land jämfört med 

många andra länder, men faktum är att människor fortfarande begränsas här på grund av sin 

könstillhörighet. Detta var något som synliggjordes i och med alla upprop under metoo-

rörelsen hösten 2017. Berättelserna från uppropen visade på att vi har mycket arbete kvar för 

att förebygga och bekämpa hur människor inskränks av sin könstillhörighet, och det gäller 

hela samhället. Skolan speglar idag den samhälleliga kontexten och även där 

uppmärksammades den tystnadskultur som finns kring denna typ av frågor. Nästan 4000 

lärare skrev under #ickegodkänt och över 1700 elever från grundskolan till gymnasiet skrev 

under #tystiklassen, i uppropen delar lärare och elever med sig av berättelser om sexuella 

trakasserier, tystnadskultur och diskriminering inom skolan. Vi måste alltså fortsatt arbeta 

aktivt för att nå ett jämställt samhälle och i det arbetet så spelar skolan en stor roll.  

När det kommer till att undervisa och medvetandegöra eleverna om jämställdhet faller det 

huvudsakliga arbetet på läraren och det ingår i lärarrollen att bemöta alla elever på ett 

likvärdigt sätt. Forskning visar på att jämställdhetsarbetet i skolan ofta fokuserar på de yngre 

åldrarna och det är en vanlig uppfattning att jämställdhetsfrågan är överflödig på 

gymnasieskolan. Men jämställdhet är en pedagogisk fråga som förutsätter att lärarna har rätt 

kunskaper kring jämställdhet och genus samt är medvetna om vilken inverkan de har på sina 

elever oavsett elevernas ålder (Wahlgren, 2009). I kursplanen för ämnet samhällskunskap står 

det att ”i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som 

berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och 

ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter” (Skolverket, 2011, 

s. 143). När det kommer till skolans demokratiuppdrag så faller den undervisningen ofta 

under samhällskunskapsämnet. Hur enskilda lärare väljer att tolka begrepp som exempelvis 

jämställdhet kan påverka hur de undervisar om det och forskning visar att det finns skillnader 

kring hur skolor och enskilda lärare arbetar med genus och jämställdhet (Wahlgren, 2009). 

Studier som inriktar sig på gymnasiet saknas överlag. Därför behöver vi undersöka hur det 

faktiskt ser ut i gymnasieskolor, för att granska om och hur lärare arbetar utifrån de riktlinjer 

som finns i styrdokumenten för att motverka traditionella könsmönster och främja 

jämställdhet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer med samhällskunskapslärare på 

gymnasiet undersöka lärares erfarenheter av arbete kring jämställdhet, både gällande 

innehållet i deras undervisning och bemötande av elever. Studien undersöker vad 

yrkesverksamma lärare i gymnasieskolan har för uppfattningar om jämställdhet och 

jämställdhetsarbete i skola. Fokus ligger på hur lärarna ser på sin roll som förmedlare av 

jämställdhet samt vilka uppfattningar de har kring skolans jämställdhetsarbete och gällande 

själva begreppet jämställdhet. Därtill undersöks om jämställdhetsarbetet upplevs som relevant 

och hur de arbetar med det. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

• Hur tolkar gymnasielärare i samhällskunskap sitt och skolans uppdrag som förmedlare 

av jämställdhet? 

• Hur arbetar lärarna med jämställdhet i sin undervisning? 

• Hur bemöter lärarna motstånd och konflikter som uppstår i samband med undervisning 

kring jämställdhet?  

1.3 Disposition 
Detta kapitel avslutas med ett bakgrundsavsnitt där skolans värdegrunduppdrag kopplat till 

jämställdhet sätts i en större kontext. I nästa kapitel uppmärksammas vad tidigare forskning 

säger om lärares tolkning av begreppet jämställdhet samt deras och skolors syn på arbetet. 

Därefter följer en presentation av teoretiska utgångspunkter – dessa kommer tillsammans med 

tidigare forskning att ligga till grund för uppsatsens analys. Efterföljande kapitel utgörs av 

uppsatsens metod del, där mina val och tillvägagångssätt diskuteras för att ge en förståelse för 

hur uppsatsens resultat har formats. I det fjärde kapitlet presenteras min analys av materialet, 

där redovisas lärarnas tolkningar av begreppet jämställdhet, hur de arbetar med det som 

ämnesinnehåll och förhållningssätt samt vilka utmaningar de möter. Uppsatsen avslutas med 

en diskussion där jag argumenterar för mina egna slutsatser och reflektioner. 

1.4 Jämställhet och skolans värdegrundsuppdrag 
Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler och de beskriver den värdegrund, 

kunskapssyn samt mål och riktlinjer som ska genomsyra verksamheten. I läroplanens 

värdegrund fastställs det bland annat hur utbildningen ska gestalta och förmedla jämställdhet 

mellan unga kvinnor och män (Skolverket, 2011, s. 5). Vidare poängteras det hur det är 

lärarens uppgift att se till att undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

(Skolverket, 2011, s. 10). Ser man specifikt till ämnet samhällskunskap så beskriver ämnets 
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syfte att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som 

berör jämställdhet (Skolverket, 2011, s. 143). Det är även en del av det centrala innehållet. På 

grund av det så blir jämställdhet ett ämnesinnehåll som lärarna i samhällskunskap ska 

undervisa om, samtidigt som det utgör en del av värdegrunden. Det blir med andra ord ett 

dubbelt uppdrag för samhällskunskapslärarna – utöver jämställdhet som ämnesinnehåll så ska 

de också verka för att all undervisning präglas av ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 

2011). Endast i fyra av ämnena för gymnasieskolan nämns jämställdhet som centralt innehåll 

– det är samhällskunskap, idrott och hälsa, naturkunskap och historia.  

Samtidigt lämnar styrdokumenten, exempelvis Skollagen (2010:800), läroplaner och 

kursplaner, tillsammans med värdegrunden utrymme för tolkning (Skolverket, 2011). 

Jämställdhet som en del av skolans värdegrund innefattar att arbetsmiljön präglas av rättvisa, 

demokratiska värderingar och en maktbalans mellan könen. Regeringen tillsatte 2008 en 

delegation som utifrån skolans värdegrundsuppdrag fick i uppdrag att lyfta fram och utveckla 

kunskaper om jämställdhet i skolan, Delegationen för jämställdhet i skolan. Delegationen 

fastslår att det övergripande syftet med skolans jämställdhetsarbete handlar om att motverka 

förtryck mellan individer baserat på kön och motverka könsnormer som begränsar individers 

utveckling (SOU 2010:99). När det kommer till skolan så beskriver Delegationen för 

jämställdhet (SOU 2010:99) att det ofta handlar om reell jämställdhet, att kvinnor och män 

exempelvis ska ha lika mycket makt och samma möjligheter. Inom jämställdhetsforskning 

görs ofta en uppdelning mellan formell jämställdhet och reell jämställdhet. Formell 

jämställdhet innebär att alla individer har samma medborgerliga friheter och rättigheter. Dessa 

följer individen, inte den grupp som individen tillhör. Målsättningen är därmed likhet i 

behandling. Reell jämställdhet innebär att alla individer har samma ställning och inflytande, 

med utgångspunkt i individens materiella villkor. Att könen exempelvis har samma 

möjligheter till framgång. Målsättningen är likhet i resultat – exempelvis inflytande, 

utbildning och hälsa. Alltså jämställdhet som är materiell och mätbar (SOU 2015:86; 

Fredriksson, 1987).  

Olika könsnormer kan försvåra för individer att utveckla sina egna intressen och förmågor, 

könsnormer kan också utgöra grunden för exempelvis sexuella trakasserier och olika typer av 

kränkningar. Delegationen för jämställdhet (SOU 2010:99) beskriver att jämställdhet i skolan 

handlar om makt och olikhet – därför berör skoldiskussionen ofta det sociala samspelet, både 

mellan elever men också mellan elev och lärare. Delegationen (SOU 2010:99) menar att makt 

är centralt vid etablerandet av relationer så därför förutsätter jämställdhet att det råder en 
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maktbalans och det finns en könsmaktsordning mellan män och kvinnor i skolan. Exempelvis 

är programvalen till gymnasiet i stor utsträckning könsstereotypa, det syns framförallt i valen 

till de yrkesförberedande programmen. Denna maktobalans synliggörs även via elevers 

språkbruk – ord som ”hora”, ”bögjävel” eller ”kärring” används i stor utsträckning 

förtryckande och framställer vissa människor som mindre värda (SOU 2010:99). Resultatet av 

utredningen om jämställdhet i skolan visar på att jämställdhet gynnar båda könen då en 

könsuppdelad skola påverkar elevers lärande och utveckling. Idag ges unga män och kvinnor 

inte samma förutsättningar för att trivas och lyckas i skolan utan hindras av traditionella 

könsroller. 

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att nå ett jämställt samhälle som innebär att 

ett jämställdhetsperspektiv ska inkorporeras i allt beslutsfattande och på alla nivåer. I skolan 

innebär det att införa ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten, i alla ämnen och att alla 

lärare ska ägna sig åt frågan i undervisningen. Detta är något som beskrivs inledningsvis i 

skolans värdegrund. Vidare ska varje enskild lärare ägna sig åt den typen av arbete, då det 

handlar om att synliggöra att det finns olika förväntningar på unga kvinnor och män utifrån 

deras kön. Jämställdhet nås genom att läraren är medveten om de normer och maktfaktorer 

som fungerar begränsande för könen (Heikkilä, 2015; Skolverket, 2011). 

Exempel på hur jämställdhetsintegrering formuleras i skolan finns i läroplanen för 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Både skolor och den personal som arbetar där ges ett 

särskilt ansvar för att jämställdhetsintegrera undervisningen och verksamheten. I 

värdegrunden står det att ”[…] jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2011, s. 5), 

samt att ”skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt 

och manligt” (Skolverket, s. 6). Vidare beskrivs hur ”läraren ska se till att undervisningen till 

innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv” (Skolverket, s. 10). Att 

införa ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen och i verksamheten är själva kärnan av 

jämställdhetsintegrering. Jämställdhet ska vara ett förhållningssätt för alla lärare samt en del 

av undervisningen innehållsmässigt (Heikkilä, 2015).  

Delegationen för jämställdhet beskriver att det finns fler aspekter som kan bidra till bristande 

jämställdhet – exempelvis om de olika ämnena ger eleverna en enkönad bild av historien så 

blir det ett jämställdhetsproblem (SOU 2010:99). Skolan ses ofta som en spegling av 
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samhället och ser man till den samhälleliga strukturen gällande kön så är mannen ofta 

överordnad kvinnan. Det medför att ojämställda mönster även överförs till skolan och det är 

något som är oundvikligt så länge samhället inte är jämställt. Samtidigt behöver man ta 

hänsyn till att skolan inte är enhetlig och därför kan det vara svårt att hitta lösningar när brist 

på jämställdhet upptäcks. Det är sällan en aspekt utan ofta flera sammanhängande aspekter 

som samverkar när jämställdhetsintegration misslyckas (SOU 2010:99). Vidare nämner 

delegationen (SOU 2010:99) också isärhållning av könen som problematiskt och lärare kan 

bidra till isärhållningen genom att exempelvis bemöta eleverna utifrån stereotypa 

föreställningar och normer om kön. Alla som är verksamma inom skolan ska arbeta för att 

motverka exempelvis traditionella könsmönster och främja kvinnors och mäns lika rättigheter, 

det är en central del av skolans uppdrag i formandet av framtida samhällsmedborgare.  

2. Tidigare forskningsresultat  
Lärares syn på och förhållningssätt gällande genus och jämställdhet har väckt 

forskningsintresse och har bland annat undersökt skolan som verksamhet där lärare verkar 

utifrån att det är sociala miljöer i vilka genus formas. Huvudparten av forskningen inriktar sig 

på hur man arbetar i förskolan och grundskolans tidiga åldrar, eftersom det är där eleverna 

först påbörjar sitt identitetsskapande i relation till de uppfattningar som omgivningen och 

samhället har om kön (Gannerud, 2009). En del av forskningen inriktar sig på hur situationen 

ser ut för eleverna, exempelvis om det finns skillnader mellan hur unga kvinnor och män 

bemöts utifrån sitt kön och andra intersektionella kategorier som etnicitet, ålder, klass, 

sexualitet och religion. Fokus ligger ofta på att försöka förstå genusordningen i skolan och 

förskola som ofta utgår från en manlig norm, samt vilka konsekvenser den har för både elever 

och lärare (Wernersson, 2009). Studier som inriktar sig på gymnasieskolan saknas i stor 

utsträckning och det råder brist på studier som fokuserar på hur gymnasielärare arbetar med 

den här typen av frågor. De studier som finns gällande lärares arbete med jämställdhet och 

gymnasieskolan utgår från genuspedagogers perspektiv, alltså lärare som gått en 

genuspedagogisk utbildning, och säger inte något om hur ”vanliga” lärare arbetar med 

jämställdhetsfrågor. Dessutom är majoriteten av de studier som presenteras nedan från tidigt 

2000-tal. Det forskas i något mindre utsträckning om frågor som berör jämställdhet idag, 

vilket ytterligare motiverar varför fortsatta studier om jämställdhet i skolan behövs. 

Nedan presenteras den enda studien som finns publicerad med fokus på jämställdhetsarbetet i 

gymnasieskolan utifrån en svensk kontext. Jag kommer att presentera studiens 

forskningsresultat tillsammans med övrig forskning som inriktat sig på grundskolan. 
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Forskningen som presenteras inriktar sig på lärares tolkning av begreppet, hur lärare ser på sitt 

arbete med jämställdhet samt hur den Nordiska kontexten ser ut. Jag har valt studier som inte 

enbart inriktar sig på grundskolans yngre åldrar då min studie fokuserar på gymnasiet. De 

forskningsresultat som presenteras har likheter med den studie jag själv har genomfört och 

kan relateras till studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Jag har valt att 

utesluta internationell forskning som rör exempelvis ”gender equality” och ”high school” då 

den svenska kontexten med gymnasieskola är unik för Sverige. Samtidigt utgår min studie 

från värdegrunden som även den är unik för den svenska skolan. Värdegrundsarbetet sker 

tillsammans med lärares kunskapsuppdrag och är något som omsätts i det dagliga arbetet och 

är något som har stor effekt på lärarnas arbete.  

2.1 Vad innebär jämställdhet? 

Ser man till begreppet jämställdhet i skolan så visar forskning att det till stor del handlar om 

hur olika könsnormer försvårar för elever att utveckla sina kunskaper, förmågor och intressen. 

Delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 2010:99) poängterar att just normer kopplade till 

könen är ett av de större problemen som skolan ställs inför när det kommer till arbete med 

jämställdhet. Exempelvis tar unga män stor plats på skolgården och i korridoren, medan unga 

kvinnor generellt får bättre resultat och betyg. Samtidigt utsätts kvinnor i större utsträckning 

för sexuella trakasserier medan män istället utsätts för homofoba skällsord och fysiskt våld. 

Att arbeta aktivt gentemot detta handlar i realiteten att arbeta med strukturer och könsnormer 

som begränsar elevers utveckling.  

Det finns skillnader i människor föreställning av ett jämställt samhälle. Inga Wernersson 

(2009) menar att materiella, sociala och idémässiga förändringar i samhället påverkar hur 

människor tolkar och använder begreppet. Jämställdhet är som nämnt tidigare en stor del av 

skolans värdegrund och ska genomsyra arbetet i skolan, samtidigt uppmärksammar 

Wernersson (2009) att det inte finns någon vägledning kring hur man ska tolka begreppet och 

en enhetlig definition av begreppet jämställdhet är svårt att nå. Hon anser att det kanske inte 

heller ska finnas en enhetlig definition. Utan att det är önskvärt att lärare ges fritt utrymme för 

tolkning och precisering av begreppet, då de individuella uppfattningarna kan vara 

betydelsefulla för hur verksamheten utformas. Samtidigt så säger Skollagen att utbildningen i 

den svenska skolan ska vara likvärdig (2010:800). Därmed krockar Wernerssons åsikt med 

Skollagen, något som ytterligare förstärker komplexiteten kring begreppet jämställdhet.  

Skolan ska verka för jämställdhet mellan könen. Åsa Carlson (2017) diskuterar kring hur man 

ska tolka skolans jämställdhetsarbete utifrån att könen är formellt jämställda i Sverige, att det 
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inte finns några formella eller rättsliga hinder för jämställdhet. Vidare menar hon att skolan 

ska främja reell jämställhet – att kvinnor och män har lika villkor i realiteten. Det är något 

som även tas upp av Delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 2010:99). Carlson (2017) 

diskuterar att kvantitativ jämställdhet skulle kunna vara en indikator på reell jämställdhet. 

Exempel på kvantitativ jämställdhet går att hitta i regeringens delmål kring ekonomisk 

jämställdhet som berör att inom arbetarmarknaden och olika utbildningar ska det finnas minst 

40 procent av det ena könet och högst 60 procent av det andra. Det är med andra ord mätbar 

jämställdhet.   

Kvinnor och män är jämställda när de har samma möjlighet att utveckla sina förmågor och 

intressen, samt välja utbildning och karriär fritt utan att könsmönster, normer eller stereotyper 

står i vägen. Kvantitativ jämställdhet ska alltså ses som ett medel för att nå jämställdhet samt 

en indikator på jämställdhet (Carlson, 2017). Carlson (2017) pekar på att i de styrdokument 

som hon har undersökt så beskrivs sällan jämställhet som rättvis fördelning av materiella 

resurser utan fokus ligger på att förändra könsnormer. Maria Hedlin (2010) poängterar att i 

dagens samhälle ses mannen som norm, vilket gör kvinnan till avvikande. Det är något som 

synliggörs i bland annat språket, genom exempelvis tillägg som kvinnlig rektor och lärarinna. 

Det finns också motsvarande exempel där kvinnan är norm, som manlig förskolelärare. 

Hedlin (2010) betonar att jämställdhet uppnås när kvinnor och män har samma inflytande 

över normer kopplade till könet. Vidare lyfter Hedlin (2010) att det saknas en tydlig definition 

av begreppet jämställdhet i den offentliga debatten och att det ibland tolkas som att alla ska 

behandlas lika, med andra ord blandas ofta jämlikhet ihop med jämställdhet.  

2.2 Lärares syn på och arbete med jämställdhet och genus  

När det kommer till skolans jämställdhetsarbete spelar lärarna en central roll, det medför att 

de behöver ha kunskaper om jämställdhet. Samtidigt behöver lärarna också ha goda 

ämneskunskaper så de kan ge eleverna en ämnesorienterad undervisning som förmedlar 

jämställdhet – när det är relevant (SOU 2010:99). Victoria C. Wahlgren (2009) har intervjuat 

sex genuspedagoger som alla är verksamma på gymnasiet. Fokus i studien ligger på 

genuspedagogernas upplevelser kring att arbeta med genuspedagogik i praktiken. 

Genuspedagogerna menar att genuspedagogik bidrar till att problematisera de normer som 

skolan förmedlar, något som motverkar bland annat diskriminering. Informanterna poängterar 

även att lärare sällan reflekterar kring varför de gör på ett visst sätt och att kunskaper kring 

hur könsnormer påverkar eleverna bidrar till att skolan uppfyller målen som finns kring 

jämställdhet i styrdokumenten. Genuspedagogerna beskriver hur de i sitt arbete handleder sina 
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kollegor och presenterar arbetsmaterial som kollegorna kan använda i sin undervisning. I viss 

utsträckning arbetar de också med observationer för att lärare ska uppmärksamma sitt 

förhållningssätt och bemötande. Samtidigt betonar de att de också stöter på motstånd från 

vissa kollegor som ofta grundar sig i prestige och ointresse (Wahlgren, 2009). 

Wernersson (2009) genomförde en enkätstudie för att synliggöra variation kring 

grundskolelärares uppfattningar om jämställdhet. Lärarna har bland annat fått svara på vad 

jämställdhet betyder utifrån några förvalda svarsalternativ. Wernersson (2009) identifierar att 

vissa av svaren i hennes studie är mer inriktade på att jämställdhet är att balansera olikhet 

medan andra svarar att jämställdhet är likhet. Hon framhäver att lärare som beskriver 

begreppet jämställdhet som likhet i förlängningen ofta betyder att lärarna inte ser 

jämställdhetsfrågan som något problem. De tillfrågade lärarnas svar visar att många anser att 

könens lika värde är en stor del av jämställdhet och två av tre anser att köns- och 

genusordningen har en biologisk grund, något som Wernersson (2009) menar skiljer sig åt 

från den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Där ser man ofta ser kön som 

den biologiska grunden och genus som den socialt konstruerade (jag återkommer till detta 

under teoriavsnittet där den samhällsvetenskapliga synen kommer utvecklas). Att lärarnas 

definition skiljer sig från den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen kan bli 

problematiskt då undervisningen i skolan ska vila på en vetenskaplig grund, samt att 

undervisningen ska vara likvärdig (2010:800). 

Även Eva Gannerud (2009) tar upp lärares uppfattningar om jämställdhet. Hon har genomfört 

en enkätstudie med 1716 grundskolelärare som visar att mer än två tredjedelar av lärarna 

anser att de arbetar med jämställdhet dagligen. Ingegerd Tallberg Broman och Lena Holmberg 

(2007) har precis som Gannerud och Wernersson gjort en enkätundersökning. Tallberg 

Broman och Holmbergs (2007) resultat visar att lärare i både förskolan och grundskolan 

generellt uppskattar sig yrkeskunnande som högt. Samtidigt som lärarna överlag anser att de 

har svårigheter med att hantera exempelvis social mångfald och jämställdhet. Medan 

majoriteten av lärarna i Ganneruds (2009) studie överlag anser att de har goda kunskaper 

kring jämställdhetsfrågor, dock framgår inte hur de lärarna arbetar med jämställdhet eller hur 

ofta. 

Lärares demokratiuppdrag är avgörande när det kommer till elevers lärande, för att eleverna 

ska nå både kunskapsmålen men också de mål som finns kring medborgerlig kunskap menar 

Tallberg Broman och Holmberg (2007). Därför vill Tallberg Broman och Holmberg (2007) 



 

9 

 

uppmärksamma lärares uppfattningar kring sitt yrkeskunnande kontra hur de arbetar med 

demokrati.1 Wahlgren (2009) instämmer i att genuspedagogik i grunden handlar om 

demokrati och om rådande köns- och maktmönster i samhället. Det är viktigt att lärare blir 

medvetna om vilka könsroller som de bidrar till att befästa genom sin undervisning, för skolan 

är inte neutral i sin syn på könen. Skolan manifesterar och för vidare en norm kring hur unga 

kvinnor och män ska vara. Genom att medvetandegöra lärare kring hur skolan socialiserar in 

elever i olika grupper och könsroller så kan vi också börja förändra, för bara via kunskap kan 

attityder förändras (Wahlgren, 2009).  

Gannerud (2009) menar att en förklaring till att lärare uppskattar sig ha goda kunskaper 

gällande jämställdhet kan ligga i att lärare själva anser att böcker, media och personliga 

erfarenheter har gett dem tillräckligt med kunskaper. Utifrån det argumenterar Gannerud 

(2009) för att man skulle kunna dra slutsatsen att lärares förståelse av genus och jämställdhet 

inte direkt baseras på vetenskap och forskning utan ”common sense”-kunskaper. 

Genuspedagogerna som Wahlgren (2009) har intervjuat upplever själva att lärare överlag 

anser sig vara jämställda och att jämställdhet därmed inte är något som de behöver arbeta 

med, något som liknar både Tallberg Broman och Holmbergs och Ganneruds resultat. 

2.3 Nordiskt perspektiv på skola och jämställdhet 

Delegationen för jämställdhet (SOU 2010:99) uppmärksammar att det är få skolor som aktivt 

arbetar med jämställdhet och att det inte alltid är ett prioriterat område. Det medför att 

systematiken kring arbetet med jämställdhet i skolan i många avseenden blir bristfällig. Detta 

är också något som uppmärksammas av Mia Heikkilä (2013), hon har studerat hur lärare 

arbetar med jämställdhet i ett antal skolor i Norden. Arbetet med jämställdhet ser olika ut i de 

Nordiska länderna och resultatet visar också att hur styrdokumentens formuleringar gällande 

jämställdhet är avgörande för vilken typ av arbete som genomförs. De länder som saknar 

tydliga riktlinjer om jämställdhetsarbete i skolan tenderar arbeta mindre aktivt med den typen 

av frågor. Hur de Nordiska länderna valt att benämna jämställdhet skiljer sig också åt, i 

Danmark exempelvis finns ingen formulering om jämställdhet och kön, istället nämns 

demokrati och jämlikhet (Heikkilä, 2013). I Sverige finns som nämnt tidigare tydliga 

skrivningar i framförallt värdegrunden som berör hur alla som verkar inom skolan ska arbeta 

för att främja jämställdhet. Jämställdhet ses som ett av de grundläggande värdena och alla 

 
1 Demokratibegreppet innefattar i Tallberg Broman och Holmbergs studie flera saker, som exempelvis 

medborgarrätt och jämställdhet. 
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lärare ska se till att undervisningens innehåll och upplägg formas utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2011). 

Vid intervjuerna med lärare från de olika Nordiska länderna så visade det sig att de lärare som 

arbetade i ett land där styrdokumenten hade formuleringar som berörde jämställdhet också 

refererade till begreppet under intervjun. Studien visar därmed att formuleringar om 

jämställdhet spelar roll för vilken praxis som gäller regionalt och lokalt (Heikkilä, 2013). 

Heikkilä (2013) presenterar en sammanställning av rapporter från de olika Nordiska länderna 

som visar att unga kvinnor och män i stor utsträckning värderas utifrån könsnormer och 

föreställningar om kön och kön utgör då en kategori utifrån vilken individer bedöms. Hon 

framhäver, precis som delegationen för jämställdhet i skolan, att detta kan begränsa elevers 

lärande då lärare riskerar att fokusera undervisningen på stereotypa förväntningar utifrån 

elevernas kön. 

Ett problem när det kommer till isärhållandet av könen är att det leder till olika sociala 

förutsättningar beroende på elevers kön. Unga kvinnor och män förväntas exempelvis inte 

vara intresserade av samma ämnen. Det medför en bristande jämställdhet och elever får 

därmed olika förutsättningar för lärande och utveckling baserat på sin könstillhörighet. 

Lärarens bemötande av elever kan få konsekvenser för elevernas individuella lärande (SOU 

2010:99). I den bästa av världar genomsyrar jämställdhetsarbetet verksamheten och har hög 

prioritet. Delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 2010:99) framhäver att 

jämställdhetsarbetet ofta bedrivs vid sidan av den ordinarie verksamheten. Att uppnå 

jämställdhet i verksamheten kan ses som en kvalitetsfråga, och blir därför en viktig faktor när 

det kommer till utbildning och elevers möjlighet till utveckling och lärande. Heikkilä (2013) 

uppmärksammar att gemensamt för de Nordiska ländernas skollagstiftning och styrdokument 

är just likvärdighet – att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Lärare ska alltså inte 

göra skillnad på elever utifrån någon social kategori utan alla ska erbjudas en likvärdig 

utbildning. Undervisningen bör därför vara upplagd så att alla elever, oavsett kön, känner sig 

inkluderade.  

2.4 Sammanfattning 

Att det är svårt för lärare att definiera begreppet jämställdhet kan också hänga ihop med att 

det saknas en definition av begreppet i den offentliga debatten. Det kan bero på att 

människors föreställningar om vad ett jämställt samhälle innebär skiljer sig åt. Wernersson 

(2009) och Hedlin (2010) uppmärksammar att det saknas vägledning i styrdokumenten kring 

hur man ska tolka begreppet jämställdhet, det är något som försvårar lärarnas arbete. 
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Forskningen som presenteras är inne på att den jämställdhet som finns beskriven i 

styrdokumenten utgår från reell jämställdhet, och vad det är rent konkret kan vara svårt att 

fastslå. Skolan ses ofta som en spegling av samhället och därför är det oundvikligt att inte 

överföra samhällets ojämställda mönster även till skolan. Det finns skillnader kring hur lärare 

tolkar och arbetar med begreppet och utöver det så är styrdokumenten inte tydliga med hur 

begreppet faktiskt ska implementeras i skolan, bara att det ska genomsyra verksamheten.  

3. Teoretisk utgångspunkt  
Inom genusforskning finns det en tydlig koppling till och ökad strävan mot jämställdhet. 

Exempelvis inriktar sig delar av genusforskningen på att undersöka hur olika villkor för män 

och kvinnor skapas och återskapas, något som i sin tur kan fungera som ett underlag för att 

förstå hur vi ska arbeta med att integrera jämställdhet i verksamheter. Köns- och 

genusordning kan ses som ett analytiskt begrepp medan jämställdhet snarare är ett normativt 

begrepp som beskriver en specifik del av genusordningen (Wernersson (2009, s. 11). Den 

teoretiska genomgången fokuserar framförallt på mäns överordning kontra kvinnors 

underordning och maktobalansen mellan könen samt normer kopplade till könen.  

3.1 Att göra kön  

Genom insikt i hur kön skapas i sociala sammanhang så fördjupas också förståelsen för hur 

maktrelationer mellan könen uppkommer och befästs. Genus och kön fungerar som två 

beskrivningar av kroppen och olika tolkningssätt av den, begreppet kön beskriver människors 

fysiska kroppar medan genus används för att beskriva formandet och vår tolkning av kroppen 

(Evertsson, 2010). Kön och genus kan användas som synonymer men i vissa fall tolkas de 

som motsatspar där kön är det biologiska och genus det sociala. Kön är studiens centrala 

begrepp och i genusteori ser man inte kön endast som en biologisk kategori utan begreppet 

beskriver även det socialt konstruerade. I denna studie kommer begreppet kön att användas 

när det socialt konstruerade könet benämns. Detta på grund av att begrepp som exempelvis 

könsroller, könsidentitet, könsmaktsordningen och normativa föreställningar om kön används 

i studien och dessa avser till den sociala konstruktionen av kön.  

Kön är den kategori som tydligast styr hur människor handlar och agerar i vardagen (Heikkilä, 

2015). Att agera utifrån det sociala könet är inte ett aktivt val utan människor agerar medvetet 

och omedvetet utifrån de förväntningar som finns utifrån det biologiska könet. Detta 

innefattar också en hierarkisk maktdimension där mannen utgör normen, och kvinnan ses 

därmed som en avvikelse från normen (Evertsson, 2010; Hedlin, 2010). Det finns helt enkelt 
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olika förväntningar på hur en man och en kvinna ska bete sig. Kvinnlighet och manlighet är 

inte naturligt utan något som vi lär oss (Glans, 2008). Vår samhällsordning särskiljer och 

sorterar kvinnor och män utifrån deras kön. Denna sortering innebär också ofta en värdering 

och förväntan av manligt respektive kvinnligt (Hedlin, 2008). Dessa förväntningar kallar 

Yvonne Hirdman (2003) för ett genussystem. Både kvinnor och män är medskapare till 

genussystemet, skillnaden är bara att kvinnor och kvinnlighet har lägre status (Hirdman, 

1988). Detta medskapande sker utifrån osynliga regler – ett genuskontrakt där makt är 

centralt. I genuskontraktet beskrivs framförallt begränsningarna för kvinnor samtidigt som 

relationen mellan män och kvinnor sätts i centrum (Hirdman, 2003).  

Genuskontraktet innefattar bland annat föreställningar om hur relationen mellan män och 

kvinnor bör vara – kvinnor som känslosamma och män som rationella, arbetsdelning mellan 

könen samt inlärning kopplat till könen; exempelvis att pojkar inte ska gråta och att flickor 

bär rosa (Hirdman, 2003; Gemzöe, 2014). Kvinnor utsätts dagligen för symboliska 

värderingar genom språkbruk kopplat till könen som leder till olika uppfattningar om manligt 

och kvinnlig (Staberg, 1997), något som förstärker genuskontraktet mellan könen och som 

också manifesterar bilden av hur kvinnor och män bör vara. 

3.2 Traditionella könsroller  

Begreppet könsroller beskriver de osynliga strukturer som finns i samhället och som kan 

fungera som ett hinder för kvinnor och män. I denna studie används begreppet för att lyfta 

fram den sociala konstruktionen av kön och synliggöra hur dessa normer även återfinns i 

skolan. Ett könsnormer bidrar till att synliggöra de kulturella och sociala föreställningarna om 

vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Uppdelningen manligt och kvinnligt 

förklarar normativa föreställningar om könen som inte nödvändigtvis går att koppla till det 

biologiska könet. Manligt och kvinnligt används och konstrueras i relation till varandra 

(Hirdman, 1988; Evertsson, 2010). 

Ofta utgör mannen normen i samhället och det menar Hirdman (1988) grundar sig i 

genussystemet som beskrivits ovan, där mannen är överordnad kvinnan. Genom att hålla isär 

könen så kan den manliga normen kan få fäste. Utifrån det så skapas och återskapas kvinnors 

underordning, det är något som vi föds in i och dessa idéer och föreställningar om manligt och 

kvinnligt är svåra att bryta sig loss ifrån. Hirdman (2011) definierar begreppet könsroller som 

de socialt och kulturellt bestämda skillnader som finns mellan könen. Könsrollsbegreppet 

kopplas ofta samman med förväntningar om hur människor ska agera utifrån sitt kön samt hur 

förhållandet mellan könen ska vara. När ett barn föds frågar omgivningen exempelvis alltid 
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om det är en pojke eller flicka. Marianne Carlsson (1985) menar att svarat på den frågan är 

vad som avgör hur vi bemöter och förhåller oss gentemot barnet – för att barnet ska få ”rätt” 

könsrollsinskolning så behöver vi definiera barnets kön.  

Carlsson (1985) belyser att uppfostran, erfarenheter och krav bidrar till att vi bygger upp vår 

könsidentitet. Könsidentiteten styr våra reaktioner, beteenden, prestationer och val och det 

leder till stereotypa beteenden och förväntningar gällande könen. Dessa förväntningar 

reproduceras utifrån de traditionella könsmönster som samhället etablerat. Fanny 

Ambjörnsson (2011) beskriver att dessa förväntningar på könen bland annat reproduceras i att 

vi förväntar oss att flickor ska bära kläder i klara och ljusa färger medan pojkars kläder ofta är 

dova och mörka. Det leder också till att omvärlden bemöter barn olika utifrån vilka 

könskodade kläder de bär. Normer kopplade till könen kan därför bli problematiska då de 

kategoriserar människor utifrån stereotypa markörer och föreställningar om kön, där manligt 

överordnas och kvinnligt underordnas, något som begränsar människor.  

3.3 Makt 

Delegationen för jämställdhet (SOU 2010:99) beskriver att en förutsättning för jämställdhet i 

skolan är att män och kvinnor ska ha lika stor makt. Problemet idag är att kvinnor och män 

inte har samma makt, och arbete med jämställdhet inriktar sig på att bemöta det. Makt är 

centralt både i skolan och i samhället, Mats Börjesson och Ulf Rehn (2009) menar att makt 

finns på olika nivåer och på olika dimensioner i samhället och vi är alla del av denna 

maktstruktur. Makt manifesterar sig i vår omgivning och tar olika positioner i vårt sociala liv 

– samt ger sig till känna på olika sätt. De menar att makt bygger på att vi befinner oss inom 

detta system i vilket vi tillåter makten att formas. Makt kan exempelvis användas som hot om 

våld, tvång, som belöning och för att kontrollera någon. Kontroll kan utövas genom både 

inklusion och exklusion, det skapas ett ”vi och dem”, något som bidrar till att definiera vem 

som har makt och vem som inte har det. Skapandet av dessa skillnader synliggörs också när 

det kommer till kön, könsmakten uttrycks genom att män och kvinnor ofta ses som varandras 

motsatspar där den ena utövar makt över den andre, något som möjliggör dominans och 

förtryck. Vidare poängterar Börjesson och Rehn (2009) att kontrollera diskursen är ytterligare 

ett sätt att manifestera makt, genom att definiera vad som får och inte får sägas skapas ett 

övertag. Diskussioner begränsas och genom att utnyttja exempelvis en maktposition 

legitimeras en persons åsikter över en annans. Just makt över diskursen och framförallt 

språket är centralt när vi talar om makt mellan könen, något som kommer att fördjupas nedan. 
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Exempelvis så finns det olika förväntningar på könen och därmed också olika förväntningar 

på kvinnors respektive mäns språk.   

3.4 Problem och motstånd i jämställdhetsarbete  

Arbete med jämställdhetsintegrering både komplext och motsägelsefullt och de politiska 

målsättningarna för jämställdhetsintegrering är i viss mån diffusa. Det leder ofta till 

diskussioner om vad problemet faktiskt är, vad är det som är ojämställt och hur ska det lösas. 

Inom en organisation finns ofta flera olika och till viss del motstridiga synsätt på jämställdhet, 

det medför också att det finns skillnader gällande vilka strategier som ska tillämpas (Callerstig 

& Lindholm, 2011). Genuspedagogerna i Wahlgrens (2009) studie beskriver att de ofta stöter 

på motstånd i sitt arbete med jämställdhet och genuspedagogik. Därför används begreppet 

jämställdhetsintegrering i studien för att synliggöra hur lärarna och skolorna arbetar med 

jämställdhet i verksamheten samt hur de bemöter motstånd som kan ta sig olika uttryck. 

Ingrid Pincus (1997) identifierar olika typer av motstånd när det kommer till arbete med 

jämställdhetsintegrering. Hon menar att när det kommer till människors ovilja förändra sin 

negativa inställning gällande invanda synsätt och rutiner så är det oftast män som är obenägna 

att förändras. Detta syns framförallt när det kommer till frågor som arbetar med att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Samtidigt som Pincus (1997) poängterar att det ofta är 

män som utövar motstånd så betyder det inte att det bara är män som visar motstånd, och att 

det absolut inte är alla män.  

Passivt motstånd identifierar Pincus (1997) som det vanligaste förekommande motståndet 

gentemot arbetet med jämställdhetsfrågor. Där utgör tystnad en stor del i att uttrycka sitt 

motstånd för att göra jämställdhet till en ickefråga. Detta används ofta av dem som har den 

ledande rollen i en grupp, de som sätter dagordningen. Vidare identifierar Pincus (1997) att 

personer med ledande positioner i en grupp ibland också argumenterar emot när jämställdhet 

lyfts, ett mer aktivt motstånd. Ann-Charlotte Callerstig och Kristina Lindholm (2011) menar 

att ofta ställs jämställdhet i relation till andra, viktigare intressen i ett försök att urholka 

jämställdhetsfrågan. Vilka som argumenterar emot frågor om jämställdhet säger ofta något 

om maktrelationerna i gruppen, och just maktaspekterna är något man behöver ta hänsyn till i 

det praktiska arbetet med jämställdhet.   

4. Material och metod 
Denna studie baseras på semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med åtta 

samhällskunskapslärare som arbetar på olika gymnasieskolor i en mellanstor stad i Sverige. 
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Lärarna arbetar även i olika skolkontexter, både i kommunala skolor och friskolor. I följande 

avsnitt presenteras och diskuteras studiens metodiska val och tillvägagångssätt.  

4.1 Intervju som metod  

Då denna studie främst berör lärares erfarenhet och reflektion gentemot yrket kopplat till 

begreppet jämställdhet så har en kvalitativ metod använts. Ämnet handlar om frågor som inte 

direkt går att passa in på förvalda kategorier, som vid exempelvis en enkät, då lärarnas 

förhållningssätt till begreppet jämställdhet är individuellt. Via intervjuer har jag fått möjlighet 

att ställa direkta följdfrågor och be informanterna att utveckla sina resonemang. Genom att 

intervjua personer som är del av en social verksamhet, som skolan i det här fallet, så kommer 

man åt insikter kring de förhållanden som råder inom verksamheten. Intervjuer ger oss 

kunskaper om sociala förhållanden samt människors känslor och upplevelser (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Det är intervjupersoners synsätt, 

erfarenheter och upplevelser som är det huvudsakliga fokuset i en kvalitativ intervju och det 

medför att den typen av intervjuer ofta är mer öppna för oväntade saker och nya perspektiv 

(Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Den första intervjun som genomfördes fungerade 

som en pilotstudie och under den intervjun insåg jag att intervjufrågorna fungerade. Dock 

gjorde jag ett tillägg i min intervjuguide där jag adderade en sista fråga om maktperspektiv. 

Den frågan ställdes bara om läraren inte själv berörde makt under intervjun. Alla intervjuer 

har spelats in för att sedan kunna transkriberas. Informanterna och skolorna de arbetar på har 

anonymiserats.  

Majoriteten av intervjuerna genomfördes på respektive skola där läraren arbetar, en av 

intervjuerna genomfördes på Örebro universitet då läraren själv hade ärende dit. Intervjuerna 

tog mellan 30–45 minuter. Kvalitativa intervjuer utgår ofta från ett antal frågeområden, 

teman. Dessa bör vara avgränsade och samtidigt omfatta ett relativt stort delområde. Vid en 

kvalitativ intervju behöver intervjuaren vara säker på uppsatsens syfte och huvudtema för att 

intervjun ska få en mer naturlig form, och följdfrågor kommer ofta mer naturligt (Bryman, 

2018). Min intervjuguide (se bilaga 1) utgår från tre huvudteman; jämställdhet som värde, 

jämställdhet i klassrummet och jämställdhet i verksamheten. Poängen med tematiseringen är 

att få en mer naturlig intervju och frågorna kan följa informantens svar, därmed kan frågorna 

och frågornas ordningsföljd behöva anpassas till varje intervjusituation (Kvale & Brinkmann, 

2014). En kvalitativ intervju kan därmed bidra till att ge en bredare bild av det fenomen som 

studien undersöker då den typen av intervjuer ofta blir mer nyanserade och jag kommer åt 

personens tankar och åsikter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Ahrne & Svensson, 2015). 
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Jag har behövt vara lyhörd under intervjuerna och för att kunna styra dem så att lärarnas 

upplevelser och erfarenheter får ta plats samtidigt som jag säkerställer att jag faktiskt har fått 

svar på det som jag efterfrågat (Zetterquist-Eriksson & Ahrne, 2015). Det är jag som forskare 

som styr situationen, därför har jag också följt upp informanternas svar kontinuerligt under 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.2 Urval och avgränsningar 

Jag började med att kontakta rektorer på alla gymnasieskolor i länet med en förfrågan om det 

fanns någon samhällskunskapslärare på skolan som skulle kunna ställa upp som informant för 

min studie (se bilaga 2). För att få en så autentisk intervju som möjligt så beskrev jag i mejlet 

bara kort uppsatsens syfte och huvudtema och skickade inte med mina intervjuteman och 

frågor. Mitt urval formades utifrån vilka som svarade på mejlet. De åtta personer som har 

intervjuats är helt enkelt de som har svarat, jag fick alltså inga andra svar utöver mina 

intervjupersoner. Alan Bryman (2018) beskriver det som ett stratifierat slumpmässigt urval, 

ett sådant urval syftar till en viss samhällsgrupp – i mitt fall samhällskunskapslärare. Viktigt 

att notera är också att de lärare som deltar i studien kan ha valt att delta på grund av att de har 

en större medvetna om den här typen av frågor än vad lärare har generellt, och att det har 

motiverat deras medverkan.  

Bryman (2018) betonar vikten av generalisering under urvalsprocessen. Generalisering 

innebär att forskaren väljer informanter med så bred bakgrund som möjligt, för att studiens 

resultat ska kunna förankras i en större population. Han menar att urvalet måste vara brett och 

inte enbart baserat på en eller två faktorer. Som exempelvis kön och ålder. Slumpen är vad 

som har avgjort mitt urval och därför har jag inte kunnat styra informanternas ålder, kön, 

etnicitet och så vidare. Så för att öka studiens generaliserbarhet valde jag att kontakta många 

skolor för att få med lärare från olika skolkontexter och som arbetar på olika program. Några 

av lärarna arbetar på samma skola, och två av lärarna arbetar på samma program.  

Informanterna är mellan 32 och 58 år, alla av dem har svensk bakgrund, två av dem är 

kvinnor och resterande är män, även där var det slumpen som avgjorde fördelningen. Fem av 

lärarna arbetar på kommunala skolor och tre av dem arbetar på friskolor. Alla lärare arbetar på 

studieförberedande program och har gått lärarutbildningen på samma universitet/högskola. En 

stor del av informanterna har lång erfarenhet och är både medvetna och engagerade när det 

kommer till jämställdhetsfrågor. Flera av dem har deltagit vid olika utbildningar och 

fortbildningsdagar som behandlat exempelvis normer, makt, jämställdhet och liknande frågor.  

Lärarna är osedvanligt medvetna om jämställdhet och alla menar att de alltid har med sig ett 
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jämställdhetstänk in i klassrummet. En stor andel av lärarna uppger att på det program de är 

anställda så är eleverna övervägande kvinnor. Trots att det finns vissa olikheter mellan 

informanterna så är mitt urval litet och kan därför inte generaliserbart till en större population, 

mitt resultat är enbart representativt för de åtta intervjuade lärarna. Det gäller även lärarnas 

tolkning av hur skolorna arbetar med jämställdhet, det är en lärares tolkning av arbetet och det 

säger relativt lite om skolornas arbete. Det finns dock goda skäl att anta att de synsätt som 

framkommit under intervjuerna ger oss en bild av vanligt förekommande uppfattningar och 

erfarenheter gällande jämställdhet hos samhällskunskapslärare på gymnasiet.  

4.3 Bearbetning av materialet  

Efter intervjuerna började jag transkribera materialet. Transkribering kan ske på flera sätt, och 

ibland transkriberas allt, i andra fall tas onödiga vardagsord och pauser bort (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Jag har valt att transkribera hela intervjun, däremot har jag valt 

att utesluta vardagsord och pauser i citaten för att få en mer skriftspråklig karaktär i mitt 

resultat. Bearbetningen av transkriberingarna har skett i flera steg. Först gjordes en 

genomläsning av alla transkriberingar för att ge mig en helhetsbild av alla informanters syn på 

och erfarenheter av jämställdhet. Jag har gjort en tematisk analys av intervjuerna där tolv 

huvudsakliga teman har synliggjorts, arbetet har skett induktivt där innehållet i intervjuerna 

har styrt temana. Tematiseringen bidrar till att tydligare kunna analysera lärarnas svar utifrån 

mina frågeställningar (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare har jag jämfört 

lärarnas svar med varandra för att synliggöra skillnader och likheter i deras tolkning av 

jämställdhetsarbetet. Jag har fokuserat på hur de arbetar med jämställdhet som ämnesinnehåll, 

hur de tolkar sin roll som förmedlare av jämställdhet samt hur de definierar själva begreppet. 

Därefter har jag påbörjat själva analysen. Eftersom jag i min forskarroll inte kan upphöra att 

vara kvinna så är det något som jag har fått förhålla mig till under arbetet med studien och det 

kan också ha påverkat studiens resultat. 

4.4 Reliabilitet och validitet  

För att bedöma en studies pålitlighet används reliabilitet och validitet. Om en studie har en 

hög reliabilitet så innebär det att det är möjligt för en annan forskare att använda sig av 

samma material och metod för att uppnå samma resultat. Reliabiliteten i den här studien är 

begränsad eftersom resultatet baseras på min tolkning av materialet. Mina erfarenheter, 

referenser och personliga syn delar ingen annan. Vidare är det svårt att vid en intervju uppnå 

exakt samma svar från informanterna igen, speciellt när det kommer till samhällsfrågor – då 

samhället är föränderligt. Studiens begränsade reliabilitet påverkar nödvändigtvis inte 
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studiens validitet. Begreppet validitet bedömer om studien mäter det som är avsett att mätas 

utifrån studiens frågeställningar. Studiens intervjuteman har skrivits utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Jag anser att studien har en relativt hög validitet då frågeställningarna 

besvarats på ett vetenskapligt sätt (Svensson & Ahrne, 2015; Bryman, 2018).  

4.5 Etiska överväganden  

Intervjuerna som har genomförts har utgått från Vetenskapsrådets (2006) riktlinjer för 

forskningsetiska principer. Där beskrivs fyra grundläggande kriterier – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Lärarna som ställde upp som 

informanter var medvetna om studiens syfte då det formulerats i det mejl som skickats ut till 

skolledningen. Vid intervjutillfället förklarade jag återigen syftet med studien. Jag 

informerade dem att deras deltagande är frivilligt och att deras svar kommer anonymiseras 

samt spelas in. Dessutom är både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet aktuellt för 

denna studie, då deltagarnas svar är anonyma och deras intervjuer kommer endast att 

användas till denna studie (Vetenskapsrådet, 2006; Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 

2014). Lärarnas identitet kommer att skyddas och jag har gett dem fiktiva namn för att behålla 

deras anonymitet. Namnen gavs i alfabetiskt ordning och har ingen innebörd mer än kön.  

5. Analys 
I denna del presenteras samhällskunskapslärarnas syn på sitt och skolans uppdrag som 

förmedlare av jämställdhet och hur arbetet med jämställdhet ser ut både när det kommer till 

undervisning och förhållningssätt gentemot eleverna. Analysen följer tolv rubriker som har 

synliggjorts utifrån analysen av materialet. Begreppen ”lärare” och ”lärarna” syftar på 

informanterna och inte alla lärare generellt.  

5.1 Vad är jämställdhet? 

När det kommer till lärarnas definition av begreppet jämställdhet så finns det både likheter 

och skillnader, överlag visar lärarnas tolkning av begreppet på att de är teoretiskt insatta och 

engagerade i frågan. Majoriteten av lärarna tar upp att jämställdhet handlar om lika 

behandling oavsett kön och att alla människor ska ha samma förutsättningar och möjligheter. 

Vidare beskriver lärarna att jämställdhet också handlar om att alla människor ska ha samma 

rättigheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet. Även strukturer och maktstrukturer är 

något som flera av lärarna berör. Henrik (50 år) som arbetar på en friskola säger att ”det 

handlar om att synliggöra de maktstrukturer som finns i samhället, i allt från det enskilda 

vardagslivet till en mer samhällelig systematisk nivå” (Henrik). Även Britta (50 år) som 

arbetar på en kommunal skola berör makt menar att ”jämställdhet mellan könen handlar om 
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att ha makt över sitt eget liv och då ska det inte spela någon roll vilken könstillhörighet man 

har” (Britta). Erik (48 år) som också arbetar på en kommunal skola beskriver att för honom så 

handlar jämställdhet om att inte bli begränsad – det ska inte finnas några hinder på grund av 

kön för människor och alla ska ha makt att styra över sitt liv. Ofta berör lärarna också de 

osynliga strukturer som finns i samhället, som exempelvis traditionella könsroller. Britta 

betonar att för henne handlar könsroller om att ”kvinnan har en designerad plats och mannen 

har en designerad plats, man spelar de rollerna. Kanske accepterar man och trivs med dem, 

det är skitsamma, du väljer dem inte” (Britta). Hon poängterar att på grund av att människor 

inte själva har valt dessa roller så kan de inte heller bryta dessa roller utan att råka ut för 

repressalier.  

Gustav (42 år) arbetar på en friskola på ett program som har fotbollsinriktning där majoriteten 

av eleverna är unga män. En följd av det blir att könsroller utgör en stor del av hans arbete 

med jämställdhet. Han menar att vi måste acceptera att det är ojämställt för att kunna 

förändra, för om vi ser vårt ojämställda samhälle som ett normaltillstånd så kommer det alltid 

se ut som det gör idag. Fotboll är en otroligt mansdominerad sport och har enligt honom 

kommit betydligt kortare än andra sporter när det kommer till jämställdhet. Gustav framhäver 

att damfotboll får betydligt mindre utrymme än andra damidrotter i media och likande. 

Eftersom han arbetar med morgondagens fotbollsproffs så fokuserar han mycket på normer 

och strukturer, när han definierar jämställdhet så utgår han från demokrati och mänskliga 

rättigheter – att ingen ska bedömas utifrån sitt kön utan alla måste kunna skapa sig samma 

möjligheter oavsett. 

Lärarnas tolkning av begreppet genomsyras tydligt av de skrivningar som finns i skolans 

värdegrund gällande rättvisa, demokratiska värderingar och maktbalans mellan könen 

(Skolverket, 2011). Lärarna är inne på att jämställdhet handlar om att motverka förtryck 

mellan individer utifrån kön och arbeta med att motverka könsnormer som begränsar 

individen, likt det syfte som delegationen för jämställdhet beskriver i sin rapport. En stor del 

av lärarna kopplar just normer kring vad som är kvinnligt och manligt till begreppet 

jämställdhet och menar att de arbetar mycket med att ifrågasätta de strukturerna och utmana 

elevernas tänkande genom att fråga varför vi tänker så. För att visa på det faktiskt är något vi 

skapar. De menar precis som Maria Evertsson (2010) och Hedlin (2010) att det sociala könet 

– genus, inte är ett aktivt val utan att vi agerar medvetet och omedvetet utifrån de 

förväntningarna som finns på oss utifrån vårt biologiska kön. Lärarna menar att vi är styrda av 

de könsnormer och strukturer som finns i samhället. Anders (47 år) som arbetar på en 
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kommunal skola där ca 70 procent av alla elever är kvinnor tar upp att just könsrollerna utgör 

en stor del i varför vi inte har uppnått ett jämställt samhälle.  

5.2 En fråga om HBTQ 

Cecilia (45 år) som också arbetar på en kommunal skola med en stor andel kvinnliga elever är 

inne på liknande spår som Anders. Hon menar att jämställdhet handlar om vad vi gör både i 

samhället men också i hemmet – vem som gör vad i hemmet, vilka normer som befästs, hur vi 

uppfostrar barn och språkbruk är något som påverkar eleverna. Hon lyfter också problem 

kring att vi etikerar människor utifrån deras kön, Cecilia har själv mött elever som har 

genomgått en könskorrigering och har i och med det blivit mer uppmärksam på hur hon 

tilltalar sina elever. ”Hur facken är blir en utmaning när man har elever som gör en 

könskorrigering. För det är ju faktiskt ett barn jag har framför mig, det är inte ett kön. Vi är 

ganska bra på att etikera kön tycker jag” (Cecilia). Språket och hur vi väljer att formulera oss 

är något som är en bidragande faktor till att normer kring könen befästs (Hedlin, 2010). 

Därför är det viktigt att lärare är medvetna om vilka normer och strukturer som de bidrar till 

att befästa. Henrik har arbetat med elever som uttalat varit icke-binära2 och lyfter problemen 

kring att icke-binära faktiskt inte passar in i genussystemet, då allt i vårt samhälle utifrån från 

kvinna eller man. Därför lyfter han även in HBTQ i sin tolkning av jämställdhet, för honom 

handlar jämställdhet mer om rätten att få vara den du är än könstillhörighet.  

Alla lärare definierar jämställdhet både på individnivå och samhällsnivå. Anders menar att 

oavsett kön så ska man ha lika stor makt kring alla områden i samhället och ett samhälle är 

jämställt först när män och kvinnor har lika stor makt. Dan (58 år), som har arbetat som lärare 

i över 30 år och är anställd på en kommunal skola, beskriver att de normer och strukturer som 

finns i samhället är ett resultat av kulturella, socioekonomiska och ideologiska strukturer 

likväl som ett resultat av enskilda individers val. Hans tankar kring begreppet formulerar han 

såhär: 

Jag är naturligtvis en fånge i strukturen också, men min tanke är ändå att jämställdhet är,  

för mig, en vilja eller strävan efter att å ena sidan bryta ner eller ta undan dem hinder som 

finns, å andra sidan bejaka det som behövs för att kunna lyfta. Man pratar både om positiv  

och negativ fred, både ta bort problemen men också se till att skapa förutsättningarna (Dan). 

Samtidigt finns det vissa skillnader kring vad lärarna anser att ett jämställt samhälle faktiskt 

innebär. Precis som Wernersson (2009) beskriver så påverkar materiella, sociala och 

idémässiga förändringar i samhället hur människor tolkar och använder begreppet. Överlag är 

 
2 Icke-binär används för att beskriva de könsidentiteter som inte passar in i de traditionella könskategorierna man 

och kvinna, alternativt de som väljer att inte definiera sin könsidentitet.  
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lärarna enstämmig i sin tolkning av begreppet när de pratar om att jämställdhet handlar om 

människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön. Däremot finns det 

skillnader i vilka mer faktorer de lyfter in i sin tolkning av jämställdhet. Henrik och Cecilia 

exempelvis lyfter som beskrivet ovan in HBTQ-frågan i sin tolkning av jämställdhet. Britta 

beskriver hur även hon lägger in sexualitet i sin tolkning av begreppet, hon menar att ”makten 

över ditt liv förändras inte bara för att du är tjej, kille, trans eller råkar ha en annan sexuell 

läggning” (Britta). Cecilia lyfter in klass som ett sätt att synliggöra kvinnors underordning, då 

hon menar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män både är en jämställdhetsfråga och en 

klassfråga.  

5.3 Demokrati som en central faktor   

Många av lärarna gör som sagt kopplingen till maktrelationen mellan könen, men samtidigt 

uttrycker några av dem att jämställdhet också är en fråga om demokrati. Gustav menar att 

demokrati, precis som jämställdhet är någonting som inte får tas för givet. ”Människan måste 

förstå att demokrati är någonting vi har skapat för att det ger oss ett bättre samhälle, precis 

som jämställdhet. Men om vi inte förstår poängen med det så kommer vi kanske förlora det” 

(Gustav). Även Henrik beskriver hur jämställdhet för honom först och främst är en 

demokratifråga, något som också Erik tar upp. Erik menar att majoriteten av de teman som 

han tar upp i sin undervisning berör makt och demokrati där jämställdhet har en given plats. 

Lärarna menar alltså att demokratiuppdraget är centralt när det handlar om jämställdhet i 

skolan och enligt Anders kan förklaringen ligga i att demokrati och makt utgör grunden för 

samhällskunskapsundervisningen och jämställdhet är som lärarna är inne på en fråga om både 

makt och demokrati. Lärarnas tolkning av begreppet jämställdhet skiljer sig alltså åt från 

grundskolelärarnas tolkning i Wernerssons (2009) studie. Grundskolelärarnas beskrev 

framförallt begreppet som könens lika värde, något som ingen av informanterna har nämnt. 

De flesta av de intervjuade lärarnas förståelse står i samklang med den teori som presenterats. 

Strukturer och makt är centralt i deras tolkning av begreppet, något som förmodligen är 

bidragande till att lärarnas svar inte skiljer sig speciellt mycket åt. Samtidigt finns det vissa 

skillnader och precis som Wernersson (2009) är inne på så är det svårt att nå en enhetlig 

definition av begreppet. En anledning kan vara att teoretiska kunskaper blandas med lärarnas 

personliga erfarenhet, ”common sense”-kunskaper, precis som Gannerud (2009) 

uppmärksammat i sin studie.  
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5.4 Med fokus på männen 

Intervjuerna med lärarna har framförallt synliggjort två huvudsakliga arbetssätt när det 

kommer till att integrera jämställdhet i undervisningen. Några av lärarna har jämställdhet som 

ett eget tema där några lektioner ägnas åt ämnet, medan andra arbetar med begreppet mer 

övergripande som ett analyssätt för att förstå samhället. Anders beskriver hur han ofta har 

jämställdhet som ett separat arbetsområde där eleverna får arbeta med bland annat enkäter och 

observationer. Exempelvis får eleverna undersöka vilka det är som går med barnvagn i 

centrum en förmiddag för att analysera vilka det är som tar ut föräldraledighet och därmed 

synliggör eleverna könsmönster kopplade till det. Fredrik (32 år) är relativt nyutexaminerad 

och är behörig i historia inte samhällskunskap som han undervisar i, beskriver hur han också 

behandlar jämställdhet som ett eget arbetsområde. Hans elever har gjort ett fördjupningsarbete 

där de fått samla in data som exempelvis bestått av film. Eleverna har studerat hur karaktärer 

framställs utifrån sitt kön. 

Henrik och Britta berättar hur de båda arbetar med provokationer för att väcka elevernas 

uppmärksamhet och intresse. Henrik förklarar hur han ofta arbetar konfrontativt och 

ifrågasätter varför eleverna tänker på ett visst sätt. Utöver det så använder han också 

bildmaterial för att väcka reaktioner hos eleverna. Han menar att bilder bidrar till att 

tydliggöra vad som sticker ut och skaver, något som i sin tur leder till diskussioner och 

reaktioner hos eleverna. Britta beskriver att hon ofta utgår från mannen när hon undervisar om 

jämställdhet: 

Ett sätt att närma sig jämställdhet och roller är att titta på mannens roll, både tjejer och killar 

är av någon anledning lika intresserad av att prata om mannens förändrade roll. Och det här 

förstår ju jag beror på att vi innerst inne tycker att mannen är lite viktigare… Jag tycker att  

det är lättare att få med killarna då, när de ser sin egen roll speglas. När jag lägger upp 

undervisningen så gör jag nog det med att börja hos männen. Det är en eftergift jag har gjort,  

då jag vet att männen måste få sitt… (Britta). 

Precis som Hirdman (1988) är inne på så finns det en hierarki där mannen utgör normen för 

vad som är normalt och denna struktur synliggörs även i undervisningen. Genom att börja 

med mannens roll så befästs delvis överordningen mellan kvinnor och män. Samtidigt är det 

en strategi som Britta använder sig av för att undvika det motstånd som Pincus (1997) 

identifierat. I vissa av Brittas klasser finns det en grupp unga män som har en ledande position 

och som också argumenterar emot när jämställdhet lyfts, så för att Britta ska få md alla elever 

väljer hon att börja hos männen. Det är precis som hon beskriver, ”en eftergift” – Britta 

anpassar helt enkelt undervisningen till den maktrelation som finns i klassen.  
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Gustav och Anders beskriver hur de har liknande strategier när de lägger upp sin 

undervisning, Anders använder sig själv och beskriver hur han är normen som vit, 

heterosexuell, medelålders man och därmed stöter på relativt lite motstånd i samhället, 

jämfört med en kvinna. Gustav säger att: 

Man måste förstå vilken position man har hamnat i. Jag är ju liksom vit, medelålders, 

heterosexuell man. Jag har jättemånga fördelar gentemot andra, och där är nummer ett att jag 

måste förstå. Jag måste vara ödmjuk i min position för jag har förtur och fördelar och allt var det 

kan vara. Och om jag bara kan inse det så är det på något sätt ett steg på vägen, jag behöver inte 

spä på det eller uttala mig om dem som inte har samma position på ett negativt sätt. Så om man 

bara definierar sig själv för att inse vilken plats man har hamnat på, för att förstå att alla inte har 

den här utgångspositionen (Gustav).  

Dels utgår de från mannen för att de precis som Britta anpassar sig till den maktrelation som 

finns både i deras klassrum och i samhället. Samtidigt så uppmärksammar de sin position och 

ställer den i kontrast till andra. Genom att utgå från sig själva så synliggör de att alla faktiskt 

inte har samma utgångsposition och dessutom så medvetandegör de sin egen position.  

5.5 Makt och könsordningen 

Flera av lärarna undervisar i andra ämnen utöver samhällskunskap, bland annat historia. 

Gustav och Henrik beskriver båda två hur de ofta lägger in ett historiskt perspektiv för att 

bredda elevernas förståelse. Detta för att få ett kvinnligt perspektiv på historien samt för att 

visa att det inte alltid har sett ut som det gör idag, utan att könsrollerna exempelvis är något 

som har skapats socialt och som också har förändrats i takt med att samhället har utvecklats. 

Flera av lärarna kopplar ihop undervisning kring jämställdhet med andra begrepp som makt 

och demokrati. Gustav arbetar ofta utifrån vilka som har makt i samhället och vrider på olika 

frågor utifrån ett mansperspektiv och ett kvinnoperspektiv: 

Vi har det i bakhuvudet i allt vi gör och säger, även om vi inte går in och säger ’nu har vi 

undervisning i jämställdhet’ så har vi det väldigt tydligt i bakhuvudet. Vad vi än håller på med så 

har vi det som perspektiv. (Gustav) 

För honom blir det extra viktigt att alltid poängtera detta perspektiv för sina elever då han som 

nämnt tidigare arbetar på ett program med en fotbollsinriktning. Han tänker alltid på att det är 

framtidens ”fotbollsgubbar” som han undervisar, de som ska sitta på läktaren om 30 år och 

kommentera och då är det enligt honom bra om de inte slänger skit på damfotboll. Gustav 

menar att ”kan vi förändra fotbollsgubbars attityd till damfotboll så är jag övertygad om att 

de även kommer se kopplingen till andra delar av samhället” (Gustav).   

Dan och Erik arbetar tillsammans på samma program och arbetar ofta begreppsbaserat. Det 

innebär att begrepp som makt, demokrati och jämställdhet blir verktyg som används för att 

förstå samhället, och det blir perspektiv som appliceras på de olika ämnesområdena de arbetar 
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med. Dan beskriver hur de arbetar med ett område som de kallar för konflikt och konsensus 

där eleverna får göra en enskild fördjupning i en internationell konflikt och då ska eleverna 

lyfta in bland annat genus som ytterligare en dimension att förstå konflikten. Att arbeta 

jämställdhetsintegrerat när det kommer till undervisningen är delvis utmanande för lärarna, då 

det inte finns en enhetlig beskrivning kring hur undervisningens innehåll och upplägg ska 

präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Därför finns det skillnader kring hur lärarna väljer att 

lägga upp sin undervisning.  

5.6 Intersektionalitet 

Även i Brittas arbete med jämställdhet är makt centralt, hon låter dels eleverna definiera vad 

makt är och behandlar det som begrepp. Dels arbetar hon med att synliggöra vilka grupper i 

samhället som har makt och använder begreppet makt för att eleverna ska förstå maktens 

olika nivåer. Utöver makt och demokrati så arbetar flera av lärarna med jämställdhet parallellt 

med begreppet intersektionalitet. Britta och Henrik beskriver att intersektionalitet används för 

att eleverna ska få en utökad förståelse för vilka sociala kategorier som påverkar människors 

identitet. I begreppet intersektionalitet så ingår flera kategorier som kön, etnicitet, klass och 

religion. Dessa kategorier kan användas för att förklara och beskriva förekomsten av 

ojämlikhet i samhället, ofta samverkar dessa diskrimineringskategorier och en person kan 

diskrimineras utifrån flera olika kategorier samtidigt, det blir ett dubbelt förtryck (Ahrne, 

2010). Britta menar att det handlar om att få eleverna att förstå att beroende på vilken identitet 

man bär på så bemöts man olika av samhället. Henrik beskriver hur han tycker att det blir 

krångligare och krångligare för varje år som går att lyfta den här typen av frågor, exempelvis 

mötet med icke-binära elever har fått honom att ifrågasätta genussystemet som han anser är 

väldigt binärt. Han menar att den typen av frågor reflekterade han inte över för fem, sex år 

sedan. Henrik har insett att ”vi kan inte bara prata män och kvinnor, vi måste bredda 

perspektivet. Det handlar ju mycket om makt ändå, jag jobbar jättemycket med maktbegreppet 

– vem har makt, vad är makt, varför får vissa makt och varför har andra inte makt och så 

vidare” (Henrik).  

Henrik, Fredrik, Erik och Cecilia beskriver hur de arbetar mycket med diskussioner och 

samtalsbaserad undervisning för att uppmärksamma eleverna på hur manligt och kvinnligt 

värderas, för att synliggöra normer och könsnormer och för att visa på hur vi behandlar och 

bedömer varandra. Just elevdiskussionen ser Fredrik som central i all sin undervisning, inte 

bara när han undervisar om jämställdhet – elevdiskussionerna ger honom något att bygga 

vidare på samtidigt som han förankrat ämnet han undervisar om hos eleverna. När Cecilia 
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undervisar sina elever som går första året så inleder hon alltid samhällskunskapen med att 

undervisa om ideologier och mänskliga rättigheter, och där utgör jämställdhet en del av 

undervisningsinnehållet. Hon arbetar mycket med att stärka sina elever utifrån vilka 

rättigheter vi har i Sverige, som människa och som kvinna. Cirka åttio procent av hennes 

elever är kvinnor och många av eleverna har också utländsk bakgrund. Att stärka eleverna och 

ge dem redskap för att förstå samhället ser hon som centralt i sin undervisning. Överlag så 

visar intervjuerna på att lärarna har en god teoretisk förståelse när det kommer till hur de 

integrerar jämställdhet i sin undervisning, utöver att jämställdhet blir ett ämnesinnehåll så är 

det också ett övergripande förhållningssätt för lärarna. 

5.7 Unga kvinnor tar plats 

När det kommer till hur lärarna arbetar med jämställdhet som förhållningssätt så har de alla 

utvecklat olika metoder för att bemöta sina elever. Överlag arbetar lärarna intuitivt vid 

bemötandet av eleverna. Flera av lärarna beskriver att de arbetar med att fördela ordet för att 

alla elever ska få möjlighet att komma till tals i klassrummet. När lärarna fördelar ordet så är 

kön endast en kategori som de tar hänsyn till, för lärarna handlar det om att fördela ordet 

propertionellt i klassen. Henrik beskriver hur han arbetar med namnstickor för att fördela 

ordet, och då handlar det också om att få tysta elever att våga svara på frågor. Ofta tar han upp 

flera stickor i handen och tittar på dem innan han drar för att medvetet få varannan kille och 

varannan tjej. Alla lärarna framhäver att jämställdhet är något som de alltid har i åtanke och 

dessutom tar alla lärarna upp den klassiska bilden om att männen är de som dominerar 

klassrummet och att det var någonting som lyftes under deras utbildning. Nästintill alla 

lärarna är dock överens om att den bilden har förändrats. De menar att unga mäns 

tolkningsutrymme har minskat i takt med att allt fler starka unga kvinnor har tagit plats i deras 

klassrum. Utifrån det så handlar lärarnas arbete till stor del om att inte låta något av könen 

dominera klassrummet. Dan beskriver att:  

Det handlar om att fördela ordet och det handlar om att ge uppmärksamhet lika mycket till olika 

elever. Och kanske att det är vissa som jag på ett sätt försöker lyfta därför att de i nån mening 

upplever sig vara i nåt slags underläge. Den här erfarenheten, praxisen som har vuxit fram under 

många år, att det är viktigt att försöka se varje människa och försöka lyfta olika individet och att 

inte låta någon få ta hela talutrymmet (Dan).  

Utifrån de exempel på jämställdhetsintegrering som finns i Lgy 11 så arbetar lärarna både 

aktivt och medvetet för att ge eleverna lika rätt och möjligheter utifrån kön (Skolverket, 

2011). Samtidigt arbetar flera av de intervjuade lärarna på studieförberedande program där en 

stor andel av eleverna är kvinnor. Det kan ha påverkat deras syn på vilka elever som tar mest 

talutrymme. Även om så är fallet så visar ändå det lärarna beskriver på att det har skett en 
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förändring i hur man ser på vem som tar ordet i klassrummet. Britta beskriver att tidigare såg 

man olika på när unga män tog ordet jämfört med när unga kvinnor gjorde det. Det fanns helt 

enkelt en förväntan på att männen skulle ta ordet och hon menar att det gjorde att man inte såg 

problemet kring att kvinnorna fick minskat talutrymme. Det har på de program som lärarna 

arbetar på skett en förändring i det genuskontrakt som finns mellan de manliga och kvinnliga 

eleverna (Hirdman, 2003). De föreställningar som funnits kring unga kvinnors och mäns 

talutrymme har skiftat och unga kvinnor ges i större utsträckning utrymme att komma till tals 

i klassrummet.  

Att utgå från jämställdhet i mötet med eleverna är något som är viktigt för alla lärarna.  

Gustav beskriver att han anser att jämställdhet är viktigt både som förhållningssätt och som 

ämnesinnehåll. Han menar att: 

En drivkraft eller en anledning till att man är lärare är för att man vill vara med och påverka. Ska 

de ha med sig någonting så är det kanske en sund syn på hur samhället fungerar bäst utan att vi 

försöker gruppera oss män och kvinnor, eller etnicitet, sexualitet eller vad det nu kan vara 

(Gustav).  

Han arbetar med klassrumsplaceringar som en metod för att skapa gemenskap i sina grupper. 

Cecilia har liknande strategier som Gustav, även hon styr var eleverna sitter i klassrummet för 

att hon vill att eleverna ska fungera med alla sina klasskamrater. Cecilia beskriver också hur 

hon ofta anonymiserar inlämningar för att testa sig själv, även där handlar det inte bara om 

kön utan det är ett sätt för henne att utmana sin bild av eleverna. Lärarna är medvetna om att 

de själva också är fast i normerna men genom att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering 

och samtidigt vara självkritiska så har de utvecklat metoder som fungerar för dem. Lärarnas 

intuition grundar sig i den erfarenhet och praxis som Dan pratar om, det är någonting som har 

vuxit fram och som har utvecklats med åren. Man kan anta att deras metoder delvis bygger på 

kollegialt samarbete, tillsammans med arbetslivserfarenhet. Då flera av lärarna lyfter vikten 

av samstämmighet med kollegor som en viktig del. Samtidigt lyfter flera av lärarna att de 

generellt har dålig koll på vad som händer utanför deras klassrum, som ämneslärare träffar 

man klasserna i regel ett par lektioner i veckan. Så även om de anser att de lyckas med arbetet 

i sitt klassrum så vet de inte vad som händer däremellan. 

5.8 Psykisk ohälsa hos unga kvinnor  

Trots att talutrymmet har förändrats och att unga kvinnor överlag tar mer plats i klassrummen 

så identifierar lärarna att eleverna ändå i viss utsträckning tar olika roller i klassrummet. 

Fredrik beskriver att ”pojkar är mer stimmiga och rör på sig mer. Man försöker säga att det 

inte beror på könsskillnader mellan pojkar och flickor men du ser ju ändå att den strukturen 
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ligger där på något sätt” (Fredrik). Även Gustav, som arbetar på ett program där majoriteten 

av eleverna är unga män, har uppmärksammat att män har ett annat sätt att försöka ta plats. 

Därför arbetar hans program med att få in unga kvinnor, han anser att det inte är nyttigt att ha 

en klass med 95 procent män utan det behövs en balans mellan könen. Så när det kommer till 

beteende finns det fortfarande socialt bestämda skillnader om hur könen ska agera, precis som 

Hirdman (2011) är inne på. Unga män förväntas vara högljudda och ta plats och unga kvinnor 

förväntas vara tysta och göra bra ifrån sig i skolan, vara högpresterande. Denna förväntan på 

unga kvinnor identifierar alla lärarna som problematisk, kvinnorna är överlag mer stressade 

och ambitiösa när det kommer till studier, de ställer höga krav på sig själva och det leder i 

vissa fall till psykisk ohälsa.  

Henrik beskriver hur hans arbete till stor del handlar om att få unga män att överhuvudtaget 

plugga och läsa, medan de unga kvinnorna får han istället bromsa – ”tjejerna där får vi 

snarare hjälpa dem att balansera plugget så att det inte bara blir plugg. De måste få livet att 

gå ihop” (Henrik). Även Erik beskriver det som ett problem de arbetar aktivt med, han menar 

att de unga männen oftare tycker att det är okej att vara stökiga, bullriga och inte prestera lika 

bra i skolan. Unga kvinnor presterar överlag bättre i skolan och det menar han medför en stor 

press på dem. Det finns en förväntan kring att unga kvinnor och män inte är intresserade av 

utbildning i samma utsträckning (SOU 2010:99), det medför en bristande jämställdhet och 

eleverna får också olika förutsättningar för lärande. De traditionella könsrollerna reproducerar 

där med i skolan, och det blir precis som Carlsson (1985) beskriver – att uppfostran och krav 

bygger vår könsidentitet och styr våra prestationer. Arbete med att stärka unga kvinnor är en 

stor del av jämställdhetssatsningen i skolan (SOU 2010:99), men det är inte lösningen då det 

inte nödvändigtvis bidrar till att utradera de könsnormer som ligger till grund till unga 

kvinnors prestationsångest. Precis som lärarna är inne på så finns det en förväntan kring att 

unga kvinnor ska prestera bättre och vara mer intresserade av studier, denna förväntan är 

grunden till deras psykiska ohälsa. Det handlar med andra ord om att förändra strukturer och 

där kan inte enskilda lärare dra hela lasset, utan det handlar om hur skolan som verksamhet 

arbetar med jämställdhetsintegrering. Hur detta arbete ser ut i skolorna utvecklas under 5.11 

och 5.12. 

5.9 Individualism  

Tidigare har lärarnas arbets- och förhållningssätt beskrivits, och även om alla lärarna har goda 

kunskaper när det kommer till att integrera jämställdhet i klassrummet så är de också överens 

om att de faktiskt inte kan veta om de når fram till alla elever eller inte. Gustav förklarar att 
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trots att han och hans kollegor är samstämmiga och tydliga så kan de aldrig veta exakt var 

eleven står och var elevens åsikter landar någonstans. Samtidigt menar han att om eleverna 

säger något i stil med ”ja jag hör vad du säger men jag håller inte med” så fortsätter hans 

arbete med att integrera jämställdhet i undervisningen. Gustav förklarar att ”då har vi ju ändå 

på något sätt försökt förmedla det här perspektivet som vi står för och om vi är med och tar 

diskussioner och pratar om det i tre år så kanske vi kan påverka en del i alla fall… och 

plantera ett frö framöver” (Gustav). Gustav arbetar alltså hela tiden i undervisningen mot det 

passiva och aktiva motstånd som finns gentemot jämställdhet och arbetar med att långsamt 

förändra maktrelationerna i de grupper han undervisar i (Pincus, 1997; Callerstig & 

Lindholm, 2011). Utifrån att kvinnor är en minoritet både i hans klasser och i fotbollsvärlden. 

Erik och Dan menar att många av deras elever inte ser jämställdhet som ett problem, och 

eleverna vill ofta tro att det är mer jämställt än vad det är. Det grundar sig enligt Erik i två 

saker, antingen vill man inte se det som ett problem eller så vill man inte se strukturerna i 

samhället. Erik understryker att elever i gymnasieålder ofta har ett individualistiskt tänk och 

utgår ofta från sig själva och man vill se alla möjligheter som den enskilda individen har och 

utifrån det så finns det inget som begränsar, och därför är jämställdhet inte ett problem enligt 

eleverna. Erik bemöter den typen av argumentation med att försöka få eleverna att se 

strukturerna och att män exempelvis får fördelar i samhället på grund av att de är just män. 

För honom handlar det helt enkelt om att fortsätta prata och diskutera och framförallt utmana 

eleverna genom att lyfta saker som exempelvis talar emot deras argumentation. Dan 

identifierar att unga kvinnor ofta har en större medvetenhet om frågor som berör jämställdhet, 

medan unga män i större utsträckning inte ser det som ett problem. Dan menar att ”det kan 

bero på att de till och med anser att tjejer i nån mening är underordnade, eller att killar är 

mer omedvetna och mindre mogna i sitt tänkande och därför inte har haft anledning att 

reflektera kring det” (Dan). 

5.10 Anti-feminism 

När Henrik lyfter jämställdhet i undervisningen så upplever han att eleverna sällan köper det 

han säger. Ofta har eleverna en skev bild av jämställhet och framförallt feminism. Vidare 

påtalar han att han har märkt en bakåtsträvande utveckling i sina elevgrupper, att eleverna har 

blivit mer traditionella och konservativa i sin syn på manligt och kvinnligt. Han beskriver att 

”det är en större uppförsbacke för att få med dem på tåget”. Henrik uppmärksammar att 

begreppet feminism har fått en politisk tyngd som många ungdomar har problem med: 
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Går man ifrån det och börjar diskutera och resonera mer kring rättigheter och skyldigheter så 

kan det vara så att de ändå accepterar och tycker att det är rätt att män och kvinnor ska ha samma 

rättigheter och skyldigheter, där är liksom 99 procent överens. Men att ta det ställningstagandet 

och sen säga att ’ja men då är ni ju feminister’, då slår de bakut. Feminist kan nästan vara ett 

skällsord hos vissa ungdomar (Henrik). 

Även Anders har uppmärksammat att det en del av hans elever motsätter sig begreppet 

feminism och vill inte kalla sig det. Både Anders och Henrik förklarar hur de bemöter 

motstånd med fakta och försöker fortsatt visa på hur samhället faktiskt se ut. Samtidigt kan de 

inte tvinga eleverna att kalla sig exempelvis feminister, de kan bara förklara vad begreppet 

faktiskt innebär och göra en ansats till att vända de negativa uppfattningarna som finns. 

Fredrik beskriver att han arbetar på liknande sätt när han bemöter provocerande och negativa 

kommenterare, han försöker bygga vidare på det som eleverna tar upp och låter aldrig en 

provocerande kommentar gå obemärkt förbi. Han vill skapa ett öppet klimat där alla elever 

ges möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

Cecilia har vid flera tillfällen upplevt att hennes manliga elever ibland blir provocerade av att 

hon är kvinna och berättar att hennes manliga kollega inte har samma problem när han 

undervisar om jämställdhet. Vad detta beror på vet hon inte men hon ser det som en stor 

utmaning. Anders som arbetar på en skola med en stor andel kvinnor stöter sällan på motstånd 

när han lyfter jämställdhet i undervisningen. Dock så har han likt Cecilia uppmärksammat att 

vissa unga män motsätter sig ämnet, men eftersom de eleverna är i minoritet så hörs de sällan 

och det blir alltså ingenting som Anders känner att han behöver bemöta. Det motstånd som 

Pincus (1997) beskriver återfinns i alla lärarnas redogörelser, både passivt och aktivt. Det 

finns elever som försöker göra jämställdhet till en ickefråga, och dessutom ställs jämställdhet 

i relation till andra intressen, som individens, för att försöka urholka frågan. Vem som är de 

informella ledaren i en klass sätter ribban för hur motstånd kommer till uttryck.  

Anders vars elever består av cirka 70 procent kvinnor är den som stöter på minst motstånd, 

även om det fortfarande finns där. Andra av lärarna som har en liten större del manliga elever 

beskriver att de stöter på mer aktivt motstånd – samtidigt är det inte enbart unga män som 

uttrycker motstånd. Även unga kvinnor vill exempelvis inte kalla sig feminister och 

ifrågasätter den rörelsen. Alla lärarna nämner att samsyn och bra samarbete med deras 

kollegor underlättar deras arbete när det kommer till att bemöta motstridigheter från eleverna. 

Arbete med jämställdhetsintegrering är precis som Wahlgren (2009) och Pincus (1997) tar 

upp komplext och det handlar precis som lärarna är inne på att arbeta med att förändra 

elevernas negativa inställning och invanda synsätt.  
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5.11 Frånvaro av tydliga riktlinjer  

För samhällskunskapslärarna blir jämställdhet, precis som jag varit inne på tidigare, ett 

dubbelt uppdrag. Undervisningen ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv samtidigt som det 

är en del av det centrala innehållet (Skolverket, 2011). Hälften av lärarna berör att 

jämställdhet är ett perspektiv som lyfts relativt lite på deras skolor centralt på ledningsnivå 

och därmed landar uppdraget kring att förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män alltså 

på samhällskunskapslärarna. På den skola som Anders arbetar på finns det en utvecklingsplan 

där jämställdhet är ett av fokusområdena men han anser inte att det är någonting som märks 

av och jämställdhet lyfts aldrig på exempelvis fortbildningsdagar. Cecilia beskriver att på 

hennes skola är det en ickefråga, jämställdhet lyfts varken i hennes arbetslag eller på 

ämnesdagar. Britta redogör för en liknande situation på sin skola. Varje år fokuserar skolan på 

ett Amnestyområde och om det temat skulle vara kön så skulle självklart jämställdhet lyftas 

menar hon. I övrigt så är det en fråga som lyfts relativt lite på hennes skola. 

Britta tycker att den skola hon arbetar på borde bli bättre på att uppmärksamma 

jämställdhetsfrågor. Hon menar att en anledning till att det inte lyfts kan bero på att man inte 

tycker att jämställdhet är ett problem och därför hamnar det i skymundan. Fredrik har varit 

anställd på sin skola i cirka ett år och under den tiden har frågan om jämställdhet lyfts någon 

enstaka gång i arbetslaget men utöver det så pratas det väldigt lite om den typen av arbete. 

Fredrik berättar också att han är osäker på vilka dokument skolan arbetar utifrån. Om det 

pratas lite om jämställdhet på skolan så försvårar det samhällskunskapslärarnas arbete med att 

lyfta frågan i undervisningen. Precis som lärarna var inne på i tidigare avsnitt så underlättas 

deras arbete av att de och deras kollegor har en samsyn när det kommer till den här typen av 

frågor. Om skolan saknar tydliga riktlinjer och dokument så saknas också stöd för att nå de 

mål för jämställdhet som värdegrunden beskriver.  

5.12 Fokus på jämställdhetsintegrering  

De övriga lärarna lägger fram en annan bild av skolornas jämställdhetsarbete. Gustav och 

hans kollegor arbetar som nämnt tidigare aktivt med att få fler unga kvinnor att söka till 

programmet. Han beskriver att hela skolan arbetar med samma material och jämställdhet går 

som en röd tråd i allt tänk på skolan. På den skola som Henrik arbetar på lyfts jämställdhet 

både i arbetslaget och på utbildningsdagar. Varje år har skolan må bra veckor och förra året 

hade de ett tema som grundade sig i jämställdhet. Skolan arbetar också aktivt med psykisk 

ohälsa och då framförallt inriktat mot högpresterande unga kvinnor som mår psykiskt dåligt i 

större utsträckning än unga män. Precis som Delegationen för jämställdhet (SOU 2010:99) tar 
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upp så handlar arbetet om att stärka de unga kvinnorna. På den skola där Dan arbetar så finns 

det en jämställdhetsplan på hans skola och tydliga styrdokument. Utöver att lyfta jämställdhet 

som ett ämnesinnehåll så pratar de också med eleverna om skolans värdegrund för att 

medvetandegöra eleverna om värdegrunden och vad skolan står för. Även Erik beskriver hur 

de ofta lyfter just diskrimineringsgrunderna och skolans trygghetsplan och där är jämställdhet 

en stor del. Samtidigt anser Erik att ”det pratas mindre om det idag än för tio år sedan, det är 

inte en lika stor fråga idag. Det kan bland annat bero på förändringar i samhället och att vi 

har ett väldigt individualistiskt samhälle idag” (Erik).  

Det finns ingen entydig plan när det kommer till skolornas arbete med jämställdhet och det 

medför att det finns stora skillnader i hur dessa frågor lyfts. I läroplanen framhålls att både 

skolor och personal har ansvar för att jämställdhetsintegrera undervisningen och 

verksamheten. Om ansvaret faller på enskilda lärare, i det här fallet samhällskunskapslärarna, 

så misslyckas skolan med att undervisningens innehåll och upplägg ska genomsyras av ett 

jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2011). Att hela skolan genomsyras av ett 

jämställdhetsperspektiv är själva kärnan för att lyckas med jämställdhetsintegrering. En 

förklaring kan ligga i det som Callerstig och Lindholm (2011) tar upp, nämligen att de 

politiska målsättningarna för jämställdhet i viss utsträckning är diffusa, så också läroplanens 

målsättningar. Utöver det så kvarstår problemet kring att läroplanen lämnar utrymme för 

tolkning, lärarnas redogörelse för skolornas jämställdhetsarbete visar på just det – att skolorna 

själva bestämmer hur och på vilket sätt de ska arbeta med att integrera jämställdhet. 

Delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 2010:99) framhäver att jämställdhetsarbetet ofta 

bedrivs vid sidan av den ordinarie verksamheten, och det är något som blivit tydligt vid 

intervjuerna. Skolorna står inför en stor utmaning när det kommer till att integrera 

jämställdhet i verksamheten och det finns inget rätt svar på hur detta arbete ska gå till. Dock 

ska det som berörts tidigare, genomsyra hela verksamheten, men om det saknas tydliga 

riktlinjer kring hur skolan vill och ska arbeta med jämställdhetsintegrering så kommer det 

bedrivas som ett sidoprojekt.  

6. Diskussion och slutsatser 
Resultatet av studien visar på att lärarna är i huvudsak samstämmiga i sin tolkning av 

begreppet jämställdhet. Dessutom har lärarna en mer teoretisk grund när det kommer till deras 

förståelse av begreppet, något som skiljer sig åt från den tidigare forskningen. En förklaring 

kan ligga i det faktum att lärarna som intervjuats till denna studie arbetar på gymnasiet och de 

lärare som deltagit i den forskning som presenterats arbetar i huvudsak i grundskolan. Lärarna 
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visar på en teoretisk förståelse vilket kan grunda sig i att de har studerat samhällskunskap på 

en hög nivå. De lyfter in mer i sin tolkning av begreppet än grundskolelärarna och berör 

exempelvis makt och strukturer som en faktorer för att förklara varför vi inte har ett jämställt 

samhälle. Samtliga av lärarna är överens om att det demokratiska uppdraget, i vilket 

jämställdhetsarbetet ingår, är mycket viktigt. Grunden för deras tolkning av sitt uppdrag som 

förmedlare av jämställdhet ligger i just det, att lärarna är där för att utbilda framtida 

demokratiska samhällsmedborgare. 

Att flera av lärarn undervisar på program där en majoritet av eleverna är kvinnor underlättar 

deras arbete med jämställdhet, då det som intervjuerna visar på – framförallt är unga män som 

motsätter sig undervisning kring jämställdhet. En fråga som behöver vidare forskning är det 

som lärarna lyfter gällande att unga kvinnor tar mer plats i klassrummet. Det kan bero på att 

klimatet faktiskt har förändrats, men det kan också bero på att kvinnorna är i majoritet i 

klasserna. Precis som Anders beskriver så behöver han inte bemöta männens motstånd för det 

uttrycks aldrig då de är i minoritet. Därmed ger intervjuerna inte en korrekt bild av hur 

utvecklingen i skolan faktiskt har sett ut, och studien säger ingenting om hur det ser ut på 

program där en majoritet av eleverna är unga män. Den enda av lärarna som undervisar på ett 

program där det går lite kvinnor är Gustav, och där arbetar lärarna aktivt med att 

medvetandegöra sina elever om frågor som berör jämställdhet och bemöter inte motstånd i 

någon större utsträckning. Viktigt att poängtera är att den kontexten unik och säger inte 

nödvändigtvis något generellt om hur det ser ut på program med en majoritet av manliga 

elever.  

Alla lärarna är överens om att unga kvinnor och män fortfarande tar olika roller i 

klassrummet, den förväntan som finns på att unga män ska vara högljudda och ta plats medan 

unga kvinnor ska vara tysta och göra bra ifrån sig i skolan återfinns även i lärarnas 

redogörelser. Den maktrelation som finns i klassrummet påverkar lärarna i viss utsträckning, 

och kanske till och med utan att de vet om det. Några av lärarna beskriver hur de utgår från 

männen när de undervisar om jämställdhet. Könsidentitet styr våra reaktioner, beteenden, 

prestationer och val och det kan vara en del i förklaringen till varför lärarna befäster 

stereotypa förväntningar på könen genom att centrera undervisningen kring jämställdhet runt 

männen. Vem man väljer att sätta i centrum och utgå från kommer påverka elevernas tolkning 

och syn på begreppet jämställdhet.  
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Något som berörs under intervjuerna är elevernas motstånd gentemot begreppet feminism 

samt att eleverna har blivit allt mer traditionella och konservativa i sin syn på kvinnor och 

män. Begreppet feminism har fått en politisk tyngd och en negativ klang som gör det svårare 

för lärarna att få eleverna att inse kopplingen mellan feminism och jämställdhet. Feminism 

används i viss mån som ett skällsord av eleverna och vad denna utveckling beror på är svårt 

att svara på men det är något som är intressant att studera vidare. Hur mycket undervisning 

eleverna har fått om feminism som ideologi framgår inte under intervjuerna. Det kan vara så 

att begreppet inte definierats under undervisningen, något som i sin tur skulle kunna vara 

bidragande i elevernas användning av begreppet feminism som skällsord. Även det är 

någonting som denna studie inte kan svara på och som kräver vidare forskning.  

När det kommer till hur lärarna arbetar med jämställdhet både som ämnesinnehåll och som 

förhållningssätt så finns det inget rätt och fel. Det finns inga riktlinjer kring hur man ska 

integrera jämställdhet i undervisningen, några av lärarna har det som ett eget arbetsområde, 

andra har det som ett övergripande analyssätt. Läroplanen lämnar utrymme för personlig 

tolkning. Som nämnt tidigare så kan individuella tolkningar vara önskvärt och olika 

uppfattningar kan bidra till att forma verksamheten. Vid intervjuerna uttryckte flera av lärarna 

att deras ambition är att det ska vara jämställt i klassrummet, men samtidigt uppmärksammar 

de att det är svårt att veta om det verkligen är så. Flera av lärarna uppger att de bara möter 

eleverna ett par timmar i veckan och omöjligt kan veta vad som sker utanför deras klassrum. 

Kvinnor utsätts för sexuella trakasserier i större utsträckning än män, dock nämner ingen av 

lärarna överhuvudtaget sexuella trakasserier i sin intervju. Vad det beror på är omöjligt att 

svara på, kanske har jag ställt fel frågor, kanske kopplar de inte sexuella trakasserier till 

jämställdhetsarbete eller så kanske lärarna helt enkelt inte ser det då det sker utanför deras 

klassrum. Dock är det intressant att uppmärksamma, då vi vet att sexuella trakasserier sker 

dagligen i skolan – det visade framförallt #tystiklassen på under metoo-rörelsen.  

En utmaning för lärarna ligger i att alla skolor inte har tydliga riktlinjer gällande hur 

jämställdhetsarbetet ska se ut. Det medför att lärarna själva måste vara pålästa om vad 

jämställdhet faktiskt innebär och hur man kan arbeta aktivt och medvetet med den typen av 

frågor. Lärarnas beskrivning av skolans uppdrag som förmedlare av jämställdhet skiljer sig åt 

från hur de tolkar sitt eget uppdrag. Det kan bero på att på hälften av skolorna saknar ett 

systematiskt jämställdhetsarbete, och då faller det på enskilda lärare och ämnen att ta upp 

frågor om jämställdhet – och en naturlig följd av det blir som nämnt tidigare att det faller på 

samhällskunskapsämnet då det är en del av det centrala innehållet. Att det hamnar på 
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samhällskunskapsämnet är ingenting jag motsätter mig, det ska vara en del av undervisningen 

där. Problemet ligger i att om eleverna endast får jämställdhet som ämnesinnehåll och att det 

inte är en del av det dagliga arbetet på skolan så misslyckas faktiskt skolan med att förmedla 

de grundläggande värden som skolan vilar på. Jämställdhetsintegrering är precis som 

forskningen visar på komplext men faktum kvarstår att ansvaret med att lyckas ligger på 

skolan och inte enskilda lärare.  

Lärares uppdrag är bland annat att förankra de värden som vårt samhälle vilar på, som 

exempelvis jämställdhet mellan kvinnor och män. Men problemet är att vårt samhälle inte är 

jämställt – så vad blir då lärarnas uppdrag? Att reproducera den rådande samhällsordningen 

eller utbilda eleverna till att försöka utmana den? Lärarna i denna studie visar på en hög 

medvetenhet när det kommer till frågor som rör jämställdhet och de har enligt dem själva 

utvecklat strategier för att bemöta motstridigheter och konflikter. Samtidigt beskriver flera av 

lärarna att de har ett personligt intresse i den typen av frågor, många läser forskning om 

jämställhet vid sidan av sitt arbete, flera av dem har gått olika utbildningar och en av lärarna 

är politiskt engagerad i jämställdhetsfrågor. Det medför att resultatet av studien inte direkt kan 

säga något om samhällskunskapslärare i allmänhet, de lärare som har ställt upp har med stor 

sannolikhet gjort det för att de tycker att den här typen av frågor är intressanta.  

Motstånd och ointresse kring att arbete med jämställdhetsfrågor finns onekligen hos flera av 

skolorna. Det försvårar situationen för lärarna då ledningen behöver stå bakom dem och driva 

arbetet framåt. Arbetet med jämställdhetsfrågor kan inte komma från enskilda lärare utan det 

bygger på ett gemensamt arbete där skolledningen sätter tydliga direktiv. En anledning till att 

det rapporteras att gymnasieskolan har misslyckats med sitt jämställdhetsarbetet kan ligga i att 

de som arbetar inom skolan och skolledningen inte har tillräckliga kunskaper, och inte 

tillräckligt med intressen. Finns inte kunskapen så finns inte förståelsen för hur behoven ser 

ut, och då ser man inte heller hur eleverna påverkas i undervisningssituationer. Studien visar 

på att enskilda lärare kan ha höga kunskaper när det kommer till att arbeta med jämställdhet 

och implementera det centrala innehåller i undervisningen, men det är inte tillräckligt. Om 

skolorna saknar tydlighet och direktiv blir det som att arbetet förväntas ske av sig självt. 

Lärarna komplicerar idén om jämställdhet i och med att de läser in fler dimensioner än enbart 

kön. Lärarna lyfter in intersektionalitet, trans- och sexualitetstematik i sin tolkning, för dem 

handlar det om att ge eleverna en förståelse för att beroende på vilken identitet man bär på så 

bemöts man olika av samhället, och i viss utsträckning handlar det också om att ifrågasätta det 
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binära genussystemet som samhället till stor del bygger på. Även i detta avseende behövs 

tydligare riktlinjer, framförallt från Skolverket. Ett mer normkritiskt perspektiv skulle behöva 

införas i värdegrunden. Detta är också något som kräver vidare forskning då detta resultat 

skiljer sig åt från den forskning som presenterats. Det är avgörande att som lärare vara 

medveten om hur intersektionella dimensioner faktorer påverkar undervisningen och 

bemötandet av elever. Resultatet av studien visar på vikten av att som lärare reflektera kring 

hur bakgrund, genustillhörighet och andra aspekter skapar en unik utgångspunkt och påverkar 

ens yrkesroll.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Tema 1: bakgrund  

1. Ålder 

2. Kort om arbetsplatsen (storlek, program, etniciteter, kön osv.) 

3. Vilket program undervisar du på? 

4. Vilka kurser undervisar du i?  

5. Hur länge har du jobbat på den här skolan? 

6. Vilka olika klasser undervisar du detta läsår? Hur ser deras könssammansättning ut?  

7. Varför valde du att bli lärare?  

8. När och var gick du lärarutbildningen? 

9. Hur länge har du varit lärare? 

10. Vad ser du som dina viktigaste uppgifter, dina viktigaste mål som lärare?  

Tema 2: jämställdhet som värde 

11. Vad är det första du tänker på när jag säger jämställdhet?  

12. Vad är din egen definition av begreppet? Vad baserar du den definitionen på?  

13. Vad innebär rent konkret jämställdhet mellan könen för dig?  

14. Hur tänker du kring traditionella könsroller/könsmönster (kopplat till jämställdhet)?  

15. Har du upplevt några problem/konflikter/avvikande tolkningar av 

jämställdhetsbegreppet?   

16. Hur ser du på de krockar som eventuellt kan uppstå mellan konkurrerande värden, t ex 

individens frihet vs jämställdhet mellan kvinnor och män? 

17. Har du fått någon utbildning eller fortbildning i jämställdhetsfrågor/genus? 

18. Vilka omständigheter anser du underlättar/försvårar ditt arbete med jämställdhet?   

Tema 3: jämställdhet i klassrummet 

19. Hur arbetar du med jämställdhet i klassrummet? 

20. Hur fungerar det? Vad går bra/mindre bra? 

21. Hur skulle du vilja arbeta med jämställdhet i klassrummet? 

22. Tycker du att det är viktigt att som lärare undervisa om jämställdhet? Varför/varför 

inte? 

23. Används några arbetsmetoder för att arbeta med jämställdhet? I så fall vilka? 
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24. I den nuvarande kursplanen Lgr11 står det bland annat under ämnets syfte att ”i 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör 

makt, demokrati, jämställdhet”. Hur jobbar du med detta i din undervisning? 

25. Hur arbetar du med och inför du ett jämställdhetsperspektiv när det kommer till 

undervisningens innehåll och upplägg? 

26. I läroplanens värdegrund och uppdrag betonas vikten av jämställdhet mellan kvinna 

och man, och att detta ska influera all undervisning som sker. Upplever du att det är 

någon skillnad mellan de ämnen du undervisar i och hur du applicerar det i 

undervisningen?  

27. Upplever du att eleverna tar olika roller under lektionerna? Vilka i så fall?  

28. Uppfattar du att något av könen dominerar vissa roller i klassrummet? Finns det någon 

skillnad mellan dina manliga och kvinnliga elever? Om nej, hur har du jobbat med det 

i undervisningen? 

29. Om ja, vad beror detta på?   

Tema 4: jämställdhet i verksamheten  

30. Kan du berätta hur ni arbetar med jämställdhet på din skola? (Beskriv din skola och 

det jämställdhetsarbete som utförs där).  

31. Hur tycker du att skolan arbetar rent generellt när det kommer till att arbetet ska 

genomsyras av jämställdhet? 

32. Hur skulle du vilja att ni arbetade? 

Tillägg: 

33. Något du vill tillägga som vi inte har berört under intervjun? 

34. Om informanten själv inte berört maktperspektiv på något sätt ställer jag en fråga om 

hur de ser på maktordningen mellan unga män och kvinnor i skolan? Exempelvis blir 

män sårbara när det kommer till prestationer, medan kvinnor i betydligt större 

utsträckning blir utsatta för sexuella trakasserier. 
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Bilaga 2 

Hej!    

Mitt namn är Emmelie Enblom och jag studerar sista året på ämneslärarprogrammet vid 

Örebro Universitet. Just nu håller jag på att skriva min kandidatuppsats som behandlar 

jämställdhet i skolan och vilka uppfattningar yrkesverksamma samhällskunskapslärare på 

gymnasiet har angående jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan. Jag är bland annat intresserad 

av hur de ser på sin roll som förmedlare av jämställdhet samt vilka uppfattningar de har kring 

skolans jämställdhetsarbete.  

Anledningen till att jag skriver till dig är för att fråga om du skulle kunna vidarebefordra mitt 

mejl till samhällskunskapslärare som arbetar på din skola då jag söker informanter för min 

studie. Det gäller en intervju som tar ca 30–45 minuter. De lärare som deltar i studien behöver 

inte nödvändigtvis arbeta aktivt med jämställdhet på något sätt, utan studien berör snarare 

jämställdhet som övergripande begrepp. 

Lärare som kan tänka sig att ställa upp får gärna kontakta mig på mejl, alternativt telefon så 

snart som möjligt så kan vi boka in en intervju. När du hör av dig ange gärna vilken skola du 

arbetar på, din ålder och hur länge du har varit yrkesverksam.  

Tacksam för svar! 

Med vänliga hälsningar  

Emmelie Enblom, Örebro Universitet 

 

 

 

 

 


