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 Abstract 
 
This qualitative study examines middle school teachers and their thoughts and attitudes when 

working with gender roles and equality – both in social studies, but also as a part of schools´ 

core values.  

 

The purpose of the study is to show how this work is done, both through different examples 

and also through understanding how these teachers look at their responsibility as teachers re-

garding gender roles and equality. The empiric material of the study consists of five semi-

structured interviews with middle school teachers. The participants of the study had various 

experiences of working as teachers, which contributed to making the results and analysis in-

teresting since they work in such a similar way with gender equality in their classrooms.  

 

The results show that all the participants work actively with gender roles and equality in dif-

ferent ways. The participants say that they can use current events and ongoing discussions in 

society as a foundation for this work. They all see the connection between the core content in 

the social studies syllabus and the school’s basic values.  

 

However, the participants have different views on their responsibilities as social studies’ 

teachers in relation to other teachers. On one hand, three of the participants claim that their 

responsibility is bigger as they are meant to teach the conceptions and their meaning within 

their subject. On the other hand, two of the participants say that the most important part of 

working with equality and gender roles lies within the school’s basic principles, and that it is 

the responsibility of everyone working in school to follow them. 
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Sammanfattning 
 
Den här kvalitativa studien undersöker mellanstadielärares syn på och tankar kring arbetet 

med könsroller och jämställhet i både samhällskunskap och skolans värdegrundsuppdrag. Syf-

tet med studien är dels att belysa hur arbetet går till genom olika exempel och dels genom att 

förstå hur samhällskunskapslärare ser på sitt uppdrag. Fem semistrukturerade intervjuer med 

behöriga mellanstadielärare har gjort den här studien möjlig. Lärarna har olika antal verk-

samma år, vilket har gjort resultatet och analysen intressant då de arbetar på så pass liknade 

sätt med könsroller och jämställdhet i sina klassrum.  

 

I resultatet framkommer att alla lärarna jobbar mycket med könsroller och jämställdhet, på 

olika sätt. De menar att de allmänna diskussionerna och aktuella händelserna är bra som un-

derlag. Alla ser kopplingen mellan det centrala innehållet i samhällskunskap och skolans all-

männa värdegrundsuppdrag. Lärarna ser något olika på sitt uppdrags omfattning i förhållande 

till alla som arbetar i skolan. Tre av respondenterna menar att deras uppdrag som samhälls-

kunskapslärare är något större då de i sitt arbete även ska undervisa om begreppen könsroller 

och jämställdhet och dess innebörd. Två av respondenterna menar att det är de som lärare som 

visar eleverna hur vi är mot varandra som är det viktigaste, alltså det uppdraget som finns i 

värdegrundsuppdraget som alla som arbetar i skolan har.         
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1 INLEDNING 

Flera av mina nära vänner har ett brinnande intresse för att påverka det ojämställda samhället 

vi lever i idag och vill arbeta med att bryta de normer som finns. Ju äldre jag har blivit, desto 

större har även mitt eget intresse blivit. Mitt intresse för såväl arbetet med könsroller, som 

med jämställdhet blev dock väsentligt större när jag började jobba i min nuvarande klass som 

består av enbart pojkar. Utmaningarna att arbeta jämställt blir svårare i en klass med bara poj-

kar, men istället för att fastna i svårigheterna har det gjort att mitt intresse har ökat och lett 

mig till att jag har utfört den här studien. Jag jobbar med att inte placera pojkarna i min klass i 

ett fack som är bestämt av deras kön, utan ser dem alla som mina elever. Istället för att säga 

”kom nu grabbar så går vi” väljer jag att säga ”kom så går vi”. När en annan pedagog, skol-

sköterska eller vårdnadshavare kommer in i klassrummet och påtalar att det är en klass som 

består av enbart pojkar eller ropar på ”grabbarna” rubbas mitt arbete något.  

 

Intresset för genus och jämställdhet har succesivt hamnat i att förstå hur samhällskunskapslä-

rare arbetar med det när mycket forskning visar att arbetet inte sker systematiskt. Vidare vill 

jag förstå om samhällskunskapslärarna ser sitt uppdrag som större än övrig skolpersonals ef-

tersom de har både det centrala innehållet i samhällskunskap att förhålla sig till men också 

värdegrundsuppdraget som alla som arbetar i skolan har. Komplexiteten som finns i just sam-

hällskunskapen och dess uppdrag väcker nyfikenhet. Är det ett kunskapsämne, ett fostrans-

ämne eller är det en blandning av allt?  

 

2015 skrev skolverket en redovisning om uppdraget till ökad jämställdhet i skolan. I skolans 

läroplan står det i ämnet samhällskunskap att eleverna ska lära sig om både könsroller och 

jämställdhet. Skolan ska i värdegrundsuppdraget också motverka de könsmönster som finns. 

(Skolverket, 2015). Under min utbildning på Karlstads universitet tillsammans med flera 

verksamma år som lärare, har jag ställt mig både frågande till, men också intresserat mig för 

arbetet med genus och jämställdhet. Med de tydliga kraven i såväl det centrala innehållet som 

i skolans generella värdegrundsuppdrag ville jag fördjupa mig i hur verksamma lärare med 

olika lång arbetslivserfarenhet ser på arbetet med genus och jämställdhet och hur de arbetar 

med det.  
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2 BAKGRUND  

2.1 Skolans jämställdhetsarbete en historisk bakgrund  

I SOU flickor, pojkar, individer ges en historisk bakgrund till skolans jämställdhetsarbete. I 

början på 1900-talet separerade skolan flickor och pojkar från varandra. Eftersom flickor och 

pojkar skulle formas för olika roller ansågs de ha behov av olika slags kunskaper. Gradvis för-

ändrades synen och i slutet av 1900-talet fick flickor och pojkar i stort sätt samma undervis-

ning i de fortsatt separerade klasserna. Först på 1960-talet kom intresset för den skola som 

syftade till likvärdiga rättigheter och könsuppdelningar. Nu skulle möjligheterna och skyldig-

heterna bli densamma för flickor och pojkar i skolan. Grundskolans införande medförde en 

radikal förändring för skolan och ännu tydligare blev det i samband med 1969 års läroplan ef-

tersom skolan då gavs uppdraget att motverka de traditionella könsrollerna. Från 1970-talet 

och fram till idag har diskussionerna om kön främst handlat om jämställdhet i utbildningssam-

manhang.  Alla individer ska ges samma utvecklingsmöjligheter och behandlas med precis 

samma respekt. Bristen på jämställdhet sätts i symbios med kvinnornas underordnande ställ-

ning. Under de senaste åren har även pojkarnas sämre resultat blivit mycket omdiskuterat. 

Från mitten på 1990-talet har det kommit ny forskning kring skola och kön. Det finns numera 

nya sätt att arbeta med genus och könsskillnader. 1994 skrevs jämställdhet in som ett begrepp 

i skollagen. Det skrevs också att lärare bör få kunskaper om såväl genus som jämställdhetsfrå-

gor. Regeringen menar att jämställdhetsfrågorna även bör uppmärksammas på rektorsutbild-

ningen (SOU, 2010). På 2000-talets början avsattes det medel till projekt för jämställdhet i 

förskolan. Mellan åren 2007–2010 har regering och riksdag satsat 1,6 miljarder kronor på 

jämställdhetsarbete. De har också gett skolverket i uppdrag att genomföra olika utvecklingsar-

beten inom jämställdhetsområdet i skolan. Bland annat har det uppdraget innefattat att sprida 

kunskap om könsroller, en stärkt elevhälsa, fortbildningar för lärare och annan personal på 

skolorna om hederstraditioner samt om sex och samlevnad. Satsningen har innefattat omkring 

100 miljoner kronor (SOU, 2010). Skolverket anser att könsuppdelad undervisning kan 

komma att strida mot skolans värderingsuppdrag då den kan leda till diskriminering av kön. 

Lika villkor som är oberoende av könstillhörighet har stor betydelse i en jämställd skola. Hur 

flickor och pojkar blir bemötta i skolan bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

manligt och kvinnligt. Läroplanen anger att skolan har ett tydligt ansvar i att motverka de 

traditionella könsmönster som finns. Efter att regeringen uppmärksammat detta beslutades i 

februari 2017 att skolverket skulle föreslå förändringar i de olika läroplanerna. Syftet var att 
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göra uppdraget med att motverka de traditionella könsmönstren tydligare och att främja mäns 

och kvinnors lika värden (Skolverket, 2017).  

2.2 Samhällskunskap 

Nedan beskrivs begreppet ämnesdidaktik och skolämnet samhällskunskap för att skapa en in-

blick i hur ämnet i stort kan tolkas och delas in. Senare i studien finns kopplingar till ämnet 

samhällskunskap och sättet att arbeta med det.   

2.2.1 Ämnesdidaktik 
En lärares kunskaper behöver vara såväl teoretiska som praktiska. Ämnesdidaktikens främsta 

uppgift är att organisera lärandesituationer med kritiska reflektioner för att hitta arbetssätt och 

metoder som är framgångsrika i elevernas utveckling. Ämnesdidaktiken innehåller några cen-

trala frågor. Den första är identitetsfrågan som handlar om frågan kring vad samhällskunskap 

är för ämne. Den andra är legitimitetsfrågan som frågar varför vi ska läsa samhällskunskap, 

alltså om ämnets legitimitet i skolan. Den tredje är kunskapsfrågan som diskuterar kunskap i 

sig. Den fjärde är innehållsfrågan som ska besluta om vad undervisningen ska behandla. Den 

femte och sista är kommunikationsfrågan som handlar om hur innehållet ska bli tillgängligt 

och därefter även kommuniceras till elever och deras vårdnadshavare (Ekendahl, m.fl. 2015). 

Ofta säger verksamma lärare att ämnesdidaktik ska svara på frågorna: hur, vad och varför i 

undervisningen.      

2.2.2 Skolämnet samhällskunskap 
Skolämnet samhällskunskap kan beskrivas på samma sätt som det beskrivs hur ett samhälle 

fungerar. Det finns fem större grundstenar som utgör olika kunskapsområden. Politik, eko-

nomi och socialt liv är tre grundaspekter som byggs på av mediala och rättsliga aspekter. Den 

politiska aspekten handlar om makten över ett samhälle samt det beslutsfattande som behövs. 

Den ekonomiska aspekten syftar till att hushålla med de resurser som finns och att försöka 

tillgodose behoven.  Det sociala handlar om relationerna som skapas. De beslut som tas och 

sen blir till olika lagar och förordningar är en mycket viktig rättslig aspekt. På senare tid blir 

även den mediala aspekten allt mer viktigt. Det är där kommunikationen sker och sprids. För 

att bryta ner dessa olika kunskapsområden till några färre byggstenar går det att sammanfatta 

samhällskunskapen med statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. Ämnets komplexitet 

ligger i att samhället studeras på olika sätt och med olika metoder samt teorier (Ekendahl, 

m.fl. 2015).  
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2.2.3 Lindemans didaktiska triangel  
Historikern Sven-Eric Lideman beskriver tre grundstenar, i form av en triangel, som möjligt 

sätt att se på samhällskunskapsundervisningen. De tre stenarna bygger på ekonomisk bildning 

som syftar till att undervisningen ska ge eleverna kunskaper i ekonomi samt rättigheter. Vi-

dare bygger de på demokratisk bildning som istället syftar till att eleven ska lära sig att ingå i 

det demokratiska samhället samt kunna granska politik och politiska handlanden. Den sista 

byggstenen handlar om den humanistiska bildningen som syftar tillbaka till eleven själv ge-

nom att utveckla eleverna och göra dem till självständiga medborgare som har makten över 

sig själva och sitt eget liv (Ekendahl, m.fl. 2015).  
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2.3 Könsroller och jämställdhet i läroplanen 2017 i samhällskun-

skapen för årskurs 6 

Nedan beskrivs de tre centrala delarna i samhällskunskapen från läroplanen Lgr11. Det är uti-

från dessa tre, främst från det centrala innehållet som syftet och frågeställningarna för denna 

studie blev till.  

2.3.1 Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i samhällskunskap  
Syftet i samhällskunskapen talar om vilka kunskaper eleverna ska utveckla för både individen 

och hela samhället. Eleverna ska få en helhetssyn på såväl samhällsstrukturer som samhälls-

frågor. De ska också lära sig att bli kritiska granskare som kan granska både händelser i var-

dagen och på nätet. Eftersom samhället är snabbt föränderligt behöver eleverna förstå vad det 

innebär att vara en ansvarstagande medborgare som behöver klara av ta ställning i olika mö-

ten med andra (Skolverket, 2017).  

 

I det centrala innehållet för samhällskunskapen i årskurs 6 står det att eleverna ska få kunskap 

om könsroller och jämställdhet (Skolverket, 2017). Det står även att eleverna ska få kunskap i 

hur könsrollerna framställs i medierna och populärkulturen (Skolverket, 2017). 

 

I kunskapskraven finns det ingen del som är direkt kopplad till det centrala innehållet kring 

könsroller och jämställdhet. Däremot står det att eleverna ska kunna undersöka elevnära sam-

hällsfrågor, vilket skulle kunna handla om könsroller eller jämställdhet. Eleverna ska också 

kunna söka information om samhället med lämpliga källor som kan kopplas till ämnet, vilket 

också kan kopplas till det centrala innehållet (Skolverket, 2017).   

2.3.2 Skolans värdegrundsuppdrag kring genus och jämställdhet  
Skolan vilar på en rad olika värden som syftar till att utbilda demokratiska medborgare i en 

likvärdig skola. Skolan ska främja elevernas livslånga lust att lära med fokus på allas lika 

värde, de mänskliga rättigheterna, förståelse för andra och de rättigheter samt skyldigheter vi 

har som demokratiska medborgare. I dessa olika delar ingår även jämställdhet, att motverka 

diskriminering på grund av kön, mäns och kvinnors lika rätt och lika bemötande och att mot-

verka de könsstereotypa mönster som finns. Värdegrunden ska genomsyra verksamhetens 

dagliga arbete och gäller samtlig personal inom skolans värld (Lgr 11, 2017). I kapitel två 

kommer studiens övergripande syfte, problemformulering och frågeställningar att redovisas.   
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3 SYFTE, PROBLEMBESKRIVNING OCH 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur samhällskunskapslärare i mellanstadiet arbe-

tar med det centrala innehållet som berör könsroller och jämställdhet. Vidare ska studien un-

dersöka om de anser att de har ett utökat ansvar jämfört med annan skolpersonal gällande ar-

betet med de delar av värdegrunden som handlar om könsroller och jämställdhet.  

3.2 Problemformulering  

Då tidigare forskning visar att det kan förekomma problem kring det systematiska arbetet 

kring könsroller och jämställdhet väcktes intresset för att undersöka detta närmare. Det visar 

sig också att forskningen som finns är inriktad på skolans värdegrundsuppdrag och inte didak-

tiskt på samhällskunskapens centrala innehåll. Därav kommer fokus att vara på samhällskun-

skapslärares undervisning inom just könsroller och jämställdhet. 

3.3 Frågeställningar 

• Hur arbetar samhällskunskapslärarna i studien med undervisningen om könsroller och 

jämställdhet?  

• Kopplar samhällskunskapslärarna ihop värdegrundsuppdraget kring könsroller och jäm-

ställdhet med det centrala innehållet i ämnet samhällskunskap, i så fall hur? 

• Upplever samhällskunskapslärarna i mellanstadiet att de har ett utökat ansvar gällande 

skolans uppdrag att främja jämställdhet jämfört med skolans övriga personal? 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I den här delen av forskningsöversikten finns relevant forskning till studiens olika delar. Först 

kommer forskning om ämnet samhällskunskap som är relevant för att förstå ämnets komplexi-

tet. Vidare visar den tidigare forskningen på utmaningar med arbetet kring könsroller och 

jämställdhet i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Däremot finns det minimalt med forsk-

ning som har en samhällskunskapsdidaktisk inriktning gällande dessa utmaningar, vilket 

gjorde just det till min inriktning. Nedan kommer en sammanfattning på den forskningen som 

finns kring ämnet. 

4.1 Samhällskunskapens syfte i utbildningen 

Johan Sandal som är forskare i samhällskunskap och historia på Karlstads universitet skriver i 

sin avhandling om samhällskunskapen i skolan. Han skriver om hur komplext ämnet är, sam-

tidigt som att han försöker tolka ämnet tillsammans med lärare som utgår från sin undervis-

ning. Han beskriver det som att en stor del av ämnet handlar att kunna se frågor ur flera olika 

perspektiv. Samhällskunskapsdiskussioner är något som sker dagligen i skolan och syftet är 

att göra eleverna till demokratiska medborgare samt att ge eleverna kunskap inom ämnet. 

Sandal ställde sig frågan om hur undervisningen bidrar till demokratifostran. I intervjuer med 

lärare framkom det att lärarna jobbar för att skapa intresse hos sina elever och att de arbetar 

både mot kunskapsmålen och mot värderingsuppdraget. Lärarna menar att kunskap ska förbe-

reda eleverna till att kunna bli engagerade medborgare. Eleverna behöver exempelvis lära sig 

att ta ställning i olika samhällsfrågor (Sandal, 2011).  

4.2 Skolas demokratiska uppdrag och möjlighet att påverka elever 

Anders Broman som är forskare i historia vid Karlstads universitet skriver i sin avhandling 

om olika sätt att reflektera kring uppdraget som skolan har. I resultatet på Bromans studie som 

har genomförts på en gymnasieskola visar det sig att eleverna inte förväntas att förändras i 

den utsträckningen som förutsattes, mot att bli en demokratisk samhällsmedborgare. Det visar 

sig däremot att eleverna efter undervisning i samhällskunskap känner större självkänsla i sin 

kunskap i politik och politiska frågor. I sin avslutande del skriver Broman att det inte går att 

förvänta sig så stor förändring eftersom studien enbart är gjord i kursen samhällskunskap A. 
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Ibland påverkar den enskilde läraren många elever i rätt riktning medan det ibland inte påver-

kar någon. I det komplexa samhället är det kanske de små stegen i rätt riktning som gör den 

nyttan som behövs (Broman, 2009). 

4.3 Ett föränderligt ämne  

Emmy Jonasson Ring, även hon forskare vid Karlstads universitet skriver om samhällskun-

skapen som ett ämne som ständigt förändras. Det är ingen nyhet att lärare måste förhålla sig 

till att världen är under ständig förändring och därför kräver ständiga revideringar. Det kun-

skaps – och informationssamhälle som idag råder ställer stora krav på att individen själv 

måste förhålla sig kritisk och självständig. Det finns ett stort behov av att individen själv kan 

förhålla sig till både världen och ny kunskap. Andra förmågor som individer i dagens sam-

hälle behöver är flexibilitet och perspektivtagande. Det ställs stora krav på hela skolan, men 

också på samhällskunskapen som ämne. Detta eftersom ämnet i sig har som uppgift att hjälpa 

eleverna att utveckla de kunskaper de behöver för att bli medborgare i samhället idag. Under-

visningen i samhällskunskap ses som mycket betydelsefull för att kunna verka i samhället (Jo-

nasson Ring, 2015). Samhällskunskap som ämne ställer i sig höga krav på läraren, men det 

snabbt föränderliga samhället som finns idag ställer om möjligt ännu större krav på lärarna 

och skolan.      

4.4 Utmaningar med genus- och jämställdhetsarbetet i förskolan 

2016 gjorde skolinspektionen en granskning på 36 olika förskolor i landet. Granskningen 

handlar bland annat om att de ska se om det finns förutsättningar för att motverka de tradition-

ella könsmönstren och könsrollerna. Vidare skulle de se om jämställdhetsarbetet genomsyrar 

hela verksamheten. Sist men inte minst skulle de se om barnen, oavsett kön får precis samma 

möjligheter att utveckla och pröva sina förmågor samt sina intressen utan att bli begränsade 

av stereotypa könsroller och könsmönster. Efter granskning visar det sig att förskolorna inte 

arbetar systematiskt utifrån ett genusperspektiv. Personalen arbetar däremot med att ge flickor 

och pojkar samma möjligheter att pröva sina intressen. Det visar sig att förskolecheferna inte 

inkluderar arbetet med genus och att personalen inte pratar om genus och jämställdhet vid 

sina utvärderingar (Skolinspektionen, 2017). 

 

Christian Eidevald har gjort en studie kring förskolepersonalen bemötande av barn i försko-

lan. Enligt en tabell från hans studie har pojkar, vid måltider, hallsituationer och fri lek blivit 
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tillsagda av en vuxen totalt 1231 gånger och flickor totalt 257 gånger. Hänsyn bör tas till att 

det har varit fler pojkar än flickor i studien och ett genomsnitt beräknades till 18 tillsägelser 

för flickor och 54 tillsägelser för pojkar. I hans senare tabell handlar det om hur ofta pojkar 

och flickor får hjälp med påklädning. Det är 3 flickor som får hjälp utan att de ber om det, me-

dan det är 62 pojkar som får det. Av de barn som ber om hjälp är 24 flickor och 13 pojkar. Det 

visar sig alltså att förskolans personal bemöter pojkar och flickor utifrån de könsstereotypa fö-

reställningarna som vi ska jobba för att motverka. Fokus i Eidevalds avhandling är att få syn 

på vilka positioner som accepteras eller inte accepteras hos pojkar och flickor. Beroende på 

om vi ser pojkar och flickor som lika eller som olika kommer de att bli olika bemötta (Eider-

vald, 2009). Eidervald menar att det krävs förändringar på flera fronter kring jämställdhetsar-

betet i förskolan. Han menar bland annat att begreppen manlighet och kvinnlighet behöver 

vidgas för att inte betyda det normativa som de gör i dagens samhälle. Han menar att det i 

första hand kan handla om att femininitet kan utryckas som femininiteter och maskulinitet 

som maskuliniteter för att skapa större förutsättningar. Enligt Eidervald är det exempelvis vik-

tigt att minnas att arbetet med jämställdhet inte handlar om att flickor och pojkar måste få 

samma antal frågor eller liknande utan hur de bemöts (Eidervald, 2009). Arbetet kanske måste 

börja inne i personalrummet där vi exempelvis kan fundera på vilken vårdnadshavare perso-

nalen ringer om en elev blir sjuk.  

 

I de nordiska länder publiceras en del forskningsrapporter om jämställdhet och hur det föränd-

ras över tid. Finland har exempelvis gjort en omfattande läromedelsgranskning med fokus på 

jämställdhet. I Norge har flera rapporter om jämställdhetsarbetet i förskolorna tagits fram. I 

alla rapporter från Sverige, Norge och Finland visar det sig att det inte råder jämställdhet i för-

skolorna och skolorna. Pojkar och flickor värderas fortfarande utifrån sitt kön och blir inte 

sedda ”bakom sitt kön”. Det har funnits tankar om att ha gemensamma modeller för arbetet 

med jämställdhet i de nordiska länderna, men det fungerar inte eftersom att samsynen inte 

finns. Det finns olika sätt att problematisera jämställdheten och skolorna som är med i den här 

rapporten ser inte likadant på jämställdheten och dess utmaningar (Heikkilä, 2013). Rapporten 

behandlar även framgångsfaktorer och tillvägagångssätt, men flertalet gånger skrivs det om 

hur svårt det är att precisera hur skolor ska gå tillväga. De beskriver det mer som ett pågående 

förändringsarbete som kräver både tid och kraft och som kan utföras på många sätt (Heikkilä, 

2013)  
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Lilla genushäftet som är skrivet av Maria Hedlin som forskar kring könsteoretiska frågor skri-

ver om hur lärare förväntas ha goda förkunskaper kring genus för att kunna arbeta med de 

jämställdhetsmål som läroplanen kräver. Av skolans läroplaner framgår att det ska jobbas med 

jämställdhet i allt från förskola till vuxenutbildningar. Hedin beskriver att jämställdheten i lä-

roplanen handlar om genus, eftersom det handlar om de olika förväntningarna vi har på pojkar 

och flickor. Pojkar och flickor ska få större frihet och större handlingsutrymmen genom be-

gränsning i de könsstereotypa könsnormerna som finns. Det står inte bara om jämställdhet och 

genus i värdegrunden, utan också i det centrala innehållet för samhällskunskapen. Återigen 

krävs det att lärare har förkunskaper på området för att kunna ha diskussioner kring detta med 

elever. Om diskussioner kring kön inte sätts in i större sammanhang finns det risk för att jäm-

ställdhetsmålen istället motverkas. Sedan 1700-talet har det handlat om att få fler flickor att 

välja tekniska utbildningar, vilket visar att jämställdheten inte har satts in i ett större samman-

hang (Hedlin, 2010).  

4.5 Utmaningar i grundskolan 

I skolan finns det betydande skillnader i prestationer mellan flickor och pojkar. Pojkar preste-

rar generellt sämre än flickorna (SOU, 2010). Jämställdhet handlar om skillnader och om 

makt. Jämställdhet eller ojämställdhet etableras i kommunikationer med andra. I lärandepro-

cesser skapar eleverna egna sociala relationer där lärarens insyn blir mycket begränsad. Makt 

är en central del i relationerna och jämställdhet förutsätter att det finns maktbalans i relation-

erna. Det ställs stora krav på elevernas sociala kompetens i skolans olika miljöer. Barn lär sig 

att det finns pojkar och flickor, samtidigt prövar de sin egen identitet. I samhället separeras 

ofta pojkar och flickor. Ett stort problem som uppstår i isärhållandet av pojkar och flickor är 

när det växer fram olika skillnader i strategier och sociala förutsättningar. Att hålla isär pojkar 

och flickor bidrar till bristen på jämställdhet genom att flickor och pojkar får olika möjligheter 

till lärande och utveckling (SOU, 2010).  

Det publiceras en del olika rapporter om arbeten och olika sätt att arbeta med jämställdhet på 

förskolor och skolor i hela Norden. De visar tydligt att det inte råder någon jämställdhet trots 

de arbeten som utförs utan stället att pojkar och flickor fortfarande värderas utifrån olika nor-

mativa föreställningar. Detta gör att pedagoger får svårt att se förbi elevernas kön. I de nor-

diska styrdokumenten finns det både likheter och skillnader i arbetet med genus och jäm-

ställdhet som visar sig ge olika skillnader i hur det ter sig i praktiken. De personer som i Mia 
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Heikkiläs studie har intervjuats arbetar utifrån formuleringar i styrdokument som berör be-

greppet jämställdhet. Hur formuleringen om att utveckla arbetet med jämställdhet är formule-

rad visade sig ha betydelse för hur arbetet går till. I norden skiljer sig detta åt mellan länderna, 

exempelvis i hur det planeras att arbetas med utmaningarna. Några framgångsfaktorer i arbe-

tet med jämställdhet är en ledning som stöttar, ett brinnande engagemang, mätningar, uppfölj-

ningar, jämställdhetsnätverk för ansvariga, bra resursfördelning och någon typ av belöning till 

personal som arbetar på rätt sätt (Heikkilä, 2013).  I den här studien visar det sig vara avgö-

rande huruvida personalen har kunskap kring jämställdhet eller inte. Om genus och jämställd-

het ses som ett kunskapsområde eller inte är olika och kommer därför att skapa olika kvalitet 

på arbetet med att utveckla arbetet kring det (Heikkilä, 2013).  

4.6 Utmaningar i gymnasieskolan  

I skollagen 2010 fick skolan i uppgift att verka för jämställdhet mellan könen. Det står att vi 

ska främja kvinnors och mäns lika rättigheter. Forskaren Åsa Carlsson analyserar begreppet 

jämställdhet för att få en förståelse om hur användbart begreppet egentligen är i skolan. Hon 

menar att det ansvar som skolan har att motverka de könsmönster som finns tycks utgå från en 

idé om att könen får samma möjligheter först när individer kan välja utbildning, karriär eller 

utveckla sina intressen utan att bli hindrade om de traditionella könsnormerna. I gymnasiesko-

lan kvarstår fortfarande könssegregeringen i elevers val av gymnasieprogram, trots riktlinjer 

om att alla måste arbeta aktivt för att försöka bryta dessa mönster. Ett samband som Carlsson 

finner är att jämställdhet definieras att könen får samma möjligheter att utveckla intressen och 

förmågor. Likaså att få välja och genomgå valfri utbildning som leder till en karriär. För att 

kunna uppnå detta får inte valen begränsas av de traditionella könsmönstren.  Valen som ung-

domar gör hade kunnat vara annorlunda om de inte redan socialiseras till kvinnor och män 

(Carlsson, 2017).    

4.6.1 Bemötande och förhållningssätt  
Victoria C Whalgren som är genuspedagog och forskare inom området jämställdhet har skri-

vit en avhandling om genuspedagogers arbete mot en jämställd gymnasieskola. I arbetet med 

genus i skolan är det viktigt att läraren har en medvetenhet kring hur de bemöter pojkar och 

flickor. Lika viktigt är det också att läraren analyserar sig själv och sitt eget beteende i frågor 

om jämställdhet, könsroller och könsnormer. När lärare analyserar och reflekterar kring sitt 
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bemötande och förhållningssätt kring genus ökar deras genusmedvetenhet. Syftet med genus-

pedagogik är att skapa ett jämställt arbetssätt både inne i klassrummet och i hela skolan, obe-

roende av vilket skolår. Enligt Wahlgren kan arbetet med att analysera maktsituationer vara 

ett exempel på arbete som kan leda utvecklingen framåt. Ett annat sätt att arbeta på är med in-

riktning på lärarens roll i klassrummet. Att filma sina egna lektioner kan ge framgång då lä-

rarna tillsammans kan analysera lektioner efteråt (Wahlgren, 2009). 

4.7 Kompensatorisk genuspedagogik 

Den kompensatoriska genuspedagogiken går ut på att kompensera det som inte uppmärksam-

mas hos det ena eller det andra könet. Ursprungligen kommer pedagogiken från den danska 

pedagogen Anne Mette Kruse som menar att flickor och pojkar inte ska utsättas för de norma-

tiva förväntningar som samhället har. Om lärare ska använda sig av den kompensatoriska pe-

dagogiken krävs det att lärarna är medvetna om hur de olika könsmönstren ser ut i allmänhet. 

De måste även vara medvetna om hur könsmönstren avspeglas i deras klassrum (Wahlgren, 

2009). 

4.8 Könsroller i läromedel  

Ann-Sofie Ohlander skriver i sin rapport om hur män och kvinnor finns eller inte finns med i 

läromedel som används i skolan. Hon har studerat fyra olika läromedel och en lärarhandled-

ning i sin rapport. Mannen tematiseras i böckerna som norm, huvudperson och styrande ka-

raktär för de samhällsområden som tas upp. Det går i mångt och mycket att diskutera och ana-

lysera hur samhällsområden tenderar att tematiseras. Ohlander ställer sig frågan: Varför hand-

lar det oftast bara om mannen när vi pratar om politik, människovärde och ideologi? Mannens 

historiska frånvaro i hushåll, med barnuppfostran och männens synpunkter om krig skrivs 

fram i läroböckerna. Dessa formuleringar leder till analyser av förhållandena mellan män och 

kvinnor. Ohlander avslutande reflektioner visar på mannens dominans i läromedel samt dess 

effekter. Om det är sådana läromedel som används i undervisningen bidrar det med lätthet till 

självdestruktivitet hos främst kvinnor. Dessa läromedel kan inte annat än bidra till dåliga 

självbilder hos kvinnor. Även pojkarna möter ett snävt mansideal som skapar begränsningar 

och negativa bilder av såväl omvärlden som sig själva (Ohlander, 2010).  
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5 TEORETISK BAKGRUND 

5.1 Läroplansteori 

Skolan är uppbyggd på läroplaner som bygger på en omfattande politisk process som inte 

har ett slumpmässigt innehåll. Stoffet väljs ut utifrån vad som anses som giltig kunskap och 

olika ämnen får olika mycket tid. Bild har exempelvis oftast bara ett pass per vecka medan 

matematiken oftast finns på schemat varje dag. Stoffets urval vilar på Lev Vygotskys teorier 

om den proximala utvecklingszonen som handlar om att låta den kunskapen som är känd 

möta den okända kunskapen. Alltså att eleven kan gå från kunskap som han eller hon redan 

har, till framtida kunskap. En av de viktigaste delarna i skolframgång är de kunskapsformer 

som lyfts fram i stoffurvalet (Linde, 2012). De kan delas in i fyra olika grunddelar, i form 

av: 

• Praktiskt behärskande av uppgifter  

• Vetande om begrepp, fakta och samband  

• Omdöme och reflekterat handlande i erfarenheter och etisk hållning 

• Filosofisk reflektion över kunskap och dess användning i relationer till olika uppfatt-

ningar (Linde, 2012). 

Dessa fyra kunskapsformer har tillsammans med vilka elever som blir framgångsrika alltid 

varit centralt i utvecklandet av kursplanerna i svensk skola. I resonemang om att förstå ele-

vernas för-förståelser borde det vara lärare som kan se gränser mellan den kunskapen eleven 

redan har och den som eleven undrar över. Alltså vore det en framgångsfaktor om lärare 

kan handleda elever i sökandet efter den nya kunskapen (Linde, 2012).    

 

5.2 Pragmatismen och learning by doing  

Roger Säljö och Sven-Eric Liedman skriver i boken lärande skola bildning bland annat om 

John Dewey som både var forskare, filosof och författare från 1800-talet fram till mitten av 

1900-talet hade bred kunskap kring flera områden. Hans kanske allra största intresse låg i att 

utveckla en skola för ett demokratiskt och föränderligt samhälle. Detta för att han såg att sko-

lan behövde passa det industrisamhälle som växte allt mer. Dewey startade olika försökssko-

lor för att utveckla sina pedagogiska filosofier kring undervisning. Han hade ett betydande in-
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flytande i den svenska skolan under 1900-talet, med bland annat uttrycket ”learning by do-

ing”, som på svenska betyder ”att göra för att lära” ihop med den pragmatiska kunskapssynen. 

Enligt författarna påstod Dewey att människor i grunden inte kunde förstå saker som de har 

lärt sig genom läsning eller abstrakta resonemang. Istället var det genom att göra det, som de 

lärde sig. De praktiska inslagen kunde blandas med andra ämnen, likt matematiken för att 

gynna elevernas förmåga att ta in nya kunskaper. Tillsammans med nyckeltanken ”learning by 

doing” finns även ”growth” som en grundsten. Det kan liknas vid att en människa tar form ge-

nom såväl fysisk, intellektuell och moralisk bemärkelse. Alltså förmågan att förändras av 

olika erfarenheter, men ändå bevara sin personlighet. Dewey såg att den enskilda människan 

har stor anpassningsförmåga och därför kan formas på många olika sätt. Samspelet mellan te-

ori och praktik och utbildning som kan bidra till elevens growth kan sammanfatta en del av 

Deweys filosofisofi inom utbildning (Lundgren, mfl. 2014).    

 

Roger Säljö skriver också om Piagets teori i samma bok. Piaget beskriver barns olika utveckl-

ingsstadier. Barn mellan 2–12 år går igenom de konkreta operationernas stadium där det ab-

strakta tänkandet utvecklas. Uppfattningen av hur saker ser ut jämfört med hur saker egentli-

gen är utvecklas (Lundgren m.fl., 2014). I praktiken kan det innebära att det är mellan åldern 

2–12 år som barnet behöver få förståelse för jämställdhet och lära sig normkritik. I samverkan 

mellan skolan och hemmet, från lågstadium till mellanstadium finns det möjlighet att bryta 

synen på könsroller och ojämställdhet. Eftersom det i läroplanen står att eleverna ska lära sig 

om dessa begrepp i såväl värdegrundsuppdraget, lågstadiets centrala innehåll i samhällskun-

skap och mellanstadiets centrala innehållet i samhällskunskap (Skolverket, 2017) är det tyd-

ligt att skolverket anser att åldern är relevant.   

5.3 Samhällskunskapens dubbelnatur 

Samhällskunskap skiljer sig från skolans andra ämnen så till vida att det inte presenteras som 

ett sammanhållet ämne. Många gånger beskrivs samhällskunskapens två olika uppdrag som 

två motpoler. Dessa två är kunskap och fostran (Sandahl, 2011). Ju nyare läroplan vi tittar i, 

desto tydligare är det att de normativa delarna tonas ner i ämnet samhällskunskap. Istället to-

nas det upp mer i skolans värdegrundsuppdrag. Ibland är det svårt att skilja på värde-

grundsuppdrag och uppdraget i samhällskunskap eftersom syftet med att forma demokratiska 

samhällsmedborgare finns i de båda uppdragen. För att medvetandegöra de båda uppdragen 
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går det att hänvisa till de politiska beslut som finns i dokumentationen från skolverket (San-

dahl, 2011). I syftesbeskrivningen för samhällskunskap finns det flera formuleringar som är 

direkt kopplade till skolans värdegrundsuppdrag som ska ge eleverna förutsättningar att kunna 

verka i samhällslivet och förstå de värden som finns, ha respekt för de mänskliga rättigheterna 

och utveckla ett kritiskt tänkande. Kursplanerna för skolan är skapade genom en samhällskon-

takt där skolämnen är ämnade för att sätta ihop elevernas världsbild med ämnets kunskaper. 

Vad samhällskunskapsämnet består av finns det inte en gemensam syn kring. Däremot ses 

ämnet som en process där eleverna kan utveckla sitt tankade. I den ena delen av kunskapssy-

nen finns de filosofiska teorierna och begreppen och i den andra delen de demokratiska teori-

erna. Att dra en gräns mellan kunskapsuppdraget och värderingsuppdraget är svårt då sam-

hällskunskap som ämne handlar om undervisning som syftar till att utbilda eleverna till att bli 

aktiva samhällsmedborgare. Skolans värdegrundsuppdrag handlar om samma sak (Sandahl, 

2011).          

5.4 Kunskapsinnehållet i samhällskunskap  

Det som har lagt grunden till innehållet i ämnet är baserat på det som de politiska besluten be-

stämmer att eleverna ska lära sig skolan. Sandahl har sammanfattat olika vetenskapsfält om 

elevers inlärning. Det första som får stor betydelse i elevernas inlärning är deras vardagsföre-

ställningar om världen. Det finns inte mycket kunskap kring vilka föreställningar elever har i 

samhällskunskap. Det är dock viktigt att läraren försöker skaffa sig en bild om deras föreställ-

ningar för att sedan kunna ge eleverna nya insikter och kunskaper. Det andra är att eleverna 

måste få utveckla sin kompetens i de olika kunskapsområdena på olika sätt. Den tredje delen 

är att eleverna behöver bli medvetna om hur de själva tänker kring sitt eget lärande (Sandahl, 

2011).  

5.5 Genusteori 

Det har skett förändringar över tid gällande sättet att se på maskulinitet och femininitet.  Eva 

Magnusson och Jeanne Marecek skriver i sin bok genus och kultur i psykologi om utveckl-

ingen. De sociala kategoriseringar där könstillhörighet är en del av det som finns i samhället 

ges automatiskt till människors förmågor. Författarna vill skriva fram att de förväntningar vi 

har på flickor och pojkar gör att vi ser dem på olika sätt. De skriver om hur pojkar och flickor 

bemästrar relationsförmågor som exempel. Allt som rör relationer är förknippat med kvinnor 

och det skulle direkt bidra till att en flicka som bemästrar relationsförmågor skulle få en helt 
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olik feedback mot vad en pojke som bemästrar samma sak skulle få. Detta bidrar till att 

flickan upplever det som den hon är och inte det hon gör. I pojkens fall väljer han kanske att 

inte att tillämpa denna förmåga mer (Magnusson & Marecek, 2010). En annan del som förfat-

tarna lyfter fram i sin bok är den asymmetri som råder mellan män och kvinnor och sättet att 

se på kön.  Ett exempel är att kvinnor och män får olika bemötanden även om de gör samma 

saker. Kvinnor utsätts oftare för våld än män och män har större rörelsefrihet än kvinnor. 

Skulle vi finna bevis på att könsskillnader i samhället rangordnar kvinnor och män på ett 

ojämlikt sätt skulle vi ändå inte kunna avgöra huruvida det är skillnader på män och kvinnor 

eller om det är beroende av könsskillnadsideologin (Magnusson & Marecek, 2010). Förfat-

tarna poängterar tydligt att det är viktigt att förstå att kön aldrig enbart kan vara ett kön. En 

persons könstillhörighet påverkas av flera saker, så som klass, religion eller sexuell oriente-

ring. Kön är alltså alltid sammankopplat med andra kategorier (Magnusson & Marecek, 

2010). 
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6 METOD  

6.1 Intervju 

 
Att göra intervjuer kom att bli valet av forskningsmetod baserat på några olika faktorer. Efter 

att ha valt ämne och kommit på ett syfte samt tänkta frågeställningar var intervju och obser-

vation lämpliga metoder för att få fram så hög kvalitet som möjligt i mitt arbete. Enkät valdes 

bort för att ämnet samhällskunskap i sig är ett komplext som kräver resonemang. För att få är-

liga, utförliga svar från lärare som fick resonera och analysera sitt arbete blev intervjuer mest 

passande. Med en enkät fanns rädslan för att de inte skulle ge sin hela sanning kring sitt ar-

bete. Eftersom observationer blir beroende av att läraren jobbar med just det arbetsområdet 

som ska undersökas är det svårt att få det att passa in under den korta tiden som studien utförs 

på. Om undersökningen skulle ha handlat om hur lärare bemöter elever hade det varit lämpligt 

med observation som metod.  Svårigheterna med att observera just hur arbetet med könsroller 

och jämställdhet går till gjorde att intervju blev metoden till min studie. Jag ville kunna ställa 

följdfrågor till respondenterna samt ge dem utrymme att resonera med sig själva.  

 
Jan Trost skriver i sin bok om intervjuer som forskningsmetod. Han påminner att intervjuaren 

främst ska söka svar på frågan hur istället för frågan varför. Trost tipsar också om att intervju-

aren ska försöka att förstå den intervjuades känslor, sätt att tänka och sätt att bete sig. Under 

intervjuerna ombads respondenterna berätta mer vid vissa resonemang eller frågade hur de 

menade för att få fram mer information eller för att få större klarhet i hur de tänkte. Viktigt är 

att minnas sin roll som intervjuare. En intervjuare ska inte vara en robot och inte heller den 

privatperson som han eller hon egentligen är, utan en person som ska lägga sitt eget tyckande 

åt sidan. Vid intervjuerna meddelades respondenterna att jag som intervjuare mestadels skulle 

vara tyst eller ställa följdfrågor för att det var deras arbete och tankar som var intressanta och 

skulle vara i fokus. Den intervjuade får gärna se intervjun som ett vanligt samtal, medan den 

som intervjuar inte ska det. Skillnaden är att det inte finns ett utbyte av åsikter eller känslor 

vid en intervju. Den som ställer frågorna är också den som vill åt den andres åsikter och käns-

lor utan att dela med sig av sina egna (Trost, 2010). Att ställa frågor om handlingar eller bete-

enden gör att man kan få fram den intervjuades känslor. Ibland kom det naturligt utan att 

följdfrågor ställdes, men ibland behövdes följdfrågorna för att få fördjupade svar. En följd-

fråga för att komma åt det kunde vara något i stil med ”Vad gjorde du då” eller ”Hur upplevde 
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du att eleverna kände då”. Det är bra om den som intervjuar kan skapa sig en egen bild i hu-

vudet av vad den intervjuade pratar om, för att förstå det som skett (Trost, 2010). Om egna 

bilder kunde skapas om vad den intervjuade menade gick intervjun bara vidare. Viktigt är att 

oavsett om den som intervjuar känner sympati eller antipati för den intervjuades åsikter eller 

beteenden måste han eller hon kunna sätta sig in i den intervjuades föreställningsvärld (Trost, 

2010).   

6.2 Kvalitativ intervju 

När det kommer till intervjuer kan det pratas om kvalitativa intervjuer och kvantitativa inter-

vjuer. De kvalitativa intervjuerna kan enligt Trost 2010 enkelt beskrivas som att intervjuaren 

ställer enkla frågor, men får komplexa svar. I denna studies fall var den första frågan vad syf-

tet med samhällskunakspsundervisningen var. En kort fråga som gav långa utförliga svar med 

olika tankar, känslor och resonemang. En kvantitativ intervju handlar om mätbara saker, ex-

empelvis siffror. Om en intervju ska ange frekvenser ska det göras en kvantitativ intervju. Ska 

den däremot ange att ett antal procent av befolkningen gör på ett visst sätt ska det göras en 

kvalitativ studie. Valet av metod behöver göras utifrån den frågeställning eller det problem 

som ska besvaras. Vissa gånger kan det behöva göras flera olika undersökningar för att få ett 

så gott resultat som möjligt (Trost, 2010). Alan Bryman beskriver den kvalitativa intervjun 

som mycket mer ostrukturerad än den kvantitativa. Den kvalitativa intervjuns fokus ligger i 

att respondenten ska få berätta om sina egna uppfattningar. Att intervjun tar olika vändningar 

kan ge många fördelar eftersom respondentens upplevelser kan komma fram allt mer, vilket 

gör att intervjuaren inte behöver fokusera så mycket på sin intervjuguide som om intervjun 

hade varit av kvantitativ form (Bryman, 2018).    

 

Valet av intervjuform till den här studien kom att bli den kvalitativa intervjun. Den största för-

delen med att göra en kvalitativ intervju för det jag ska undersöka är att det går att ställa följd-

frågor till den intervjuade. Om lärarna känner att de får resonera och fundera kring frågeställ-

ningarna fritt kan kvaliteten på forskningsfrågorna ökas. Syftet med att utföra dessa intervjuer 

är både att insamla och kunna föra vidare kunskap om hur samhällskunskapslärare jobbar med 

genus och jämställdhet.   
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6.3 Semistrukturerad intervju 

En intervju kan göras både strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad med olika för- 

och nackdelar. Den strukturerade intervjun innebär att den som ska intervjua på förhand har 

skapat en ordningsföljd med frågor som ska ställas i en exakt ordning. Oftast ställs det slutna 

frågor i en strukturerad intervju. Semistrukturerad intervju innebär att den som intervjuar an-

vänder sig av en intervjuguide där huvudfrågorna är definierade, men utrymme för avvikelse 

finns. Den intervjuade kan hamna på sidospår som ändå kan ge relevans till intervjuns huvud-

frågor. Målet med semistrukturerade intervjuer är att ställa samma öppna frågor till alla som 

ska intervjuas för att få alla att reflektera över samma saker. Den ostrukturerade intervjun in-

nebär att den som blir intervjuad ska styra samtalet. Denna intervjumetod lämpar sig exempel-

vis när den som ska intervjua inte har så goda förkunskaper om ett ämne (Justesen & Mik-

Meyer, 2011) 

 

Den semistrukturerade intervjun lämpade sig bäst för den här studien då följdfrågor kunde 

ställas om det behövdes och gav utrymme för olika sidospår som kunde komma att bli rele-

vanta för min analys.    

6.4 Urval 

De som intervjuats är alla legitimerade mellanstadielärare som bland annat undervisar i ämnet 

samhällskunskap. Jag har valt att intervjua just mellanstadielärare eftersom det är i grundsko-

lan forskningen kring könsroller och jämställdhet främst saknas. Jag har också valt mellansta-

dielärare eftersom min utbildning riktar sig till mellanstadiet och det är det jag kommer att 

jobba som efter avslutad utbildning. Respondenterna har även valts utifrån att deras geogra-

fiska arbetsplats har varit i min geografiska närhet, då det finns fördelar med att träffa respon-

denterna för en fysisk intervju och att körvägen inte blir så lång. Skolorna ligger med någon 

eller några mils avstånd. Jag har i största möjliga mån försökt att få respondenter från olika 

skolor med olika lång arbetserfarenhet som legitimerade samhällskunskapslärare. Det är fem 

lärare som har ställt upp på att bli intervjuade och vara med i studien. Två av respondenterna 

jobbar på samma skola medan de andra jobbar på andra skolor. Alla fem jobbar i årkurserna 

4, 5 och 6. För att öka validiteten i studien har ingen på min arbetsplats intervjuats utan alla 

jobbar på andra skolor än den jag jobbar på. Fler än fem respondenter tillfrågades, men ef-
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tersom intervjuerna skulle genomföras just när lärarna hade fullt upp med att utföra de nation-

ella proven för årskurs 6 fick flera lärare avböja sin medverkan till denna studien. Det har va-

rit svårt att finna tider för de lärarna som har ställt upp, vilket de berättar har med den stora 

arbetsbelastningen och alla möten de ska hinna att göra.   

6.5 Etiska överväganden  

I det första skedet där det handlade om att få kontakt med relevanta respondenter att intervjua 

sökte jag efter mejladresser till mellanstadielärare via adressboken. Detta eftersom jag redan 

arbetar som verksam lärare inom samma geografiska område. Ett informationsbrev bifogades 

i ett mejl som förklarade såväl studiens syfte som hur datainsamlingen skulle gå till. Frågan 

om att medverka skickades till åtta lärare som undervisar i samhällskunskap och har olika an-

tal verksamma år som behöriga lärare i mellanstadiet. De lärarna som svarade ja fick sedan en 

samtyckesblankett skickad till sig som de skrev under och lämnade till mig vid intervjutill-

fället. Varje intervju skedde på respektive respondents arbetsplats. Respondenterna fick själva 

välja lämpliga rum att sitta i, för att de skulle känna sig bekväma och att vi skulle kunna prata 

ostört. Vid intervjutillfällena skrev respondenterna på en samtyckesblankett som visade att re-

spondenten frivilligt samtyckte till deltagande i studien och att hen visste vad studien skulle 

handla om, alltså att hen hade läst informationsbrevet som mejlades ut. I enlighet med de prin-

ciper som enligt vetenskapsrådets forskningsetik innebär har respondenternas riktiga namn 

inte använts, utan de har istället fått fiktiva namn. Den enda personliga informationen om re-

spondenterna är deras antal verksamma år som behöriga lärare. De personuppgifter som sam-

lats in i form av verksamma år och liknande under intervjuerna som spelades in på min pri-

vata Ipad med flygplansläge påslaget har förvarats så att ingen annan ska kunna ta del av dem 

och transkriberats så fort som möjligt. Så fort arbetet kommer att godkännas av handledare 

och examinator kommer personuppgifterna att raderas enligt GDPR. Efter varje genomförd 

intervju transkriberades den. Transkriberingen har inneburit att hela intervjuerna har skrivits 

av, ordagrant från inspelningarna. Andningspauser, tveksamhetsmarkörer och harklingar har 

uteslutits från transkriberingen, då de inte har något syfte i senare analys.    

6.6 Validitet och reliabilitet i kvalitativa intervjuer  

Begreppen validitet och reliabilitet har uppkommit från kvantitativa forskningsmetoder och är 

därför inte lika användbara för kvalitativa intervjuer. Begreppet reliabilitet kan direkt översät-



   

21 

 

tas som tillförlitligheten i en ”mätning och blir därför direkt mer kopplat till en kvantitativ stu-

die. Reliabilitet blir ett komplext begrepp när vi tänker oss kvalitativa intervjuer som inte syf-

tar till att få samma svar av varje respondent, utan får bäst resultat vid resonemang och ibland 

även vid sidospår (Trost, 2010).  Begreppet validitet kan översättas till giltighet eller mätning-

ens relevans. I den kvalitativa intervjun kan det innebära att frågor med följdfrågor ställs för 

att respondentens resonemang ska ge svar på det intervjuaren vill ha (Trost, 2010). Under de 

fem intervjuerna i den här studien ökades validiteten så till vida att respondenterna fick fritt 

utrymme att svara på frågorna eftersom det ställdes öppna frågor som krävde ett resonemang. 

Alla respondenterna hamnade mer eller mindre på olika sidospår som gav relevans i resultat- 

och analysdelen. För att öka validiteten ställes följdfrågor för att rama in det respondenterna 

menade och för att tydliggöra specifika delar eller få respondenten att vidga sina resonemang. 

Reliabiliteten ökades då alla de intervjuade lärarna var lärare som inte jobbar på min arbets-

plats. Ju fler respondenter som hade deltagit, desto större hade generaliserbarheten blivit. 

Istället för att minska antalet tänkta respondenter när en sa nej, skickades nya förfrågningar 

till andra lärare ut så att antalet intervjuade ändå blev fem.  

6.7 Genomförande av semistrukturerad intervju 

Under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) som har ett tematiskt upplägg men 

relativt specifika, öppna frågor som gav utrymmet för respondenten att förklara sin värld ge-

nom en flexibel intervju (Bryman, 2018). Intervjuguiden diskuterades fram tillsammans med 

min handledare innan den användes. Fokus var under hela intervjun att respondentens egna 

upplevelser, förklaringar, beteenden och olika mönster skulle komma fram utan att de blev av-

brutna. Under intervjuerna visades två utdrag ur Lgr11 där könsroller och jämställdhet i både 

värdegrundsuppdraget och i det centrala innehållet för samhällskunskapen var understruket 

för att respondenten skulle ha lätt att relatera till läroplanen och uppdraget, samt för att 

minska kraven på den intervjuade. Utdragen visades för respondenterna medan vi gjorde oss 

förberedda för att börja intervjun och de kunde titta på dem i lugn och ro. Vidare  visades 

också med mig en bild på Sven-Eric Liedmans (2015) triangel med de tre bildningsidealen: 

humanistisk bildning, demokratisk bildning och ekonomisk bildning för att lärarna skulle 

kunna fundera över sin egen syn och inriktning på samhällskunakspsundervisningen. De fick i 

första skedet välja att prata utifrån denna triangel eller helt fritt utifrån de ställda frågorna. 

Följdfrågor ställdes till respondenterna där de ombads att resonera kring triangeln. Det gjorde 

att flera synsätt eller resonemang från respondenterna kunde insamlas. Utifrån Alan Brymans 
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tips i sin bok valdes kläder som var neutrala och inte tog uppmärksamhet av respondenten. 

Mobiltelefonen var nedstoppad och avstängd så att inte respondenten skulle bli störd. I de 

flesta arbetsrum som intervjuerna ägde rum i fanns det klockor på väggen som undveks att 

titta på för att inte stressa respondenten. Under en av intervjuerna ringde en fast telefon och 

under en annan intervju kom respondentens kollega in och hämtade henne. Trots det kunde 

respondenterna fortsätta utan att tappa fokus på intervjufrågorna.   

6.8 Kodning och analysmodell  

Tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna för den här studien har varit utgångs-

punkterna vid analysen av de fem utförda intervjuerna. Varje intervju har transkriberats för att 

sedan kodas. Kodningen har gjorts för att få en överblick i materialet där olika nyckelbegrepp 

har markerats i varje intervju. Syftet har också varit att finna likheter och skillnader i de olika 

svaren som respondenterna har gett (Kvale & Brinkmann, 2014). Kodningen gjordes genom 

färgmarkeringar i transkriberingen. Exempelvis markerades begrepp, meningar eller stycken 

som handlade om att läraren kopplade ihop arbetet med det centrala innehållet kring köns-

roller och jämställdhet med värdegrundsarbetet med detsamma med gul färg. Varje gång re-

spondenterna nämnde de allmänna klassrumsdiskussionerna markeras det med lila. På så vis 

kunde likheterna snabbt plockas ut och därefter ses över. Jag har valt att utgå från Jan Trost 

(2010) sätt att analysera intervjuerna som inte utgår från en specifik mall utan handlar om att 

analysera det som behöver analyseras för att svara på frågeställningarna. Han beskriver det 

som smakfrågor som varje person bestämmer själv över. En smaksak kan vara i hur skriben-

ten ställer sig till svordomar eller andra olämpliga begrepp som kan finns med i transkribe-

ringen. I den här studien har sådana delar valts bort i resultatdelen, men som tur var har de 

olämpliga kommentarerna varit endast en eller två. 
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6.9 Metoddiskussion 

Efter att förfrågningar om att delta hade skickats ut till lärare på olika skolor visade det sig att 

det inte var helt självklart att lärare skulle säga ja. De arbetar i en pressad bransch och får en-

ligt sig själva avböja flera saker som de egentligen vill säga ja till. Vid ett nej från en lärare 

skickades en ny förfrågan ut till en annan. Fem respondenter kändes som ett rimligt minimum 

för att kunna få olika antal arbetade år och flera resonemang att analysera. Lärare på min egen 

arbetsplats valdes bort för att öka reliabiliteten. Om tiden för studiens utförande hade varit 

längre hade antalet respondenter kunnat bli fler. Tidsbristen gjorde att det inte fanns möjlighet 

att få tag i fler respondenter, dels för att det var svårt att finna tid för att utföra en intervju med 

tidspressade lärare och dels för att transkribering och analys av intervjuerna tar tid. De utförda 

intervjuerna gav givande resonemang och stoff som gav såväl intressanta resultat som intres-

santa analyser. Deras brinnande intresse för sitt arbete som lärare skapade en intressant dis-

kussion och tankar väckte tankar till vidare forskning kring arbetet. Valet av semistrukture-

rade intervjuer gjorde att intervjuguiden gav utrymme till vidgade resonemang och även olika 

följdfrågor. Metoden har varit en lämplig metod som lett till svar på forskningsfrågorna. Det 

hade varit intressant att använda sig av flera metoder till studien. Att ha jämfört både obser-

vationer i klassrummen med intervjuer med lärare hade kunnat skapa bredare analys och dis-

kussion. Trots att tiden inte räckte till att använda flera olika metoder blev resultatet och ana-

lysen av värde för att svara på frågor kring arbetet med könsroller och jämställdhet i samhälls-

kunskap i mellanstadiet.    

7 RESULTAT OCH ANALYS 

I den här delen kommer resultatet och en analys från de fem utförda lärarintervjuerna att pre-

senteras utifrån studiens tre frågeställningar. Under intervjuerna har det framkommit att det 

finns många likheter i hur de fem intervjuade mellanstadielärarna säger att de arbetar och tän-

ker kring arbetet med könsroller och jämställdhet trots att alla utom två arbetar på helt olika 

skolor. Jag kommer att analysera såväl likheter som skillnader i nedanstående del utifrån de 

teorier och den tidigare forskningen som har redovisats i avsnitt 3. Alla respondenter har påta-

lat hur viktigt det här arbetet är och också hur utvecklingen går framåt, om än långsamt. De 

påtalar också att det är lång väg kvar och att de gör sitt yttersta för att själva utvecklas till det 

bättre hela tiden. Detta främst genom sin medvetenhet. Hur de arbetar med ämnet skiljer sig åt 
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men alla nämner de allmänna klassrumsdiskussionerna som centrala. Medverkande lärare un-

dervisar bland annan i ämnet samhällskunskap i mellanstadiet. Dessa fem är: Rebecka som 

har jobbat som behörig lärare i åtta år och hennes kollega Gina som jobbat i 34 år som behö-

rig lärare. Dessa två intervjuades på en skola som jag väljer att kalla skola A. De har inte hun-

nit prata med varandra från att jag intervjuade Rebecka tills att jag intervjuade Gina, vilket 

ökar reliabiliteten. Angelica som intervjuades på skola B har arbetat som behörig lärare i fem 

år. Torsten som jobbar på skola C har arbetat som behörig lärare i 20 år och Maja som jobbar 

på skola D har jobbat som behörig lärare i 21 år. Spannet rör sig från fem verksamma år till 

34 år som behörig lärare. Det gjorde att intervjuerna blev extra intressanta. 

7.1 Samhällskunskapslärares uppfattning om  syftet med samhälls-

kunskapsundervisning  

Sammanfattningsvis svarar respondenterna på olika sätt att syftet är att eleverna ska bli med-

borgare i samhället och då ha kunskaper i hur samhället fungerar. Gina beskriver att hon un-

der de senaste åren har tagit över årskurs sex vilket har gjort att fokus ligger på att arbeta med 

det som fattas för att de ska kunna få ett betyg, vilket har lett till att hon inte har haft en egen 

plan för samhällskunskapen på flera år. Rebecka beskriver syftet som två delar där den ena 

delen är just att uppfylla kraven för vad som står med i det centrala innehållet och den andra 

delen är hennes personliga syfte i form av att få eleverna att förstå samhället. De andra tre ser 

samhällskunskapen mer som ett fostransuppdrag där fokus är att allmänbilda dem till det sam-

hället som eleverna en dag ska ut i.    

 
Rebecka beskriver syftet så här: 

Målet med undervisningen i samhällskunskap för mig är ju lite olika delar så. Den ena 

delen är ju givetvis att man uppfyller att man får med det centrala innehållet som finns 

med i läroplanen och att man ger alla elever möjligheter att utvecklas enligt de förmågor 

och kunskapskrav som finns där. Sen har man väl kanske en mer personlig målsättning 

också med att de ska förstå samhället runtomkring. Varför fungerar olika strukturer på 

olika sätt. Varför har vi val eller ja alla de olika som man då kan koppla tillbaka till det 

centrala innehållet egentligen. Att de förstår hur livet går till, vad är det jag ska ut i när 

jag blir vuxen.  

 

Angelica beskriver det så här: 
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Nä men, det är väl att förbereda eleverna inför framtiden. Allmänbilda dem. Vad som är 

rätt och fel, så, hur man kan resonera kring det och vi kollar på nyheterna varje morgon 

i fem minuter bara, just för att de ska få en världsbild alltså, ord och begrepp. Alltså hur 

de ska kunna leva (respondenten fnissar lite) eller vad man ska säga. 

 

Torsten beskriver det så här: 

- Nä men målet för mig är nog att göra eleverna till goda demokratiska medborgare, det 

skulle jag vilja påstå. Det är så jag tänker. 

- Har du det som projekt eller dyker det upp hela tiden i din undervisning?  
- Det förekommer ofta, gör det, även i diskussioner eller vad vi än jobbar med. Om det 

så är FN eller politiska val eller hur man ska engagera sig i samhället och påverka och 

elevinflytande och allt. Alla möjligheter man har som elev att påverka. Så förekommer 

både de synsätten.  

Maja beskriver så här: 

Mm. Eh det är ju ganska stort då. Stort ämne. Det är ju framförallt som det här med att 

eleverna ska bli självständiga och demokratiska medborgare. Det är ju liksom grunden 

då, så klart. De ska ju bära vårat samhälle sen.  

 

Gina beskriver det så här efter att ha berättat att hon har haft fokus på bedömning för årskurs 

sex under flera år: 

- Samhällskunskap, det är att man ska kunna vara en människa som har så mycket kun-

skaper att man kan påverka sin egen livssituation. Man ska veta sina rättigheter som 

konsument att jag vet att så här går det till. De här sms-lånen kommer att förstöra mitt 

liv om jag gör det här, den kunskapen ska man ha. Man ska veta varför man rösta, man 

ska veta vad man betalar skatt till, man ska veta hur man ska va mot andra människor.  

- Hur man ska fungera i ett samhälle liksom?  

- Ja. Att sin egen roll för att kunna ta för sig i sitt liv. Inte ta för sig på ett negativt sätt 

utan bara veta: det här finns för mig. Det är samhällskunskap.  

 

Två av respondenterna resonerar kring vad eleverna måste lära sig för att kunna få en bedöm-

ning. De har fokus på läroplanens innehåll, alltså det stoff som valt ut som giltig och viktig 

kunskap (Linde, 2012). Hur denna ska nås och vad som krävs av dem som lärare för att ele-

verna ska kunna uppnå det. På olika sätt svarar alla respondenter att de vill förbereda eleverna 
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för framtidens samhälle, ge dem kunskap kring olika samhällsstrukturer, göra dem självstän-

diga och fostra dem till demokratiska medborgare. Hur de uppfyller dessa görs individuellt, 

men precis som Jonasson Ring (2015) beskriver är det ingen nyhet att samhällskunskapen är 

ett ämne som står i ständig förändring. Den utgår från det samhället vi har, som snabbt för-

ändras. Det ställer krav på den enskilde individen och hans eller hennes kunskap kring att för-

hålla sig till världen. Undervisningen ses som en viktig del för att kunna verka i samhället. 

Detta kan för lärare anses något motsägelsefullt när det som Anders Broman (2009) skriver i 

sin avhandling att skolans uppdrag kring att fostra demokratiska medborgare inte har så stor 

påverkan på eleverna så är det ändå intressant att lärarna har en bestämd uppfattning att deras 

roll är enormt viktig. Så att jobba för att fostra demokratiska medborgare i skolan är en upp-

gift som lärare kämpar hårt för att uppnå, men som samtidigt visar sig vara svårare än vad 

som kan antas. Broman skriver även att eleverna känner att de får mer kunskap kring olika de-

lar som de behöver för att kunna fungera i samhället, vilket ändå svarar för att arbetet skolan 

gör är bra. Den enskilde lärarens påverkan har också stor betydelse för olika elevgrupper 

(Broman, 2009). Eleverna som går i mellanstadiet är mellan 10–12 år gamla. Piaget som be-

skriver barnens utvecklingsstadium, menar att barn upp till 12 år är i de konkreta operationer-

nas stadium där det abstrakta tänkandet är under utveckling (Lundgren m.fl., 2014). Det läm-

par sig då att diskutera könsroller och jämställdhet med eleverna i mellanstadiet som befinner 

sig i de konkreta operationernas stadium.    

 

7.2 Syftet utifrån Liedmans triangel  

När respondenterna har tittat på utdraget som fanns med under intervjun, där Liedmans tri-

angel framgår i form av hans tre bildningsideal: humanistisk bildning, ekonomisk bildning och 

demokratisk bildning svarar respondenterna annorlunda kring syftet. Tre av respondenterna 

börjar med att berätta att de riktar sig mest mot det humanistiska synsättet, men när de resone-

rar med sig själva kommer det in mer och mer saker. Maja svarar inte direkt utifrån triangeln 

utan diskuterar fritt kring samhällskunskapens syfte. Gina bakar ihop triangelns alla olika de-

lar när hon pratar om samhällskunskapen i stort. Nedan kommer tre citat som kan beskriva 

några av respondenternas syn på samhällskunskapen utifrån triangeln.  
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Rebecka beskriver det så här: 

- Ja det blir väl lite den där humanistiska bildningen då i sådana fall. Men det är klart att 

det hör ihop med det som står som den ekonomisk bildning här med att med yrkesli-

vet, alltså det hör ju också ihop med vart är jag på väg, vad ska jag fungera i för ett 

samhälle när jag blir vuxen. Lite mer det här att de ska kunna klara sig i samhället som 

vuxna individer till att sluta av med. Sen är man ju på väldigt grundläggande nivå. Det 

är ju rätt långt innan de ska klara det själva men de börjar ju ändå få upp intresse i den 

här åldern för hur varför fungerar det som det gör varför är det si eller varför är det så. 

 

Angelica beskriver det likt Rebecka, men lite mer utförligt: 

- Eh, nej men det är väl humanistisk skulle jag tro. Alltså demokratisk också givetvis 

men inte, nej men humanistisk skulle jag nog säga. Även också det här med yrkesliv i 

och för sig, men kanske inte så mycket kring deras arbetsrättigheter men just att, nej 

men att man får in olika yrkesval. Det här kan man jobba med och alltså lite så. 

Koppla till vad de själva skulle kunna bli när de bli stora och liksom skapa lite moti-

vation till att plugga och studera också då. Men nog mest humanistisk skulle jag säga. 

 

Torsten beskriver det så här: 

- I och med att du gav mig pappret här så känner jag ju att jag lägger rätt stor vikt vid det 

här humanistiska synsättet men demokrati och hur man ska vara i ett demokratiskt sam-

hälle och anpassa sig, det är också en stor del av min undervisning. Ekonomisk bildning 

var ju tredje benet som jag såg här och där är vi också inne och samtalar men kanske 

inte riktigt genomsyrande i undervisningen på det sättet som de andra två benen, skulle 

jag nog vilja påstå. Så humanistisk och demokratiskt är tunga begrepp i min undervis-

ning. 

Den humanistiska bildningen tillsammans med begreppet demokrati blir centrala i diskuss-

ionen kring Liedmans triangel. Det tydliga fostransuppdraget kring att göra eleverna till själv-

ständiga individer med makt över sitt eget liv tillsammans med att fostra demokratiska sam-

hällsmedborgare är vad respondenterna vill poängtera att syftet för hela samhällskunskapen 

är. Den ekonomiska biten blir inte utesluten, men kommer något i andra rummet. Torsten gör 

en bra beskrivning av alla tre delarna i triangeln. I såväl avhandlingarna i tidigare forskning 

som avhandlingarna i den teoretiska bakgrunden finns belägg för att det är det här som skolan 

har i uppdrag, samtidigt som det är bevisat att det inte har den inverkan som skolan får det att 
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framstå som att det har. En direkt koppling till samhällskunskapens fostransuppdrag fram-

kommer vid resonemangen kring triangeln.  

7.3 Samhällskunskapslärarens arbete med könsroller och jämställdhet 

i samhällskunskap 

Vid frågan om hur lärarna ser på arbetet utifrån samhällskunskapens centrala innehåll fram-

kommer det att alla ser det som ett viktigt och centralt ämne på olika sätt. De beskriver hur de 

arbetar med aktuella händelser, aktuella läromedel i klassrumsdiskussioner eller med olika 

värderingsövningar.  Flera av respondenterna berättar att de ser olika filmer eller filmklipp 

kring ämnena som diskussionsunderlag. Vidare beskriver de också hur de hela tiden försöker 

att utvecklas och bli bättre inom detta ständigt föränderliga ämne och arbetar med det som dy-

ker upp i nuet i klassrummen. De möter elevernas eller nyheternas aktuella frågor och dis-

kussionsområden. En av respondenterna nämner tematiskt arbete där hon kopplar ihop flera 

ämnen kring arbetet med könsroller och jämställdhet. Tre av respondenterna berättar att de 

har en ”genusdag” i skolan där de jobbar med olika övningar eller uppgifter under en temadag 

tillsammans med hela skolan som en del i arbetet med könsroller och jämställdhet. Alla re-

spondenter berättar om sitt sätt att tänka när de pratar till elever i alla sammanhang och att de 

alltid ger många exempel på yrken till mannen eller kvinnan. Om de pratar om familjekonstel-

lationer så nämner de många olika exempel för att inte göra elevernas bild av samhället köns-

stereotyp. De berättar att de tänker på hur de pratar till och med elever i varje skolämne som 

de undervisar i för att alltid föregå med gott exempel.       

 

Rebecka beskriver arbetet med det centrala innehållet så här: 

- Jag tänker att i själva ämnet samhällskunskap så försöker jag nog utgå från ett läromedel 

som är väldigt aktuellt och uppdaterat för det har ju hänt så mycket på de senaste åren. 

I just samhällskunskap och den här frågan så är man nog väldigt noga med vad man 

använder för material. Att det är uppdaterat och liksom up to date vad som funkar idag. 

Sen bygger nog annars det här med könsroller och jämställdhet väldigt mycket på vilka 

allmänna diskussioner som man har i klassrummet. Vilket perspektiv man förhåller sig 

till i exempel och förslag man ger när man förklarar och då hamnar man ju i alla ämnen.    
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Torstens beskrivning liknar Rebeckas, men han arbetar mer med de allmänna klassrumsdis-

kussionerna: 

- Ja, det har väl varit en fråga som har utvecklats genom åren har jag känt för egen del. 

Den har blivit mer och mer centraliserad på det sättet att jag har det som ett naturligt 

inslag och inte bara ett inslag utan något som hela tiden finns där. Jämställdhetsfrågor, 

rättvisefrågor. Vi gör ju ofta jämförelser i likheter och skillnader med andra länder. 

Hur det ser ut. Var vi är någonstans och försöker problematisera innehållet i undervis-

ningen och ta med det som händer just nu. Metoo var ju ett exempel där det blev 

mycket fokus och det försöker man ju jobba efter även nu även om jag tycker att det 

har tystnat lite grann, så är det en viktig fråga att belysa. det är ju med i grundläggande 

värden alltså hur man ska tänka och att vi ska jobba med könsroller och jämställdhet 

som det står här. Det kommer med på något sätt i flera områden när vi jobbar med det, 

om det är skillnad på pojke och flickor, hur man delar in. Försöka ge exempel i varda-

gen hur man jobbar med könsroller även på vår skola, elevråd. Många gånger pratar vi 

ju, det blir någon form av samhällskunskap, hur vår skola fungerar med någon form av 

demokrati. Att lyfta in varför det är sådan fördelning som det är i våran verksamhet. 

På rasterna, till exempel, hur många tjejer spelar fotboll? Kan vi ändra på det?   
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Angelica beskriver det liknande, men refererar till att de ser på nyheterna varje morgon: 

- Nej men jag väver ju in det i undervisningen lite hela tiden och just allmänt. Det blir ju 

väldigt mycket diskussioner om just könsroller och jämställdhet genom att vi kollar på 

nyheterna. Där diskuterar vi mycket, just olika kvinnosyner och just det här sa vi 

också att i vissa länder får ju kvinnor inte ens välja vem de ska gifta sig med utan att vi 

verkligen här i Sverige är det fritt. Sen när man har en de nyanlända så känner jag att 

det är ännu viktigare att trycka på det. Att de ska bli egentänkande och liksom inte bli 

för mycket och det gäller ju alla oavsett kultur men det är ju lite andra kulturer om 

man kommer från ett annat land mot vad vi har haft här då. Kanske just med kvinnosy-

nen och sånt där. Att de har lika mycket makt som mannen och just jämställdhet har vi 

ju pratat om. De tar ju upp mycket om lön eleverna själva, det är ju det som är konkret 

för dem att ta på så. Att man får olika lön för olika arbete. Nu har vi pratat om religion 

och nya testamentet. Om Jesus som var en som pratade med kvinnorna. Det var ju 

knappt ens att folk gjorde det på den tiden och så där heller. Vi pratar om att vi har 

kommit lång väg ändå, mot hur det har varit. Sedan pratar vi mycket om jämställdhet 

men även jämlikhet, barnkonventionen. Eh, ja sånt. 

 

Maja beskriver det så här: 

- Att man som lärare försöker behandla alla lika och utbilda om att vi ska behandla 

varandra lika i samhället. Sen är det ju som vi har temadag i genus till exempel. Där 

kommer det in jättemycket, man upplyser ju om olika, det är ju som våran likabehand-

lingsplan där kommer det ju mycket med, man får inte kränka på grund av olika punkter, 

till exempel könsdiskriminering. Som tema, eller som ett arbetsområde så gör jag det ju 

mycket när vi har genusdag till exempel, sen kommer det ju in också om rättigheter och 

skyldigheter och lagar, att man har rätt att vara den man är och den man vill vara och 

så. 

 

Gina som arbetar mer tematiskt beskriver det så här: 

- Det blir ju tematiskt då. Så nu har vi, som jag sa, den här terminen hemkunskap där 

kommer jämställdhet. Det jag gjorde nu i förra veckan i hemkunskapen fast samhälls-

kunskapen också då naturligtvis. Det var att uppgiften i hemkunskapsboken handlade 

om att man skulle lista olika arbetsuppgifter i ett hem som inte är betalda och utifrån 

den listan som alla gjorde. Först så såg vi en film, vi såg, det finns på AV-media små 
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kortfilmer för nyanlända. Typ grundlagarna i Sverige, jämställdhet i Sverige och så. Den 

såg vi och där pratade de en del om löneskillnader, utbildningsskillnader, arbetet i hem-

met – skillnader. Sen gjorde vi det här arbetet om jämställdhet för att koppla ihop det. 

Genus har vi ju jobbat mycket också med ur det andra perspektivet, med diskriminering 

och trakasserier och rätten att få vara en hen. Vi har sett mycket filmer från UR, väldigt 

bra filmer. Sen har vi diskuterat och sen har de skrivit egna ordlistor om vad CIS perso-

ner är och könskorrigeringar och sådant. Sedan har vi en genusdag där vi jobbade med 

olika familjer och sånt. 

 

Respondenternas beskrivningar kring arbetet som sker lite nu och då i alla ämnen, tillsam-

mans med de allmänna diskussionerna som kan kopplas ihop med aktuella händelser som ger 

bra klassrumsdiskussioner som går att applicera på det Sandahl (2011) beskriver. Han menar 

att det är viktigt att läraren skaffar sig en bild om elevernas föreställningar för att sedan ge 

dem nya kunskaper. Att låta eleverna få prata fritt om aktuella händelser som de har hört på 

radion eller sett på nyheterna för att sedan ge dem vidare kunskap är enligt Sandahl en fram-

gångsfaktor. Flera av respondenterna berättar att de ser olika filmklipp som de sedan diskute-

rar. Det ger samma effekt. Att som lärare själv vara insatt i det som är aktuellt och sker ute i 

världen blir här mer eller mindre ett krav för att kunna uppnå det som respondenterna och 

Sandahl menar. Rebecka som tydligt nämner att hon använder sig av ett läromedel som är ”up 

to date” har en mycket viktig poäng. I Ohlanders (2010) rapport kring olika läromedel kom-

mer det tydligt fram hur mannen ofta framskrids när det gäller frågor som ingår i samhälls-

kunskapen. Ska skolan föregå med gott exempel är det viktigt att inte använda läromedel eller 

filmklipp som är vridna åt det ena eller andra hållet. Ohlanders rapport visar att mannens do-

minans i läromedel kan medföra självdestruktivitet hos främst kvinnor. Pojkarna som möter 

det snäva mansidealet kan skapa begränsningar i deras bild av både världen och sig själva 

(Ohlsson, 2010).     

7.4 Samhällskunskapslärarens arbete med värdegrundsuppdraget 

kring könsroller och jämställdhet  

Fyra av fem respondenter berättar att arbetet med skolans jämställdhetsarbete hänger ihop 

med arbetet som de redan har pratat om i föregående fråga om det centrala innehållet. Efter att 
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ha funderat en stund kompletterar de med att ge flera exempel på hur de arbetar med köns-

roller och jämställdhet. Rebecka förklarar det så här: 

- Mm, ja, och då kommer det där väl in ännu mer tänker jag i det som jag pratade om 

förut med att det som pågår i klassrummet som ligger utanför det centrala innehållet och 

ämneskunskaperna, utan det som pågår i det sociala samspelet i ett klassrum med 

handuppräckning, könsfördelning i grupper eller till elevråd eller andra sådana här att 

man verkligen försöker att vara jämställd så långt det är möjligt och så långt det går. 

Man kan ju inte styra över vilka elever man har i klassen så. Jag tror att vi, eftersom att 

vi har jobbat så otroligt mycket med det här med värdegrund senaste läsåret på den här 

skolan och gjort en så otrolig satsning på det ju, så har vi nog kommit rätt långt den sista 

tiden i att bli mer medvetna om hur utrycker man sig egentligen, även vi vuxna. Vilka 

fällor man går i och man har nog varit lite hemmablind förut men nu har vi nog fått 

ögonen lite mer öppna och riktade på det här. Så jag tror nästan att barnen är ju bättre 

på det här än vad vi är. De är nog mer fria i sin syn på jämställdhet och könsroller och 

så där. 

 

Angelica: 

- Det är ju lite samma, alltså allt vägs ju ihop. Vi har mycket diskussioner. Varje mor-

gon kollar vi på, har du sett det: ”jobbigt”, på SVT? 

- Nä 

- Det är typ 1,5 minuters klipp och då kan det va lite olika. Det kan vara allt som. Just 

lite det här med, kanske inte så mycket jämställdhet, men vissa avsnitt kan vara det 

men just bara diskutera allmänt hur man kan känna om man blir lite olika behandlad. 

Här om dagen var det en tjej som blev favoriserad av läraren medan killen bara fick 

skäll hela tiden. Vi diskuterar lite sånt, att man kanske ser olika på det, lite så, bero-

ende på kön. 

Torsten: 

- Ja, det är nog en hel del kring det jag nämnde nu tror jag. Pojkar och fickors lika 

värde. Mycket med likheter och skillnader. Vi brukar göra skrivuppgifter där vi jämför 

med andra länder men också hur man har det med yrkesroller och hur det är i familjen 

och vilka roller man har själv i sin familj och om det är skillnad på morsan och syrran 

och sådana saker. Ibland gör vi dilemman, där man målar upp bilder, eller det kan vara 
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fyra hörn-övningar där man får ta ställning och motivera och argumentera för att man 

tycker som man gör.  

- Mm. Att man liksom får värdera lite mer? 

- Ja och visa vilken värdegrund man har. Och sedan försöka påverka där ifrån. Och sen 

att vi pratar om, alltså FN i ett större perspektiv. Vilka rättigheter och skyldigheter 

som finns och hur, att barnen på den här skolan i Sverige får en bild av hur de har det 

och att man jobbar med den frågan men också då jämför med hur man faktiskt har det 

i andra länder. Det behöver inte vara så långt bort att man alltid hamnar på andra sidan 

halvklotet utan att man är i norden. Så att ja, det är spännande och intressanta frågor 

och det känns väldigt aktuellt.  
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Maja: 

Det är ju också egentligen samma. För det är ju att agera som värdegrunden liksom. Vi 

gör inte skillnad på hon och han och hen. Sen behandlar man ju inte alla lika för att 

man är olika personer med olika behov och attityder och sådant, men könen ska inte 

ha med det att göra.  

 

Gina: 

- Det kan man undra. Jag tänker mig för. Jag försöker låta bli att säga “kom igen killar” 

eller “kom tjejer så går vi”, för att föregå med gott exempel. Sen så har jag, den sista 

delen av terminens arbete, då kommer inte den under samhällskunskap utan under re-

ligion. Vi startar ett etikprojekt imorgon. Sen gjorde vi ju jättemycket på genusdagen. 

Väldigt spännande. Fyra hörns-övningar hade vi, tycker du att pojkar kan ha… nä. Vi 

fick formulera om, för jag fick tala om att vi inte kan acceptera den sortens frågor för 

det ligger en genusladdning i det. Kan alla ha rosa?  

- Hade ni intressanta diskussioner? Ställde sig folk på alla ställen så att ni fick alla vink-

lingar? 

- Ja, så var det två väldigt talbara barn med i gruppen som hade mycket åsikter som pro-

vocerade de andra. Det blev jättebra.  

I värdegrunden har vi ju kuratorns ”case” också. Nu senast hade vi promenad, så vi, 

jag ger dem en lapp med frågor. Så går de två och två en promenad på ca två kilometer 

där man diskuterar och när de kommer tillbaka får de berätta vad de har diskuterat. 

Det här tycker vi och så vidare 

 
Sammanfattningsvis framkommer det att lärarna säger att arbetet med könsroller och jäm-

ställdhet genomsyrar deras dagliga arbete och att de inte undervisar kring det under en lektion 

i veckan. Stoffet som väljs ut som giltig kunskap till skolans läroplan har olika avsatt tid i 

veckan (Linde, 2012). Hela So-undervisningen har över fyra klocktimmar i veckan i mellan-

stadiets timplan och skolans värdegrundsuppdrag ska genomsyra hela skoldagen, vilket direkt 

kan översättas till att läraren kan lägga mycket av sin tid på samhällskunskapens fostransupp-

drag om de kombinerar den med skolans värdegrundsuppdrag. Sandahl (2011) skriver att en 

stor del av ämnet handlar om att kunna se saker ur olika perspektiv och att samhällkunskaps-

diskussioner sker hela tiden i skolan. När han intervjuade lärare till sin studie menade lärarna 
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att eleverna behöver lära sig att ta ställning i olika frågor och bli förberedda, engagerade sam-

hällsmedborgare (Sandahl, 2011). Respondenternas svar går direkt att applicera på såväl läro-

planens, timplanens och samhällskunskapens olika krav och syften.    

 

Samhällskunskapens kunskapsinnehåll och fostransuppdrag, ihop med värdegrundsuppdrag 

går både att skilja åt och baka samman. Rimligtvis kan dessa tre inte skiljas åt om vi ser till 

respondenternas svar kring att de tänker att värderingsuppdraget kring könsroller och jäm-

ställdhet är samma saker som i arbetet med det centrala innehållet. Sandahl (2011) beskriver 

samhällskunskapens två uppdrag som två motpoler. Ska värdegrundsuppdraget appliceras på 

det redan dubbla budskapet som samhällskunskapen har blir ämnet än mer komplext. Respon-

denterna väljer att baka ihop alla tre på olika sätt, vilket gör att allt som ska vara med kommer 

med. Strävan mot att utbilda demokratiska medborgare är som respondenterna nämner ett 

stort uppdrag. Sandahl skriver också att flera av formuleringarna i syftesbeskrivningen för 

samhällskunskapen är direkt kopplade till just värdegrundsuppdraget.  

 

Respondenterna ger några fler exempel på hur de jobbar med könsroller och jämställdhet när 

frågan om värdegrundsarbetet ställs och det framkommer att de ”tänker sig för” i detta viktiga 

arbete genom att inte sätta deras kön i fokus eller behandla killar och tjejer på olika sätt. Som 

Magnusson och Marecek skriver kring alla möjligheter vi har att handla på olika sätt i varda-

gen. Det förändrade synsättet på hur vi ser på maskulint och feminint har vi möjlighet att på-

verka i vårt eget handlande. Att respondenterna tänker sig för hur de pratar till sina elever 

bygger nya vägar framåt i det som vi annars sett som manligt och kvinnligt. Har vi olika för-

väntningar så kommer vi också att se flickor och pojkar på det sättet som vi förväntar oss. Att 

förstå att ett kön aldrig enbart är ett kön blir viktigt, inte bara för lärare utan hela samhället 

(Magnusson & Marecek, 2010). Respondenterna beskriver på många och olika vis hur de vill 

föregå med goda exempel, alltså hur de genom sitt sätt att vara lärare i klassrummet visar hur 

viktigt det är med jämställdhet och att inte prata till eleverna genom att benämna dem som 

pojkarna och fickorna eller grabbarna och tjejerna. Att alla äger rätten att vara den de vill. De 

säger på olika sätt att de jobbar på sådana vis att en direkt koppling till Deweys tankar och te-

ori kan appliceras. Deweys teori learning by doing och hans arbete mot en demokratisk skola 

för alla är en liknelse. Dewey menade att eleverna inte kan lära sig saker genom enbart läs-

ning utan genom att kunskaperna behövde blandas med praktiska moment (Lundgren, mfl. 
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2014). Respondenterna pratar om värderingsövningar där eleverna får ta ställning, diskuss-

ioner där de får resonera fritt, att de ser filmer som eleverna får tycka till om eller att de går på 

promenad och diskuterar med varandra om vad de tycker. De tillämpar Deweys teori gällande 

praktiska inslag i undervisningen med hans tankar om ”growth” som handlar om att blanda 

med såväl fysiska, intellektuella och moraliska inslag. Att få växa och få kunskap med hjälp 

av olika erfarenheter och inlärningssätt (Lundgren, mfl. 2014).    

 

Under tidigare forskning, avsnitt tre, finns det flertalet avhandlingar som visar på problemen 

med just arbetet kring könsroller och jämställdhet i såväl förskolan, grundskolan och gymna-

sieskolan. Alla avhandlingarna svarar för hur viktigt arbetet som skolan gör är. Hur mycket 

det förändrar är inte exakt mätbart men utvecklingen med jämställdhet i Sverige rör sig 

framåt, om än sakta.   

7.5 Samhällskunskapslärares syn på sitt uppdrag, jämfört med övrig 

skolpersonals  

Vid respondenternas första tanke på frågan om deras uppdrag är större än annan skolpersonals 

blev de flesta svaren nej, eller inget alls. Jag förtydligade för respondenterna att all skolperso-

nal jobbar med värdegrundsuppdraget medan samhällskunskapslärare också jobbar med det 

centrala innehållet. Efter mitt förtydligande blev svaren varierande men tydliga. Responden-

terna svarade så här:  

Rebecka  

- Nej, det tycker jag absolut inte, i och med att det finns benämnt så pass tydligt och 

mycket i första kapitlet i läroplanen så det liksom, det har alla. De här tydliga konkreta 

exemplen och att man får den teoretiska delen bakom. Varför man ska jobba med det 

här, vad syftet och vad kunskapskraven och det kanske man har större ansvar i som 

samhällskunskapslärare. Men att visa barnen i praktiken vad som är viktigt, då har alla 

precis lika stort, alla som jobbar i en skola har det. 

 

Angelica 

- Nä. Det ligger väl på mig att framföra de här begreppen lite mer. Att vi verkligen för-

tydligar dem. Det här är jämställdhet, det här är jämlikhet, det här är diskriminering, det 

här är kränkning. Just förtydligar dem och jobbar med det men det ligger ju på allas 
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ansvar att förmedla den här jämlikheten och jämställdheten hela tiden skulle jag väl 

säga. 

 
Torsten  

- Ja, jag vill ju ge den bilden som, alltså läroplanen vill ge till eleverna i mitt ämne vad 

gäller hur man ska betrakta alla människors lika värde och så vidare. Jag hoppas ju 

och tror att jag ger en bild som ger stöd för eleverna själva ut i arbetet och att eleverna 

till slut är så starka i sig själva att de går in och påverkar om man uppfattar att det 

finns ämnen eller tillfällen när det här inte beaktas i verkligenheten, sen utgår jag från 

att alla lärare och personal jobbar med de här värderingarna och pratar. Sen har vi 

olika värderingar och därför är det ett stort arbete kollegialt också, att kunna stå på en 

gemensam front i det här för det blir ganska tydligt i exempel annars när det blir lite 

känsliga frågor, när vi ger olika signaler. Då blir det problem. Det kan man också lära 

sig av men det gäller att stå ihop, så känner jag. Så att jag försöker ju att förbereda på 

mitt sätt, men inte unikt så, utan det som ingår i mitt ämne. Jag förväntar mig också att 

kollegorna har läst om skolans värdegrund och uppdrag naturligtvis. Så är det ju. 

 

Maja: 

- Jag tänker mig nog att jag går in mer på djupet. Jag tänker nog att det här är en allmän, 

det här är en värdegrund mer, eller det här är en allmän hållning som genomsyrar allt, 

medan det här är mer riktat så att man kan ha det som ett arbetsområde till exempel, så 

ja det tänker jag nog. 

 

Gina:  

- Nä det tycker jag inte. Den enda skillnaden är att jag ska kunna sätta en bokstav på det 

vi har arbetat med. Men jag tror inte att mitt uppdrag är större, det är bara lite an-

norlunda. Det är snarare så att mitt uppdrag är mindre av det. Det blir lite kringskuret.   

- Hur tänker du då? Att det blir snävare? 

- Ja den här öppna dialogen och samtalet som man skulle vilja unna sig. Sen tänker jag 

liksom att vi måste vidare och hinna kanske lag och rätt också.  

   

Flera av respondenterna ser sitt uppdrag som något större eftersom de även har det centrala 

innehållet att arbeta med. De tänker på den begreppsliga förståelsen och att ansvaret kring att 
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få eleverna att förstå innebörden av begreppen ligger hos dem som är samhällskunskapslärare. 

Linde (2012) skriver om just kunskapsformen kring vetandet om olika begrepp. I tidigare frå-

gor skiljer respondenterna inte på kunskap, fostran och värdegrundsuppdraget i samhällskun-

skapen men här svarar två av respondenterna att arbetet är större eftersom de också har det 

centrala innehållet att förhålla sig till. Dessa två ser då ändå kunskapen som en egen del i 

samhällskunskapen och ser uppdraget som något större eftersom de också anser sig ha ett fos-

transuppdrag och värderingsuppdraget att arbeta för.   

 

Respondenterna ger förklaringar kring deras bemötande till elever som liknar det som Wahl-

gren (2009) beskriver kring just bemötande och förhållningssätt i sin avhandling. Det är vik-

tigt att lärare är medvetna om deras bemötande till pojkar och flickor. Det är också viktigt att 

lärare analyserar sitt eget beteende i frågor som rör just jämställdhet och könsroller. För att 

leda arbetet framåt är det en framgångsfaktor att arbeta med lärarens roll i klassrummet 

(Wahlgren, 2009). Ibland behöver kollegor granska varandras bemötande för att skapa medve-

tenhet hos den enskilde lärarens bemötande.  Det går också att använda sig av kompensatorisk 

genuspedagogik som handlar om att uppmärksamma det som inte uppmärksammas hos det 

ena eller andra könet. Detta sätt kräver stor medvetenhet kring könsmönster i samhället hos 

lärarna (Wahlgren, 2009) och därför inget som lärare ka kasta sig in i om de inte fått utbild-

ning i det.       
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8 DISKUSSION  

Vad innebär studiens resultat och hur kan de förstås i förhållande till tidigare forskning, din 
litteraturgenomgång och ditt teoretiska perspektiv? 
 
Jag ser hoppet i lärarnas ögon när vi diskuterar detta centrala, viktiga ämne. Lärarna som in-

tervjuats tar stort ansvar för den delen av arbetet med könsroller och jämställdhet som de kan 

påverka och arbetar ständigt för att förbättra sig i arbetet. De visar filmklipp eller pratar uti-

från det som visas på nyheterna för att konkretisera arbetet för sina elever. Vidare tänker de 

sig för när de pratar till elever. Att de inte gör skillnad på pojkar eller flickor. De ger olika ex-

empel när de pratar om relationer eller familjekonstallationer eftersom de vill föregå med gott 

exempel och bryta könsstereotypa mönster. Eftersom jag själv inte ville vara partisk vid mina 

intervjuer hade jag inga förväntningar eller tankar kring vad lärarna skulle resonera kring när 

jag ställde mina intervjufrågor. Efter intervjuerna fick jag känslan av att det som lärarna gör 

på sina skolor är bra arbeten kring ett komplex ämne som de generellt inte har fått någon ut-

bildning i. Att utbilda sig till samhällskunskapslärare är inte i närheten av att utbilda sig i för-

ståelsen kring könsroller och jämställdhet. Det finns av en anledning en hel utbildning på flera 

år för att bli genusvetare eftersom det finns en hel uppsjö av kunskaper som krävs för att vara 

proffs inom det. Jag förvånades över att alla lärare tog arbetet på så stort allvar och förstod 

vikten av det, trots att de hade så olika många yrkesverksamma år och ingen specifik utbild-

ning kring områdena.  

 

Kunskap, fostran och skolans värdegrundsarbete går mestadels hand i hand när lärarna resone-

rar kring frågorna. När frågan om deras uppdrag är större än annan skolpersonals blir det mer 

spridda tankar. Några lärare skiljer på kunskapsuppdraget och blandar fostran med värde-

grundsuppdrag medan andra ser dem alla som ett och samma uppdrag. Efter att själv ha lyss-

nat på intervjuerna och respondenternas olika resonemang har jag ställt mig frågande kring 

dessa indelningar. Behöver lärare se dessa som olika uppdrag eller går det enklast att se sam-

hällskunskap som en medelpunkt där både kunskap, fostran och värdegrund möts? Själv har 

jag svårt att skilja på dem och efter studiens genomförande också svårt att se ett syfte med att 

skilja dem åt. Alla ska komma med, så enklast bör vara att bara se till att de gör det. Däremot 

finns det ett dilemma i att årskurs sex ska få betyg i samhällskunskap och därigenom även i 

just könsroller och jämställdhet. Är det möjligt när alla uppdragen blandas eller behöver de 
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skiljas åt för att gå att bedöma? Enligt Gina som har jobbat med just årskurs sex i flera år be-

höver undervisningen endast byggas upp på vad som ska och går att bedöma.  

 

Ännu en gång är Anders Bromans (2009) och Emmy Jonasson Rings (2015) avhandlingar in-

tressanta att reflektera kring. I läroplanen, skollagen, lärarintervjuerna i denna studie och i lä-

rarnas arbetslag reflekterar och diskuterar de kring arbetet med samhällskunskapens delar 

kring könsroller och jämställdhet. De ser arbetet som stort och viktigt och de ändrar sitt tänk 

kring det för att hela tiden bli bättre och följa med i samhällets utveckling framåt. Parallellt 

med detta finns det studier som visar att elevernas förväntade förändringar inte uppnås (Bro-

man, 2009) och att samhället idag kräver flexibilitet, självständighet och kritiskt tänkande (Jo-

nasson Ring, 2015). Samhället ställer stora krav på den enskilde individen och skolan är en 

liten del i den processen. Samtidigt är kraven på skolan och skolans lärare högre än någonsin 

eftersom det finns en tanke om att matcha det samhället som är idag. Jonasson Rings avhand-

ling visar att just ämnet samhällskunskap ändock har betydelse för att individer ska kunna 

verka i samhället.          

8.1 Slutsats 

Syftet med studien har varit att belysa och förstå hur arbetet med könsroller och jämställdhet 

kan fungera i mellanstadiet. Det har också varit att undersöka om samhällskunskapslärare ser 

sitt uppdrag som större än annan skolpersonals. För att svara på detta har studiens forsknings-

frågor varit:  

• Hur arbetar samhällskunskapslärarna i studien med undervisningen om könsroller och 

jämställdhet?  

• Kopplar samhällskunskapslärarna ihop värdegrundsuppdraget kring könsroller och jäm-

ställdhet med det centrala innehållet i ämnet samhällskunskap, i så fall hur? 

• Upplever samhällskunskapslärarna i mellanstadiet att de har ett utökat ansvar gällande 

skolans uppdrag att främja jämställdhet jämfört med skolans övriga personal? 

I studiens resultat har jag sett att lärare jobbar med samhällskunskapens centrala innehåll ihop 

med värdegrundsuppdraget på många olika sätt. Detta för att samhällskunskapen har ett tyd-

ligt fostransuppdrag som för det mesta går hand i hand med både samhällskunskapens kun-

skapsuppdrag och värdegrundsuppdrag. Det framkom också att lärarna vet att arbetet med 
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könsroller och jämställdhet är komplext och inte bara går att undervisa om vid enstaka till-

fällen utan att det måste genomsyra hela verksamheten.  

I resultatet visar det sig att det är blandade tankar kring om deras uppdrag som samhällskun-

skapslärare är större än annan skolpersonals. Några svarar direkt att alla har samma ansvar 

kring arbetet, refererat till att det ska genomsyra hela skolans dag, hela veckan, varje vecka. 

De andra menar att de har ett fördjupat uppdrag eftersom de har ett ansvar i att lära eleverna 

vad de olika begreppen betyder och innebär i såväl skolan som samhället och världen i stort. 

Det är alltså kring begreppsförståelsen som uppdraget skiljer sig. Vilket svarar för att de skil-

jer lite på kunskapsuppdraget och fostransuppdraget som de inte gjort tidigare.   

Arbetet med könsroller och jämställdhet är stort, komplext, viktigt och olika för alla lärare. De 

jobbar med det i allmänna klassrumsdiskussioner, reflekterar kring det efter att ha sett olika 

små filmklipp, har genusdagar och föregår med goda exempel i sina klassrum eller ute på ras-

ten. De använder sig av Deweys tankesätt kring att lära är att göra och de är överens om att 

arbetet med könsroller och jämställhet inte är schemalagt under 40 min i veckan utan är ett ar-

bete som är långt större än så. Att se på nyheterna och låta eleverna få reflektera och diskutera 

det som händer just nu har många fördelar i det här komplexa arbetet. Det ger gott elevinfly-

tande och levandegör undervisningen i samhällkunskapsens alla plan och kunskapskrav. Den 

klass som läraren har går inte att påverka, men gör att utgångsläget blir olika. Fördel vore 

kanske om alla elever sågs som hen. Då kan inte könsfördelningen med antal pojkar och antal 

flickor i klassrummet påverka jämställdheten.  

8.2 Fortsatt forskning  

Eftersom samhällskunskap är ett centralt och ständigt föränderligt ämne finns det mycket in-

tressant att forska vidare kring. Det som är centralt nu är inte det som kommer att vara centralt 

i framtiden eftersom vi står i ständig utveckling. Samhället som snabbt blir mer och mer tek-

niskt och digitaliserat gör också att mycket förändras. Det vore intressant att göra en liknande 

studie om tio år eller mer för att se hur utvecklingen sett ut. Förhoppningsvis finns det då mer 

arbeten med könsroller och jämställdhet i grundskolan. Arbetet med samhällskunskapen i 

stort är beroende av vilket politiskt parti som leder, vilket också kan vara intressant att under-

söka. Alla respondenter pratade i den här studien om vilka förhållningssätt de har mot elever 

för att varken visa för lite eller för mycket. De diskuterar hur de ger flera exempel på vem 

som lever ihop med vem och att de för flera år sedan bara gav stereotypa exempel som att 
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Kalle och Jenny har två barn och en hund bor i en stor villa. Nu ger de istället både exempel 

på Kalle och Jenny och Kalle och Simon och deras olika antal barn som bor på olika sätt. Vi-

dare diskuterar de om det ibland kan gå till överdrift. Finns det ett lagom? Exempelvis om lä-

rare ska sträva mot att både tjejer och killar ska svara på frågorna i klassrummet. Om det bara 

är killar som räcker upp handen, ska läraren då påtala att en tjej också bör svara? Intressant 

vore om det gjordes en studie på legitimerande mellanstadielärare som blev observerade kring 

sitt förhållningsätt och sitt bemötande i frågorna som rör könsroller och jämställdhet. Eider-

vald (2009) som har gjort en intressant studie på förskolan, kring tillsägelser på pojkar respek-

tive flickor skulle kunna vara ett bra underlag att ha med vid studier kring bemötande och för-

hållningssätt i grundskolan. Elevernas talutrymme i klassrummet kan också appliceras i en 

studie kring förhållningsätt och bemötande till flickor och pojkar. Sist men inte minst skulle 

det vara intressant att jämföra hur lärare i andra ämnen än just samhällskunskap ser på sitt 

uppdrag kring könsroller och jämställdhet med tanke på att de har värdegrundsuppdraget men 

inte uppdraget i det centrala innehållet. Respondenterna i den här studien blandar för det 

mesta kunskap, fostran och värdegrundsarbete medan lärare i andra ämnen kanske inte gör 

det.       
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide  
 

Intervjufrågor:  

1. Vad är målet med din undervisning i samhällskunskap? 

- Visa bild på Liedmans bildningsideal och be respondenten at resonera kring den 

2. Hur arbetar du med det centrala innehållet kring könsroller och jämställdhet? 

- Visa utdrag ur lgr11 samt och be respondenten att resonera kring det.  

3. Hur arbetar du med värdegrundsuppdraget kring könsroller och jämställdhet? 

- Visa utdrag ur lgr11 och be respondenten att resonera kring det.  

4. Har du funderat på om ditt uppdrag med könsroller och jämställdhet är större än övrig 

skolpersonals?  

5. Reflekterar du, eller du och dina kollegor kring undervisningen med könsroller och 

jämställdhet, i så fall hur? 
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Bilaga 2  
 
Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Madelene Knutsson Hammar och jag läser sista året på grundlärarutbildningen 

på distans via Campus Vimmerby med inriktning årskurs 4–6 på Karlstads universitet. I detta 

nu skriver jag mitt examensarbete inom könsroller och jämställdhet i samhällskunskapen. Den 

forskning som redan finns behandlar inte det didaktiska arbetet med könsroller och jämställd-

het inom samhällskunskap utan endast i värdegrundsuppdraget som skolan har. Därav ligger 

mitt intresse i att intervjua samhällskunskapslärare för att få en klarare bild av hur ni ser på 

dessa delarna samt hur ni arbetar med dem. Jag hoppas att just DU vill delta i min studie som 

sker genom en individuell, kvalitativ intervju som tar ca 30 minuter att genomföra. Jag kom-

mer att spela in intervjun och informationen kommer att användas i mitt examensarbete, men 

anonymiseras. Vilket innebär att dina svar inte kommer att kunna kopplas till dig personligen 

utan kommer att vara anonyma. Du kommer att få fylla i en samtyckesblankett enligt person-

uppgiftslagen (dataskyddsförordningen, 25 maj 2018) som ger dig rätten att ta del av samtliga 

uppgifter om dig och hur de kommer att hanteras. Du har rätt att när som helst avbryta ditt 

deltagande i studien. Vidare har du rätt till att invända mot behandlingen av personuppgifter 

eller ge klagomål. Detta görs till dataskyddombudet på Karlstads universitet på dpo@kau.se. 

Vid frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar Madelene Knutsson Hammar  
 
Madelene Knutsson Hammar   Handledare: Emil Mörk 
mejl     mejl 
telefon     telefon 
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Bilaga 3  
 
Samtyckesblankett 
 
 
Samtycke till att delta i kvalitativ intervju  
 
 
Jag har fått skriftlig information kring vad studien handlar om och hur mina uppgifter kom-

mer att behandlas och samtycker därigenom till att delta. 

Jag är medveten om att jag kan avbryta intervjun om jag vill. 

Jag är också medveten om att jag kan avbryta mitt deltagande i studien när som helst utan att 

behöva berätta varför jag avbryter. 

Underskriften nedan betyder att jag väljer att delta i studien och att jag därigenom godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med GDPR.  

 

 

Underskrift                  Ort och datum 

 

__________________________________            ___________________________________ 

 
Namnförtydligande 

 

__________________________________    

 
 
 
 
 


