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Syftet med undersökningen har varit att få en inblick och förståelse i hur 

samhällskunskapslärarna på två medelstora högstadieskolor anser att de arbetar med genus i 

klassrummet under lektionstid, och vad anledningen till detta arbetssätt kan bero på. Förenklat 

kan man säga att syftet har varit att se hur samhällskunskapslärarna anser att de behandlar sina 

elever under lektionstid utifrån ett genusperspektiv. De två frågeställningar som jag utgått 

ifrån har varit: Vilka elever får mest utrymme under samhällkunskapslektionerna utifrån ett 

lärarperspektiv och vad kan detta på? På vilka olika sätt interagerar och kommunicerar 

samhällskunskapslärarna med eleverna? 

Metoden för denna undersökning som jag använt mig av, har varit en kvalitativ intervjustudie, 

där jag har intervjuat fyra lärare. Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjuform. 

Valet att belysa samhällskunskapslärares uppfattningar om genus, beror till stor del på att jag 

själv valt inriktningen samhällskunskapslärare. 

Resultatpresentationen visar att lärarna är någorlunda eniga när det kommer till interaktion 

och genus under lektionstid. Samtliga lärare anser att interaktionen med killarna under 

lektionstid brukar vara intensiv och lång och ibland handla om sådant som inte har med 
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lektionen att göra. Diskussionerna med killarna brukar vara långa med följdfrågor vilket är 

motsatsen till vad diskussionerna med tjejerna brukar vara. Killarna tar mer plats under 

lektionstid, vilket gör att tjejerna drabbas av detta på ett negativt sätt. Tjejerna tar mindre 

plats, de är blygare, skötsammare och duktigare. De vågar inte ta för sig lika mycket som 

killarna gör under lektionstid, vilket kan sätta sina spår i kunskapsutvecklingen. Samtliga 

lärare menar att det är viktigt att på olika sätt försöka involvera tjejerna mer under lektionstid.  
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1. Inledning 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor 

ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra 

människors livsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och 

kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. (Lgr 11:199) 

Detta citat är taget från Läroplanen för grundskolan och syftet med citatet är att visa en del av 

grundtanken och syftet med ämnet samhällskunskap i högstadiet för att på så sätt applicera det 

till min uppsats som ska fokusera på samhällskunskap och genus.  

Enligt Jarlbro (2006:7) har mycket hänt sedan 1970-talet inom ”genus” då den nya 

kvinnorörelsen fick fotfäste i Sverige. Jarlbro (ibid) menar att både i vardags- och 

samhällslivet har kvinnornas situation förändrats till det positiva. Dock menar hon att de finns 

mycket som återstår innan man kan uppnå total rättvisa mellan män och kvinnor. Det jag vill 

ta reda på är hur detta (jämställdhet) återspeglas i skolan och på samhällskunskapslärarna i 

deras undervisning. Pojkar sägs ta en större plats i skolan än flickorna. Jag vill se om 

forskningen kring detta går i linje med den undersökning jag ska genomföra.  

Anledningen till att jag vill göra en undersökning som handlar om genus under 

samhällskunskapslektionerna är för att få en pedagogisk förståelse för hur 

samhällskunskapslärarna väljer att bemöta sina elever och på vilket sätt de väljer att 

kommunicera med dem, utifrån ett genusperspektiv i enlighet med de grundläggande värden 

(som rör jämställdhet) som skolan utgår ifrån. Enligt de grundläggande värden för skolan är 

bland annat alla människor lika värda och undervisningen ska präglas av en jämställdhet 

mellan män och kvinnor. I och med detta blir det intressant att se hur samhällskunskapslärarna 

arbetar med genus under lektionstid. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att få en inblick och förståelse i hur samhällskunskapslärarna 

på två medelstora högstadieskolor anser att de jobbar med genus i klassrummet under 

lektionstid, och vad anledningen till detta arbetssätt kan bero på. Förenklat kan man säga att 

syftet är att se hur samhällskunskapslärarna anser att de behandlar sina elever under 

lektionstid utifrån ett genusperspektiv. Frågeställningen blir följande: 
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- Vilka elever får mest utrymme under samhällkunskapslektionerna utifrån ett 

lärarperspektiv och vad kan detta på? 

- På vilka olika sätt interagerar och kommunicerar samhällskunskapslärarna med 

eleverna? 

1. 2 Avgränsning 

Begreppet genus omfattar så mycket. Feminism är bland annat en sådan aspekt av genus som 

man kan diskutera, vilket jag inte kommer att göra i denna uppsats. Detta har jag valt att 

utesluta för att helt fokusera på genus. Feminism platsar, enligt mig inte in i 

klassrumsrelationen mellan pojkar och flickor. Jag har valt att endast intervjua 

samhällskunskapslärare, det vill säga deras uppfattningar om hur de anser att undervisningen 

ser ut. Undersökningen avgränsas till kvalitativa intervjuer med fyra samhällskunskapslärare 

fördelade på två högstadieskolor i mellersta Sverige. Det är endast lärare som står i fokus i 

denna undersökning eftersom det är deras åsikter och tankar som jag vill belysa närmre. Valet 

av att belysa samhällskunskapslärares uppfattningar om genus, beror till stor del på att jag 

själv valt inriktningen samhällskunskapslärare. 

 En ytterligare aspekt som skulle vara intressant att studera är vilka betyg de olika eleverna får 

av lärarna. Det vill säga stämmer det att tjejer är de som får bättre betyg i skolan eller inte. 

Detta har jag inte haft möjlighet att göra på grund av att jag enbart intresserat mig för lärarnas 

uppfattningar och lagt fokus på det. Detta skulle i sådana fall kunna vara förslag på vidare 

forskning.  

1.3 Metod  

1.3.1 Metodval  

Den metod som jag valt att använda i denna undersökning är ett induktivt angreppsätt. Jag har 

undersökt ett problemområde (Patel & Davidsson (2011:24) och det är också det som varit 

syftet med undersökningen utifrån den metod jag valt. Intervjufrågorna som jag formulerade 

baserades på den litteraturgenomgång som jag presenterat i föregående kapitel. 

Intervjufrågorna har med andra ord formulerats utifrån bakgrunden i denna undersökning. 

Metoden har varit kvalitativ där jag intervjuat fyra samhällskunskapslärare. Denna metod 

valde jag för att kunna skapa ett meningsfullt samtal mellan mig och informanterna jag 

intervjuat. Genom denna metod har jag kunnat fördjupa mig i det valda problemområde och 
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precisera mig i de frågor som jag använt mig av i intervjuerna. Enligt Patel & Davidson (ibid. 

S. 78) finns det vid kvalitativa intervjuer låg grad av strukturering, vilket innebär att de frågor 

som jag ställt till informanterna har kunnat besvaras med informanternas egna ord. Det vill 

säga de har själva kunnat formulera egna svar utifrån egna erfarenheter. De svar som angavs 

vid intervjuerna vad självanalyserande och reflekterande. En viktig aspekt att lyfta fram vid 

denna form av metodval är att jag kunnat ställa följdfrågor till informanterna. Denna 

möjlighet hade jag inte haft om undersökningen haft en kvantitativ karaktär. Detta har gett 

mig viktig information som jag har kunnat tolka och analysera i min undersökning. Stukat 

(2011:44) hävdar även han att man använder denna metod för att kunna få svaren mer 

utvecklade och fördjupade. En intervjuare har därför ett viktigt ansvar då hen ska formulera 

intervjufrågor till informanterna.  

När jag intervjuade informanterna var mitt mål att de skulle besvara frågorna med egna ord 

utifrån de erfarenheter och uppfattningar som de har om genus och samhällskunskap. Jag ville 

därför skapa en positiv stämning mellan mig och informanterna, utan att de skulle känna 

någon press att svara på något speciellt sätt. Enligt Patel & Davidson (ibid. S. 71) ska samtalet 

baseras på en organiserad och strukturerad intervju så att informanten inte känner sig 

hämmad. Jag har vid intervjuerna försökt bygga upp en så organiserad och strukturerad miljö 

som möjligt så att samtalen med de olika informanterna skulle vara så bra som möjligt.  

1.3.2 Urval och genomförande  

Urvalet jag valde till denna undersökning var bekvämlighetsurval. Enligt Stukat (ibid. S. 70) 

beskrivs denna urvalsmetod som ett lättillgängligt sätt där urvalet kan bestå av till exempel 

personliga vänner, eller vänners vänner. Det kan dessutom vara deltagare från en särskild kurs 

som valt att ställa upp på intervjun. Att göra en undersökning av denna karaktär är bättre än 

att inte göra någon undersökning alls. Det är så som jag har resonerat vid val av urvalsform. 

Dessutom är metoden bekväm, vilket gjort att jag snabbare kunnat komma igång med 

undersökningen.  

Två rektorer från två medelstora högstadieskolor i mellan Sverige valde ut sammanlagt fyra 

samhällskunskapslärare till denna undersökning. Två lärare från varje skola, en kvinnlig och 

en manlig från respektive skola, totalt fyra samhällskunskapslärare. Lärarna på de två 

skolorna tillfrågades av rektorerna och två lärare från respektive skola valde att ställa upp. 

Informationen om undersökningen informerade jag informanterna om. De förstod att 

undersökningens alla delar så småningom skulle publiceras på internet men att all information 
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om deras identiteter och arbetsplats skulle vara anonym. All information skulle jag enbart 

använda till denna undersökning. 

1.3.3 Insamling och analys av data 

Intervjuformen var semistrukturerad, denna beskrivs av Stukat (ibid. S. 44) som en 

intervjuform där frågorna inte ställs i någon speciell ordning. Det är snarare intervjusituation 

som bestämmer i vilken ordning frågorna ska ställas. Det intervjuschema jag utgick ifrån 

bestod av huvudfrågor, som alltså inte ställdes i någon speciellt ordning. Till huvudfrågorna 

ställdes även följdfrågor för att kunna få huvudfrågorna mer nyanserade och fördjupade. 

Under samtalets gång fördes anteckningar med penna och papper och dessutom spelade jag in 

samtalen. Anteckningarna användes för att få med viktiga aspekter ifrån intervjun. 

Inspelningarna användes som en säkerhetsåtgärd, där jag kunnat gå tillbaka och lyssna på vad 

som sagts vid intervjuerna. De båda insamlingsmetoderna fungerade som komplement till 

varandra.  

Intervjuplatserna vid samtliga intervjuer var i de båda skolorna. Det var en fördel anser jag att 

intervjua lärarna i skolorna, som fungerar som deras hemmabas. Det är en miljö där de känner 

sig trygga och hemma. Stukat (ibid. S. 45) hävdar att miljön ska kännas som trygg och 

skonsam för samtliga inblandade parter. Av den anledningen såg jag inte några som helst 

problem med att intervjua informanterna på deras hemmabas. Två av lärarna intervjuades i ett 

mindre grupprum medans de andra två intervjuades i lärarrummet på skolan. Vid samtliga 

fyra intervjuer tyckte jag att samtalet mellan mig och informanterna flöt på ganska bra. Det 

fanns inga inslag vid de olika samtalen av stress eller störningsmoment som skulle påverka 

intervjun på något sätt. Det var i alla fall min uppfattning av de olika intervjusituationerna. 

Det fanns heller ingen anledning för mig att tro att informanterna skulle känna på något annat 

sätt.  

Målet med bearbetningen och analysen av data jag fick in från informanterna var att 

beskrivningarna skulle vara så beskrivande som möjligt om deras sätt att arbeta med genus 

under lektionstid. Det vill säga deras uppfattningar och åsikter om hur de anser att de jobbar 

med genus på samhällskunskapslektionerna. De inspelningar jag gjorde, transkriberade jag så 

småningom. Det gjorde jag för att på så sätt veta vad som exakt sades i de olika intervjuerna 

med informanterna. Detta material sammanställde jag med fältanteckningarna som jag förde 

under de olika intervjuerna för att på så sätt kunna ha ett rikt material som ska ligga till grund 

för analys av data. Det jag ville få fram, det vill säga målet med analysen var att finna viktiga 
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citat, beskrivningar och nyckelord som därmed skulle utgöra en viktig grund i diskussions och 

analyskapitlet.  

Resultatpresentationen har disponerats i olika kapitel, fyra kapitel totalt. Intervjufrågorna var 

åtta stycken totalt. Jag har valt att disponera intervjufrågorna två och två under varje 

kapitelrubrik i resultatet. Det vill säga intervjufråga ett och två hör ihop och finns under den 

första rubriken i resultatpresentationen. Fråga tre och fyra hör också ihop och finns under den 

andra rubriken i resultatpresentationen. Detsamma gäller fråga fem och sex, och sju och åtta 

som finns under tredje respektive fjärde rubriken i resultatkapitlet. När jag grupperade de 

olika intervjufrågorna så var målet att frågorna skulle passa ihop med varandra och därför var 

det också viktigt att hitta passande rubriker till de olika kapitlen som utgörs av 

intervjufrågorna i resultatkapitlet.  

1.3.4 Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet beskrivs av Bell (2000:89) som ett mått på i vilken utsträckning ett instrument 

eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 

omständigheter. Om denna undersökning skulle genomföras på nytt, skulle jag då få samma 

resultat som jag fick fram första gången? Det är givetvis svårt att svara på men det är en 

ganska liten chans till att få fram samma resultat en andra gång.  

Frågan man kan ställa sig när det kommer till denna undersökning är om var och en av 

lärarnas uppfattningar eller åsikter är trovärdiga? Utifrån deras egen uppfattning om det 

studerade fenomenet så är det trovärdigt, men det är inte generaliserbart. En anledning till 

detta kan vara storleken på undersökningen. Det är ju trots allt bara fyra lärare som intervjuats 

och lyft fram sina uppfattningar och åsikter, så det är en ganska liten undersökning i 

jämförelse med hur stor denna undersökning kan ha gjorts.  

”Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta 

eller beskriva” (Bell 2000:90). Validitet betyder rimlighet i en undersökning. Denna besvarar 

undersökningens giltighet. Hur giltig är informationen man får fram i olika undersökningar, 

och hur giltig är informationen jag fått fram i min undersökning? Det är svårt att få fram giltig 

information enligt ovanstående författare. Det är svårt att veta vad informanterna utgår ifrån 

när de svarar så som de svarar. Det vill säga att deras åsikter med stor sannolikhet präglas av 

subjektivitet. 
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1.3.5 Etiska överväganden 

De regler och principer som gäller när man ska göra en undersökning som en sådan som jag 

gjort har jag beaktat och tagit hänsyn till. Enligt Stukat (ibid. S. 139) finns det fyra huvudkrav 

som man ska utgå ifrån när man gör undersökningar av detta slag. Dessa är allmänna 

huvudkrav som ställs på mig och alla som vill göra undersökningar av olika slag.  

Informationskravet är det första kravet. Informationskravet (ibid) innebär att de som berörs av 

studien informeras, både om studiens syfte och om att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Detta är också något som jag påtalat till samtliga 

informanter att de när som helst oavsett vilken omständighet det handlar om kan avbryta sin 

medverkan i undersökningen utan att de på något sätt drabbas av avhoppet. Jag har dessutom 

informerat informanterna i vilket syfte studien görs och var man kan ta del av 

undersökningens alla delar efter att den genomförts. Det är en demokratisk rättighet att få 

välja på vilket sätt man vill delta i undersökningen och det har jag varit tydlig med att 

förmedla till informanterna.  

När det kommer till samtyckeskravet hävdas det (ibid) att deltagare själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan i en undersökning. När det gäller samtycke från 

vårdnadshavare har detta inte varit aktuellt i denna undersökning då samtliga deltagare varit 

vuxna personer. De som deltar i undersökningen har själva rätt att bestämma på vilket sätt de 

vill delta i undersökningen. De ska kunna avbryta sin medverkan utan att det medför negativa 

följder för dem (ibid). Detta har heller inte varit aktuellt i undersökningen. Det har inte funnits 

några avhopp vilket glädjer mig då jag har kunnat vara effektiv när jag genomfört 

undersökningen.  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som (ibid) beskrivs som ett krav där hänsyn måste 

tas till de medverkandes anonymitet. Detta har jag också tagit hänsyn till när jag genomfört 

undersökningen. Jag har inte på något sätt försökt avslöja informanternas identiteter. Något 

avtal om tystnadsplikt har inte diskuterats eller tagits fram av den anledningen att både jag 

och informanterna tagit det som en självklarhet att tystnadsplikt gäller vid sådana här typer av 

undersökningar. Det anser jag är underförstått.  

Nyttjandekravet beskrivs av Stukat (Ibid. S. 140) som ett krav där informationen som samlats 

in endast får användas för forskningsändamål. Det får inte utnyttjas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften (Stukat Ibid. S. 140). 
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1.4 Begrepp 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp olika begrepp som är aktuella för denna undersökning. 

Begrepp som genus och jämställdhet kommer bland annat att lyftas fram  

1.4.1 Genusforskning i Sverige en tillbakablick 

Enligt Thuren (2003:28) startade genusforskningen i Sverige i början av 1970-talet. Hon 

hävdar att Gunnar Qvist var den man som startade de kvinnohistoriska seminarierna som hölls 

i början på 1970-talet i Göteborg. Man kan säga att detta var startpunkten för 

genusforskningen i Sverige. Gunnar Qvist hade redan under 1960-talet enligt Karlsson 

Sjögren (2002:115) skrivit sin avhandling Kvinnofrågan i Sverige. Denna avhandling 

handlade i korthet enligt Karlsson Sjögren (ibid) om hur kvinnor försörjde sig och om 

kvinnors näringsfrihet under den första hälften av 1800-talet. Att det blivit lagändringar till 

kvinnornas fördel under olika tider i historien är inte på grund av att man velat gynna kvinnan 

i samhället. Det var snarare det ekonomiska sönderfall som bäddade för de centrala 

drivkrafterna som kom att gynna kvinnan och hennes position i samhället. Tio år senare efter 

att Qvist skrivit denna avhandling var han alltså med och startade de kvinnohistoriska 

seminarierna.   

Thuren (2003:28) skriver att det vid flera universitet startades upp olika kurser och dessutom 

inom olika ämnen med inriktning på det kvinnliga könet så att säga. Enligt Thuren (ibid) 

drevs kurserna av några få personer. Skulle någon av dessa personer inte kunna fortsätta att 

driva kurserna så blev man helt enkelt tvungen att lägga ner verksamheten. Vidare hävdar 

Thuren (ibid) att utvecklingen av genusforskningen fortsatte (trots den negativa aspekten av 

nerlagda kurser), inom fler och fler ämnen och utgjorde den enda grunden enligt Thuren 

(ibid), även för de tvärvetenskapliga framstegen.  

Vad gäller utvecklingen av genusforskningen så tycks den ta ett steg framåt hela tiden allt 

eftersom tiden går. Idag finns det enligt Thuren (2003:82) ett brett intresse för genusstudier på 

alla nivåer. Speciellt om man ser till den akademiska världen där genusforskningen tycks 

utvecklas allra mest. 

1.4.2 Begreppet norm 

För att förstå begreppet genus måste vi börja från början. Det som måste göras först är att reda 

ut begreppet norm. Slår man upp ordet i Nationalencyklopedin, står det att norm är det 
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normala eller godtagna beteendet i till exempel en social grupp. Eek-Karlsson (2012:20) 

skriver att normer har två funktioner. Hon beskriver funktionerna så här: 

Dels att fungera som effektiva redskap för ett styrande och kontrollerande av individen, dels som 

integrerande och socialt sammanhållande kitt.  

Genom att socialisera sig med människor som tillhör normen blir man en del av normen och 

kan på så sätt känna en trygghet och en säkerhet. Av den anledningen är kritik och 

ifrågasättande av normer något man ska undvika ifall man vill vara en del av gemenskapen 

(Eek-Karlsson 2012:21). Att följa normen kan fungera som en belöning för den som väljer att 

följa den i form tillhörighet och bekräftelse som man får av gruppen.  

Enligt Hirdman kan genus och normer beskrivas så här: 

Talandet här handlar om hur det ska vara, normativa uttalanden om det stora BÖR:et mellan man 

och kvinna. Här är det relationen som sätts i centrum: Han tar hand om henne – hon den mindre, 

svagare. Hon, den barnafödande. Här handlar det inte i första hand om ”är” utan om ”göra/vara” 

och oförmågan att föda blir här hennes enda öde. (Hirdman 2004:80) 

1.4.3 Genus 

Jarlbro (2006:12) skriver att både begreppet genus och begreppet kön är centrala inom 

genusforskningen. Hon menar att man förenklat kan säga att begreppet genus finns till som 

begrepp för att beteckna det sociala könet. Det vill säga, med andra ord hävdar författaren att 

föreställningen om att de olika könskategorierna är sociala konstruktioner medan begreppet 

kön används för att beteckna biologiskt kön.  

Hirdman (2004:11) menar att genus är latin och betyder, slag, sort, släkte och kön. Hon 

skriver att det bara fram till 1980 i Sverige har använts inom språket och läran om språket, för 

att beteckna att ordklassen substantiv är av skilda slag, det som gäller är han, hon, den och 

det. 

Begreppet genus är ett väldigt omdiskuterat och väldigt brett begrepp. Enligt Jarlbro 

(2006:12) finns det olika teorier på begreppet genus. Gemzöe (2010) som skrivit boken 

Feminism, menar att begreppet genus införts för att beteckna just det socialt och historiskt 

tillskapade som feminismens konstruktivistiska uppfattning av kön betonar. Även Werbart 

(2002:144) beskriver sin syn på genus. Hon menar att genus skapas i samspel med andra 

aspekter, så som till exempel ålder, religion eller identitet och via dessa aspekter konstruerar 
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den sociala identiteten. Hon menar vidare att genus inte kan skiljas åt från andra sociala 

aspekter som nämnts ovan.  

Enligt Thuren (2003:50) infördes begreppet genus för att skilja på de olika idéer (det vill säga 

idéer kopplade till kulturen) från det som människor tar för givet och det som brukar kallas 

det naturliga. Karlsson (2003:41) ställer sig frågan vilket begrepp man ska använda sig av när 

man vill tala om manligt respektive kvinnligt? Det vill säga, ska man använda ordet kön, eller 

genus? Vad är skillnaden mellan de båda begreppen? Hon skriver bland annat att begreppet 

genus använts inom forskningen sedan 1975. Hon utrycker sig så här om de båda begreppen: 

Begreppet genus kommer från engelskans gender som beskriver det socialt konstruerade könet 

vilket förhåller sig till sex som då är det biologiska. Det nordiska begreppet kön har dock en 

vidare innebörd än engelskans sex. I Norge används genus sparsamt. (Karlsson 2003:41) 

Vidare menar hon att det finns forskare som använder begreppet kön och andra forskare 

använder begreppet genus. Det tycks inte finnas någon glasklar regel om vilket begrepp man 

egentligen ska välja. Det inte är enligt henne inte oproblematiskt att välja begrepp. Hon själv 

väljer att använda begreppet kön men skriver vidare att hon är väl medveten om betydelsen 

som begreppet genus haft för forskningen och för hur kön ska skapas. ”En risk med att 

använda kön, är att man kan bli missförstådd på så sätt, att andra upplever att man inte 

problematiserar kön, utan tar det för givet” (Karlsson 2003:41). 

Enligt Elmeroth (2012:36) kan man se på genus utifrån det socialkonstruktivistiska sättet. 

Detta innebär ”att förstå genus innebär att kvinnors underordnade position inte är av naturen 

given utan konstruerad. Vi blir män respektive kvinnor beroende på omgivningens bemötande 

och förväntningar. Denna omgivning är den omgivning som finns i samhället och som 

ständigt omringar människorna utifrån en genusordning. 

Begreppet genusordning använder Gannerud (2001:12) för att beskriva hur genus och kön 

kommer till uttryck i samhället. Hon menar att genusordningen innefattar olika nivåer eller 

dimensioner. På en symbolisk nivå finns föreställningar om kön som förmedlar en bild av hur 

män och kvinnor är och bör vara. Detta ses på ett naturligt sätt och är djupt rotat i vårt 

kulturarv. Den klassiska definitionen på att kvinnor är de snälla och vårdande medans män är 

de tuffa och hårda är också något som man tidigt lär sig som pojke respektive flicka. 

Jag kommer att använda genusbegreppet i denna undersökning till att se ifall det kan kopplas 

ihop med lärarnas uppfattning om vad genus faktiskt är enligt dem. Det vill säga, finns det en 
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koppling mellan begreppet och lärarnas uppfattning om begreppet utifrån 

klassrumsrelationen.    

1.4.4 Genusperspektiv  

Genus kan enligt Gannerud (2001:11) användas för att förstå många olika mönster och 

strukturer. Ett exempel hon lyfter fram är arbetsmarknaden, där kvinnor och män fördelar sig 

inom olika yrkesområde med olika arbetsuppgifter. Det som kan nämnas är yrken som är 

kvinnodominerande respektive mansdominerande, exempel på dessa yrken är frisörer, 

förskolelärare och sjuksköterskor som domineras av kvinnor. Mansdominerande yrken kan 

vara snickare, målare och bussförare. Människor fördelar sig inom dessa yrken beroende på 

vilket kön man har. ”Innehållet i könsrelaterade föreställningar och normer, och vad de 

innebär för individen och samhället är inte givet en gång för alla och överallt, utan förändras 

över tid och ser olika ut i olika sociala och kulturella sammanhang” (Gannerud 2001:11). 

Enligt henne kan ett genusperspektiv beskrivas som ett sociokulturellt perspektiv.  

 Hon menar dessutom att de uppfattningar vi människor har om kön och genus, skapas och 

återskapas ständigt genom det vi ser eller vad andra säger och gör och vad vi tänker om oss 

själva och om andra. 

1.4.5 Jämställdhet           

Jämställdhet kan ases som ett begrepp som beskriver könens lika rättigheter i samhället. Det 

ska med andra ord inte spela någon roll vilket kön man har när man söker jobb eller diskuterar 

löneförhöjning med chefen. Det är den aktuella kompetensen man ska titta på och blunda för 

begreppet genus eller kön. Det som eftersträvas är en solidarisk rättvisa mellan de båda könen 

i samhället, och inom alla områden i samhällslivet. Begreppet jämlikhet som innebär alla 

människors lika värde (Ahlberg 2009:32) bör inte förväxlas med jämställdhet som alltså 

innebär jämlikhet mellan könen. I Karlssons (2003:12) avhandling finns en liknande 

definition på beteckningen jämställdhet. Hon utgår då ifrån Sveriges regerings definition på 

begreppet från 1993/1994. Det uttrycks så här: 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

att: ha ett arbete som ger ekonomiskt beroende, vårda hem och barn samt delta i den politiska, 

fackliga och andra aktiviteter i samhället. (Karlsson 2003:12) 
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Det väsentliga som tas upp är lika rättigheter för både män och kvinnor och det är också det 

som bör belysas enligt Karlsson (2003:12). Definitionen på jämställdhet som jag har lyft fram 

gäller generellt i samhällets alla olika delar. Det som är intressantare ur denna uppsats syfte är 

att lyfta fram den jämställdhet som råder utifrån skolans perspektiv. 

1.5 Jämställdhet i skolan   

Enligt Skolverkets (2015) hemsida definieras jämställdhet i läroplanerna så här: 

Skollagen och samtliga läroplaner uttrycker tydligt att förskolan och skolan har ett uppdrag att 

motverka traditionella könsmönster och att alla som arbetar i förskolan och skolan ska ge 

möjlighet för alla barn och elever att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån kön. Jämställdhet, som grundläggande demokratiskt värde ska både 

gestaltas och förmedlas. (Skolverket 2015)  

Detta är den allmänna regeln som tas upp i läroplanerna. För denna uppsats väljer jag att 

koncentrera mig på vad grundskolans läroplan har att säga om jämställdhet i skolan. Enligt 

skolverket (2015) ska skolan aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rättigheter 

och möjligheter. Vidare står det att eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som anses som kvinnligt och manligt. ”Gymnasieskolans läroplan uttrycker 

tydligt att varje lärare ska se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv” (Skolverket, 2015). 

I statens offentliga utredningar finns ett slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i 

skolan. I denna beskrivs jämställdhet i skolan bland annat på detta sätt: 

Jämställdhet i skolan handlar om att reellt ge flickor och pojkar lika makt och möjligheter till 

lärande och utveckling. Flertalet elever trivs bra i skolan, men det gäller tyvärr inte alla elever. 

En jämställd skola är en skola där både flickor och pojkar trivs, utvecklas och lär sig mycket. 

(SOU 2010:99) 

Karlsson (2003:13) skriver att det man ursprungligen ville i LGR 62 och 69 var att gamla 

könsmönster skulle utmanas både när det gällde betalt och obetalt arbete. Begreppet 

jämställdhet började användas under 1970-talet då det tidigare använda begreppet jämlikhet 

inte längre ansågs lämpligt (Karlsson 2003:13). I läroplanen från 1994 användes begreppet 

likvärdighet. Som man kan utläsa av de olika begreppen som använts i de olika läroplaner är 

att det funnits olika begrepp som belyst genus. Det som däremot inte har skilt sig åt är vad 

syftet med de olika begreppen varit, nämligen att belysa likhet mellan könen.  
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Jämställdhet har i skolan diskuterats utifrån olika perspektiv (Karlsson 2003:14). Exempel på 

diskussioner som bland annat tas upp är att pojkar tar mer plats i klassutrymmet, alltså när det 

kommer till talutrymmet. Flickorna beskrivs som passiva och tillbakadragna, tysta som sitter 

och lyssnar på vad läraren har att säga. Pojkarna beskrivs som olydiga, och högljudda som 

inte ger utrymme för flickorna att yttra sig. ”I och med detta återskapas gamla könsmönster 

när det gäller rådande hierarkiska relationer och åtskillnad mellan könen” (Karlsson 2003:15).  

Man kan ställa sig frågan varför det är så viktigt att skriva om jämställdhet och genus i skolan. 

Det som hävdas enligt Karlsson (2003:15) är att forskningen som hittills gjorts på området 

visar att de olika förändringarna för pojkar och flickor när det kommer till jämställdhet 

knappast uppnåtts. Pojkar och flickor måste förstås i förhållande till varandra. Åtskillnad är 

alltså något som man inte ska eftersträva. Ett annat viktigt begrepp som lyfts fram är 

maktbegreppet som kan diskuteras som en viktig aspekt när det kommer till genus. Makten 

mellan man och kvinna i både skola och samhälle. Hur kan både kvinnor och män vara 

dominerande, jämspelta eller underordnade i olika situationer (Karlsson 2003:17). Hon hävdar 

att för att kunna förstå de gällande könsaspekterna i skolan är det viktigt att observera både 

pojkar och flickor i interaktion med varandra och med pedagogerna som de möts upp av i 

kontexten de befinner sig i. 

Enligt Ahlberg (2009:31) beskrivs delaktighet ofta i relation till utbildningspolitiska 

dokument. Alla medarbetare oavsett arbetsform, ska verka för en delaktighet bland elever. 

Denna ska genomsyra skolgången för eleverna. Delaktighet och demokratiska arbetssätt ska 

främjas i skolan är det som hävdas. ”Varje lärare ska se till att alla elever, oavsett kön och 

social bakgrund, får ett reellt inflytande över arbetssätt och arbetsformer och att inflytandet 

ökar med stigande ålder” (Ahlberg 2009:31).   

1.5.1 Skillnaden mellan pojkar och flickor 

Elmeroth (2012:32) menar att det i barnböckerna finns signaler som visar på vad som är 

kvinnligt och vad som är manligt. Enligt henne är pojkar och flickor olika inom olika 

områden. Signalerna handlar om att pojkarna är de coola och tuffa, de är dem som ska spela 

självständiga med en huvudrollskaraktär. De är inte känsliga i motsats till flickor som 

betraktas som känsliga och som inte kan ta hand om sig själv. Flickor ses dessutom som de 

hjälpsamma, lugna, snälla och mjukt beskyddande. Fler signaler som Elmeroth (ibid) talar om 

är bland annat färgerna som man sätter genus på. Det kan till exempel vara rosa och lila som 

ses mer som färger för flickor medans svart och grått ses som en färg för killar. Det Elmeroth 
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(ibid) hävdar utifrån detta är att det via det här sättet som det sociala könet skapas och 

återskapas. Hon menar att det är via dessa signaler som barnen tar till sig de olika 

förväntningar som de tros ha och försöker efterlikna detta i sitt beteende. ”Förväntningarna 

uppfylls; pojkar blir pojkar och flickor blir flickor. Vårt sätt att tala om vilar på samhällets 

rådande diskurser” (Elmeroth 2012:32). 

I Lundgrens & Sörensdotters (2004) forskningsrapport diskuteras också skillnaderna mellan 

pojkar och flickor fast på ett högre stadium så att säga. I en intervju med en tjej som 

författarna gjort så framkommer det att denna tjej tycker att killar ska vara snygga, tuffa, de 

ska ha mer makt än tjejerna, de ska vara kaxiga, de ska vara större än tjejerna, tjejerna å andra 

sidan ska vara som änglar och titta på när killar bråkar (Lundgren & Sörensdotter 2004:39).  

Lundgren & Sörensdotter (ibid:40) menar att det är svårt att precisera förväntade skillnader 

mellan tjejer och killar. Ifrågasättandet av att killar ska vara tjejers motpoler är starkt 

inspirerat i denna rapport. Man ser på könen som en missvisande variabel, könsskillnader 

markeras till stor del i relation till grupptillhörighet (Lundgren & Sörensdotter ibid). Det finns 

med andra ord normer som säger hur killar och tjejer ska agera. Detta är både en myt och en 

verklighet i sammanhanget. Det framkommer även i rapporten att det finns tjejer som kan 

säga emot. Det finns tjejer som inte följer normen, men en stor del av tjejerna och killarna 

följer normen.  

Så här uttrycker sig en elev som deltog i undersökningen som Lundgren & Sörensdotter (ibid) 

gjorde: 

Även om många menar att det finns generella könsskillnader, menar man att tjejer och killar inte 

är olika innerst inne; att könets olikheter inte handlar om biologiska skillnader, utan de formas 

olika av samhället.  

Kan denna aspekt ha en omedveten inverkan på hur lärare jobbar med eleverna i skolan? Det 

vill säga ser man på eleverna utifrån ett genusperspektiv när man kommunicerar och 

samspelar med eleverna? Eller betraktas alla som lika utifrån det krav (läroplanen där det ska 

råda jämställdhet) i skolan som ställs på lärarna? Hur ser egentligen samspelet ut mellan 

lärare och elever utifrån det kön som interagerar med lärarna? Har storleken på klassen något 

med saken att göra eller, dvs. om klassen domineras av pojkar eller flickor? Har det någon 

betydelse om det är en kvinnlig eller en manlig lärare som undervisar? Dessa är viktiga frågor 

som måste besvaras och jag hoppas att denna undersökning ska hjälpa mig att besvara dessa 

frågor så att man kan få en inblick i hur lärarna arbetar utifrån ett genusperspektiv.  
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Något som borde vara en självklarhet i skolan är att lärarna oavsett ämne man undervisar i, 

arbetar för en inkluderande miljö där samtliga elever oavsett kön är delaktiga och behandlas 

på ett jämlikt sätt i enlighet med Läroplanen (Lgr 11). Detta menar Berhanu & Gustafsson 

(2009:88) då de påstår att en vanlig uppfattning bland lärare och forskare att pedagogisk 

konsensus måste råda på en skola för att utveckling mot en inkluderande miljö ska vara 

möjlig. 

1.5.2 Skillnaden ur ett betygsperspektiv  

Enligt Tallberg Broman (2002:147) har tjejerna högre betygsnivåer än killarna i samtliga 

ämnen förutom i Idrott och hälsa. Detta finns dokumenterat sedan 1970, hävdar ovanstående 

författare. Skillnaderna beror på olika saker. En aspekt som lyfts fram av författaren är 

skolans roll i samhället, där det finns ungdomar och framförallt killar som menar att skolan 

inte är något för dem. Det anses inte som något coolt att lära sig och att få höga betyg.  

Tallberg Broman (ibid:156) ställer sig frågan om det inte är så att ”flickors högre betygsnivå 

är ett uttryck för anpassning och underordning och ett tecken på att flickor och framgång, 

liksom flickor och intellektuella studier, är acceptabla mönster?” 

När det gäller SO, har flickorna högre betyg i de samtliga betygsskalorna som anges. Det 

hävdas (ibid) snarast att det är ”coolt” att vara underkänd och det verkar vara viktigare för 

eleverna än att faktiskt prestera och få kunskap.   

1.5.3 Fostransuppdrag oberoende av genus 

Läro- och kursplanens texter uttrycker jämlikhet och fostran i demokratiska innebörder och 

centrala värden i den gemensamma skolans utbildning.  (Torpsten 2012:78) 

Skolans uppgift är att bland annat att förbereda eleverna för ett deltagande i samhällslivet. 

Detta ska ske genomsyras av ett jämlikt beteende i skolan som lärarna ska jobba efter. Detta 

innebär att könen på de deltagande eleverna inte ska ha någon betydelse och att eleverna ska 

behandlas som elever och som människor och inte efter det kön som de har. Utbildningen ska 

alltså främjas av likvärdighet, det vill säga lika bra utbildning till samtliga oavsett vilket kön 

man har (Torpsten ibid). Utbildningen ska också utgå ifrån var och ens förutsättningar och 

behov. Eleverna ska alltså erbjudas den hjälp de behöver för att kunna nå målen i skolan. 
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2. Tidigare forskning  

Det finns ingen tidigare forskning kring det specifika ämnesområde som jag valt att 

undersöka. Denna undersökning görs för första gången av mig. Det jag istället gör i denna 

undersökning är att utgår ifrån det som tidigare tagits upp om liknande ämne för att på så sätt 

belysa den undersökning jag gör. Detta för att på så sätt kunna sätta min undersökning i ett 

bredare sammanhang och ett bredare perspektiv. Dessutom kommer man kunna se om den 

tidigare forskning som tagits inom liknande ämnesområde stämmer överrens med det som jag 

kommer fram till i min undersökning.   

2.1 Lärarens jämställdhetsperspektiv  

Kursplanen för samhällskunskap formuleras på följande sätt: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så 

sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, 

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

hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. (SOU 2010:99:78) 

Det står uttryckligen om betydelsen av jämställdhet i kursplanen för samhällskunskap och är 

därför värt att betona i undervisningen. Denna undervisning ska utgå ifrån lärarens sätt att 

undervisa på. ”Det sociala sammanhanget för lärandet måste vara gynnsamt för interaktion 

och kommunikation med andra” (SOU 2010:99:67). Läraren har i till exempel 

samhällskunskap ett stort ansvar när det kommer till elevernas individuella förutsättningar i 

undervisningen. Utifrån lärarens sätt att skapa kommunikation och interaktion med eleverna 

så ska det bidra till ett lärande. Läraren måste skapa ett socialt sammanhang i vilket eleverna 

kan finna ett syfte med och sätta detta syfte i relation till den undervisning som bedrivs. En 

viktig förutsättning att beakta är hur läraren väljer att organisera upp undervisningen och hur 

läraren interagerar med eleverna utifrån ett genusperspektiv. Läraren är ju trots allt den 

personen som leder undervisningen och också den som därför interagerar mest med eleverna 

under lektionen.  

I slutbetänkandet av delegationen för jämställdhet ( SOU 2010:99:68) står det att om en lärare 

behandlar flickor och pojkar på ett oreflekterat sätt i klassrummet, så får detta sannolikt 

konsekvenser för enskilda flickor och pojkars lärande. En lärare förväntas inte att interagera 

på samma sätt med flickor som med pojkar. Om till exempel en flicka inte beter sig på det 
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sättet som en flicka ska bete sig så kommer hon att kategoriseras som något annat än som 

normen för hur en flicka ska bete sig, det kan till exempel vara att en flicka kan mycket om 

ishockey eller datorer (SOU 2010:99:68). Omvänt kan det vara om en pojke intresserar sig för 

kvinnliga saker, så kan denna pojke få en kategorisering av läraren att pojken inte beter sig 

efter normen. Med andra ord är lärarens förhållningsätt till eleverna något viktigt att betona 

när det kommer till interaktion med eleverna under samhällskunskapslektionerna. ”Det sätt 

som läraren förhåller sig till avvikelser från normen har även stor betydelse för hur resten av 

klassen/gruppen gör det” (SOU ibid). Man lyfter också fram i slutbetänkandet att lärarens 

bemötande av eleverna kan få viktiga konsekvenser för elevernas psykiska hälsa. Lärarens 

interaktion med eleverna utgör därmed en viktig faktor även ur ett hälsoperspektiv.  

2.2 Flickor och pojkars plats i undervisningen 

Enligt Lundgrens & Sörensdotters forskningsrapport (2004) framkommer det enligt 

författarna att ”ungdomars förståelse av kön baseras dels på normer för hur könen bör vara, 

som i sin tur skapar föreställningar om förväntat beteende, dels på erfarenheter av faktiskt 

beteende, det vill säga hur det är i verkligheten” (Lundgren & Sörensdotter 2004:39). 

Ungdomarna vet vad som förväntas av dem. De agerar efter de rådande föreställningarna som 

gäller. Det vill säga de beter sig efter de normer som gäller för tjejer respektive killar. Ett 

exempel som jag kan ta upp, är en tjej som intervjuats där författarna redogjort för vad hon 

tycker om denna fråga. Denna tjej anser att killar är annorlunda. Det är därför hon tycker om 

dem, men inte alla killar så som hon uttrycker sig. Hon menar även att de ska vara annorlunda 

och att det är därför som det är roligt att prata med dem (Lundgren & Sörensdotter 2004:39). 

Denna tjej uttrycker sig även som så att hon menar att killarna i klassen är som tjejerna i 

klassen (Lundgren & Sörensdotter 2004:39).     

Enligt Steenberg (1997:50) får pojkar oftare tillsägelser om att vara tysta än flickor. I och med 

detta kan det bli chockartat när en tjej får en tillsägelse om att vara tyst, eftersom detta inte 

tillhör normen. Enligt Steenberg (ibid) får pojkar mer uppmärksamhet eftersom att de tar och 

kräver mer uppmärksamhet från lärarna. Pojkar tar mer utrymme i undervisningen. Detta gör 

det ur ett genusperspektiv att de också interagerar mer med läraren än vad flickor gör. Enligt 

Steenberg (ibid) har pojkar fler frågor och ifrågasätter läraren mer än vad flickor gör, 

dessutom ökas tempot mer med pojkar som är snabba med att svara och räcka upp handen. 

Dessutom menar Steenberg (ibid) att pojkar tillför mer humor i undervisningen och att det är 
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lättare för lärarna att tolka pojkar utifrån deras kroppsspråk, vilket kan indikera på elevernas 

engagemang i undervisningen. 

Enligt ungdomars förståelse av baseras skillnader mellan könen på social inlärning, snarare än 

på biologi (Lundgren & Sörensdotter ibid:47). Könsskillnaderna ska inte baseras på 

individnivå. När killar betraktas i grupp, så betraktas de som omogna, stökiga och bråkiga 

enligt Lundgren & Sörensdotter (ibid), detta medför till att killarna klassificieras som sådana i 

skolan. Tjejer är de som betraktas som lugna, skötsamma och duktiga. Detta är också något 

som ungdomarna själva känner och kan relatera till i undervisningssammanhang.  

2.3 Lika möjligheter för alla     

Att alla elever i skolan ska ha lika möjligheter är det ingen som har undgått. Detta finner man 

stöd för i Lgr 11, där det beskrivs om elevers lika möjligheter i skolan oavsett kön, 

trosuppfattning eller etnicitet.  

I en videoobservation som gjordes presenterades bland annat killar som jag tidigare nämnt tar 

mer plats i undervisningen. Men också att killar får mer hjälp, de stör mera och är allmänt 

högljudda och också att de ger upp väldigt tidigt när det börjar bli för svårt (Jämställdskola 

2015). I samma observation framkom det att flickor är blygare, de tar mindre plats, är 

generellt bättre än pojkar på att planera, jobbar bättre i grupp än pojkar, är uthålliga till 

skillnad från pojkarna och stör mycket mindre än vad pojkarna gör. Dessa uppfattningar lyfter 

olika lärare fram utifrån observationerna som gjordes. Det kan bli ett problem menar lärarna 

då flickorna inte vill samarbeta med pojkarna på grund av att de stör och gör annat än 

skolarbete. De olika lärarna menar också att det finns många pojkar som tycker att skolan är 

”nördig” och att det oftast bara räcker med att bli godkänd. Lärarna i denna undersökning 

menar att pojkarna ges mer utrymme för att de tar mer utrymme. Det kan tyckas orättvist att 

ge pojkar mer plats bara för att de tar mer plats och att ge flickor mindre plats för att de är 

duktigare på att planera sitt arbete.  

Ett sätt att skapa lika möjligheter för både pojkar och flickor är att träna samarbete, menar 

lärarna (Jämställd skola 2015). Det gäller då att integrera övningar i 

samhällskunskapslektionen där eleverna får lära sig att samarbeta och lära sig mer om 

varandra. Det kan till exempel vara värderingsövning som lärarna kan använda sig av i 

samhällskunskapslektionen för att stärka kamratskapet bland eleverna i klassen, oavsett 

könstillhörighet. Lärarna menar att eleverna får, utifrån de olika övningarna lika möjligheter i 
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klassrummet under samhällskunskapslektionen och lärarna lär sig på så sätt att behandla alla 

elever lika oavsett kön. 

2.4 Läroböckernas effekt på lärarna    

Hur representeras kvinnor och män i våra läromedel i samhällskunskap? Den frågan har Ann-

Sofie Ohlander, professor i emeritus i historia, behandlat efter uppdrag från delegationen. I 

rapporten framhålls att det är en självklar utgångspunkt för att jämställdhetsaspekter ska 

tillgodoses i läromedel för att flickor/kvinnor och pojkar/män förutsätts ha samma värde, och får 

motsvarande uppmärksamhet. Vidare framhålls att begreppet jämställdhet bör presenteras och 

diskuteras och att delar av böckernas innehåll bör problematiseras utifrån jämställdhetsaspekter. 

I rapporten påvisas att samtliga av de granskade läromedlen uppvisar brist i ovan nämnda 

avseenden. Problematiseringar finns men av köns- och jämställdhetsaspekter finns, men är av få.   

(www.regeringen.se 2015).  

Den ovan nämnda rapporten uppvisar alltså brist i de olika jämställdhetsaspekterna. Den stora 

frågan blir då ifall samhällskunskapslärarna påverkas av läromedlen i samhällskunskap när 

det kommer till deras interaktion med eleverna. Styrs lärarnas sätt att undervisa på av 

läromedlen som lärarna använder sig av i samhällskunskap? Eller är det snarare en fråga om 

vem man som lärare är och vilken inställning man har till genus och interaktion? Enligt 

rapporten som Ohlander (2010) tagit fram efter uppdrag från delegationen är det uppenbart att 

det är en självklar utgångspunkt för att jämställdhetsaspekter ska tillgodoses i läromedel för 

att flickor/kvinnor och pojkar/män förutsätts ha samma värde, och får motsvarande 

uppmärksamhet (http://www.regeringen.se/sb/d/12492/a/145208). Men också det att det inte 

problematiseras allt för ofta i läromedlen när det kommer till de olika jämställdhetsaspekterna.  

2.5 Lärarutbildningens roll i frågan om genus 

En fråga man kan ställa sig när det kommer till lärarnas interaktion och till genus är om 

lärarutbildningen är till en fördel eller nackdel när det kommer till genuskunskap? I en rapport 

som tagits fram på Linneuniversitet av Maria Hedlin och Magnus Åberg (2011:31) 

framkommer det att finns en rad hinder när det kommer till genusfrågor i utbildningen. Kan 

detta på något sätt påverka samhällskunskapslärarnas inställning till interaktionen med 

eleverna? Enligt Hedlin & Åberg (2011:31) används olika genusbegrepp på ett oreflekterat 

sätt i utbildningen. Det är snarare viktigare att förstå komplexiteten och relationen mellan de 

olika begreppen för att kunna sätta dem i ett sammanhang och omsätta dem i praktiken för att 

lättare kunna bedriva en undervisning menar författarna till denna rapport. En fråga man 

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/12492/a/145208
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ställer sig i rapporten är om vad det innebär att eleverna ska ges möjlighet att pröva och 

utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet? (http://www.hsv.se). Är 

det lärarnas aspekter man utgår ifrån? Eller är det elevernas aspekter man utgår ifrån?  

Vidare framkommer det i rapporten att genus är något som många har åsikter om men få har 

den riktiga kunskapen om genus (Hedlin & Åberg 2011:32). Man menar i rapporten att det är 

viktigt att reflektera över sin egen identitet och självbild. Det är viktigt att noggrant fundera 

över de metoder man har i undervisningssituationen. Slutligen menar man att det är viktigt att 

bli genusmedveten i sin undervisning men att det tar tid och att det behövs dialog och 

reflektion över detta. Att vara genusmedveten och att behandla elever på olika sätt utifrån 

deras kön är något som ofta uppkommer på ett omedvetet sätt, något som vi människor föds 

med och tar för vana att behandla tjejer så som de behandlas och killar så som de behandlas. 

Det vill säga att killar får mer plats eftersom de tar mer plats och tjejer får mindre plats 

eftersom de tar mindre plats. 

  

http://www.hsv.se/
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3. Resultat 

Resultatet av denna undersökning visar att det finns både skilda uppfattningar, och liknande 

uppfattningar om hur samhällskunskapslärare ska undervisa utifrån ett genusperspektiv. De 

fyra olika lärarna som jag intervjuat ifrån två olika högstadieskolor i mellersta Sverige betonar 

alltså både skillnader och likheter i sättet att undervisa på i samhällskunskap, utifrån ett 

genusperspektiv. Respondenterna har varit två kvinnliga lärare och två manligare lärare, 

fördelade på två olika högstadieskolor. Längre ner i resultatpresentationen kommer det 

komma en kort presentation av respondenterna. I resultatpresentationen kommer dessa fyra att 

ha olika namn för att det på så sätt ska vara lättare att se vad var och en tycker och tänker 

kring det undersökta fenomenet. De olika namnen är inte på något sätt kopplat till deras 

riktiga identiteter i enlighet med konfidentialitetskravet. De fyra personerna är Anna, Fredrik, 

Sofia och Lennart. I resultatpresentation kommer jag att lyfta fram sådant jag tycker har varit 

extra intressant att få ta del av och dessutom kommer det finnas citat från respondenterna i 

resultatpresentationen.   

3.1 En kort presentation av respondenterna 

Anna är den lärare som undervisat under kortast tid som samhällskunskapslärare. Förutom 

samhällskunskap, undervisar hon även i religion och svenska. Hon beskriver sig själv som en 

person som har mycket att ge men också mycket kvar att lära sig i sin professionella yrkesroll 

som lärare. 

Fredrik har lite mer erfarenhet inom läraryrket. Han undervisar även i historia förutom 

samhällskunskap som han brinner för eftersom samhällskunskap omfattas av allt som görs i 

samhället. 

Sofia fick sin anställning samma termin som Fredrik och även hon känner en stor passion för 

samhällskunskap och de samhällsfrågor som vi människor dagligen omringas av. Hon 

undervisar även i geografi och historia förutom samhällskunskap.  

Lennart är den lärare som har längst erfarenhet. Han har bara några år kvar till pensionen men 

menar att han med stor sannolikhet kommer att gå ner till att jobba deltid efter sin pension om 

möjligheten till det från skolans håll finns. Han älskar sitt yrke och vill hålla på med det så 

länge som han är frisk. Han undervisar även i historia och religion.  
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3.2 Den reella skillnaden mellan tjejer och killar    

Anna anser att den stora skillnaden mellan pojkar och flickor är att flickor är mer blygsamma 

och tillbakadragna, medans pojkar är mer framåtgående och vet vad de vill. När det är så stora 

skillnader mellan pojkar och flickor i undervisningen är det svårt att veta hur man ska planera 

en sådan undervisning för att på bästa möjliga sätt fånga upp samtliga elever i undervisningen. 

Anna formulerar sig på följande sätt: 

Det är svårt att veta och planera en undervisning där samtliga elever inkluderas när det i princip 

bara är pojkarna som vågar ta för sig och flickorna inte vågar tala om vad de tycker och tänker. 

Annas mål med undervisningen är att samtliga ska vara delaktiga i undervisningen. Det kan 

till exempel vara när man i helklass diskuterar något eller när man gör övningar och 

grupparbeten. Men det är inte enkelt eftersom pojkarna är de som tar för sig och ställer frågor 

och svarar på frågor som jag ställer till dem. Sedan kan det vara på både gått och ont att 

pojkar är de som tar mest plats. När pojkarna stör, kastar papper omkring sig och är allmänt 

stökiga så är det utifrån en negativ aspekt. Det är en sådan aspekt som inte är att föredra. 

Detta innebär att pojkarna tar och får mer plats just av den anledningen att de är mer 

högljudda, men det betyder inte att de förtjänar denna uppmärksamhet. 

Detta kan givetvis innebära att det ser ut som att pojkarna är de som får mest uppmärksamhet 

av läraren (Anna). Samtliga fyra respondenter tyckte någorlunda lika i denna fråga. De alla 

anser att pojkarna är de som generellt tar mer plats. 

Fredrik anser att när de är högljudda så kan kommunikationen med pojkarna bli väldigt 

intensiv och aggressiv och snarare handla om att pojkarna ska lugna ner sig och fokusera på 

skolarbete, snarare än att leka och störa kamraterna runt omkring sig. Dessutom kan det vara 

så att det ser ut som att det inte finns någon kommunikation mellan tjejerna i klassen och 

läraren eftersom tjejernas röster manövreras av killarnas och tjejerna inte våga kommunicera 

med lärarna under någon längre tid. Fredrik lyfter problematiken på följande sätt: 

Killarna brukar ta jättemycket plats under lektionstid. Detta medför att tjejerna inte vågar öppna 

upp sig i aktuella diskussioner som vi har under samhällskunskapen. Detta tycker jag är synd då 

killarna felaktigt roffar åt sig all uppmärksamhet och tjejerna är de som blir lidande. 

Detta är givetvis svårt att rätta till menar Fredrik. Det krävs tid och tålamod, samtidigt som 

det krävs förståelse från elevernas sida. Detta är något som vi samhällskunskapslärare, men 
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även andra lärare måste bli bättre på, att inkludera samtliga elever i undervisningen och ge 

alla elever lika mycket utrymme i undervisningen. 

3.3 Genus ur ett elevperspektiv 

Sofia menar att om man vill skapa en så könsneutral miljö så möjligt, är det viktigt att se alla 

elever utifrån ett individperspektiv och inte utifrån ett könsperspektiv. Att behandla alla elever 

som något enhetligt som alla kan relatera till. Detta är svårt menar hon eftersom det oftast är 

killarna som tar mest plats i undervisningen. Detta tror hon kan bero på de könsmönster som 

vi människor växer upp med och de normer som talar om för oss människor hur var och en 

ska vara. Tjejerna ska vara de blyga, tillbakadragna och killarna ska vara de tuffa och starka. 

Detta menar Sofia återspeglas i samhället och tillbaka till skolorna och på eleverna. Av den 

anledningen blir det svårt för eleverna att agera på liknande villkor i klassrummet. Killarna är 

de som traditionellt sätt alltid varit de som tagit mest plats i klassrummet och för en 

samhällskunskapslärare kan det vara svårt at bryta en sådan trend. Sofia uttrycker sig på 

följande sätt: 

Killarna har alltid varit de som tagit mest plats. Att bryta en sådan trend kan vara svårt för mig 

som samhällskunskapslärare. Detta är något som hela skolvärlden måste arbeta med i alla 

ämnen. De normer som råder i samhället känner eleverna till och de försöker att efterlikna dem i 

klassrummet. Tjejer ska vara tillbakadragna och killar ska vara tuffa. 

Lennart, den lärare med mest erfarenhet och rutin när det kommer till denna yrkesgrupp, 

menar att om man vill bryta de könsmönster som råder så måste man arbeta hårt för att nå sitt 

mål. Lennart menar att detta absolut går och till skillnad från Sofia, så menar han att normer 

egentligen inte har någon betydelse. Han menar att det är lärarna, i detta fall 

samhällskunskapslärarna som måste sätta upp regler för hur saker och ting ska skötas. Genom 

att skapa ordning i klassrummet med regler för vad som förväntas av eleverna kan man enkelt 

nå sitt mål. Detta har inget med genus att göra, menar Lennart. Han menar snarare att reglerna 

gäller samtliga elever när de har lektion. Han håller dock med om att killar brukar vara de 

som tar mest plats, men det betyder inte att det ska finnas speciella regler för killarna, utan 

reglerna är för samtliga elever som vill vara med och delta. Han menar följande: 

Regler är till för att skapa ordning. De elever som inte vill vara med och följa dessa regler 

behöver inte komma till lektionerna. För alla andra som vill vara med och delta på lika villkor så 

är de varmt välkomna att delta. 
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Lennart är väldigt traditionell i sitt sätt att undervisa på. Det är inte så konstigt med tanke på 

att han snart undervisat i 35 år och sett mycket under sin tid som samhällskunskapslärare.  

3.4 Normbrott i undervisningen   

 Fredrik menar att den perfekta undervisningsmiljön är en miljö där alla får komma till tals 

oavsett kön. Lennart anser att det inte bör läggas en betoning på genus när man undervisar. 

Anledningen till det menar han, är att det alltid har funnits elever som är mer tillbakadragna 

och elever som är mer framåt så att säga. De tar för sig mer på gott och ont. Lennart menar att 

den perfekta undervisningsmiljön är en miljö där alla elever följer instruktionerna som gäller 

för den specifika undervisningen och att interaktionen sker på samma sätt med alla elever 

oavsett könstillhörighet. Han formulerar sig så här: 

Alla elever är unika på sitt sätt men i skolan är alla lika mycket värda, därför är det viktigt att 

alla behandlas likvärdigt och följer de regler som gäller i skolan. Vi lärare ska kommunicera 

med alla våra elever på samma sätt oavsett könstillhörighet. 

Lennart kan ibland tycka att det kan vara uttjatat med allt prat om genus. Om alla lärare bara 

kunde ta och titta sig i spegeln och se att det är en människa i spegeln man ser och att det även 

är så man ska resonera när man undervisar. 

Fredrik menar att det är viktigt att alla elever får komma till tals men att det är svårt att skapa 

en sådan förutsättning på grund av de rådanden normerna i samhället som eleverna tar till sig. 

Han menar att interaktionen med tjejer i undervisningssituationen måste bli tydligare och att 

man måste sträva efter att få tjejerna att öppna upp sig ännu mer under lektionstid. Han inser 

givetvis att det är en svårighet men att det går om man bara tar sig tiden att jobba med det. 

Han menar följande: 

Det är viktigt att skapa lika förutsättningar för alla elever. Ett exempel som jag kan ta upp ifrån 

de rådande normerna är att försöka ge tjejer mer tid och plats i undervisningen. Detta tar tid och 

är något som eleverna måste vänja sig vid innan det kan bli aktuellt. Det är svårt att nå den 

perfekta undervisningsmiljön, jag tror att det krävs lång tid och många års erfarenhet för att den 

absolut perfekta undervisningsmiljön ska råda under samhällskunskapslektionen. 

Sofia och Anna hade liknande uppfattningar som Fredrik när de intervjuades. Sofia menar att 

det är en stor omställning att få tjejer att öppna upp sig och vara med delaktiga i 

undervisningen. Anna menar att det inte finns någon perfekt undervisningsmiljö, eller i alla 
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fall att det är svårt att nå en sådan. Hon menar att inget i livet är perfekt, men att man alltid 

eftersträvar att allt ska vara perfekt och att allt ska fungera problemfritt. Hon menar att: 

Inget i livet kan bli perfekt. Man kan eftersträva att komma så nära perfekt som möjligt men att 

det ska vara perfekt och problemfritt anser jag är en omöjlighet. Man kan jobba med att 

kommunicera mer med flickorna och ge dem mer tid och plats i undervisningen men samhällets 

normer kommer man aldrig kunna ändra på. 

Anna menar att det på skolnivå är svårt att göra något åt problematiken som har med genus att 

göra. Detta kommer uppifrån. Hon ställer sig frågan, vem det är som tjänar de stora pengarna? 

Det är mannen, alltså har han mer rätt att yttra sig i samhället och detta återspeglar sig även i 

skolan på eleverna. Inom idrottsvärlden finns inte lika stora pengar för kvinnor som det finns 

för män och en anledning är den fysiska, killar är starkare och mer uthålligare och därför mer 

underhållande att se på än tjejer. Den perfekta undervisningsmiljön utgår ifrån eleverna och 

eleverna tar till sig normer från media, teve, internet, radio och tidningar. Vilka är det som får 

den stora uppmärksamheten där? Det är givetvis killar och Anna menar att det är svårt att 

ändra på en rådande norm men att man alltid kan försöka göra det.  

Sofia menar att tjejer måste bli mer som killar och våga ta för sig. Så här formulerar hon sig 

om denna problematik: 

Vi lärare måste börja behandla tjejerna som killar. Vi måste kommunicera med dem på samma 

sätt som vi kommunicerar med killarna. Vi måste ge dem mer plats i undervisningen. Ifrågasätta 

tjejerna mer, även om de är blyga och tillbakadragna. Vi måste lyfta dem i undervisningen för att 

på så sätt visa dem att det är en undervisningsmiljö för alla som eftersträvas och inte bara en 

miljö för killarna. 

Sofia är inne på att det är viktigt att våga gå emot de rådande normerna för att på så sätt skapa 

en skola för alla. Det är givetvis en svårighet men att det går att uppnå detta mål om eleverna 

är med och arbetar för detta mål. Med passiva elever, menar Anna att det inte skulle fungera. 

Det är som sagt något som tar tid men som hon anser går att uppnå om alla är med på det. 

Man måste våga kommunicera med tjejerna på samma sätt som med killarna, en direkt 

kontakt, en intensiv diskussion om något där man involverar tjejerna med i diskussionen än 

killarna och visar att även de har rätten att yttra sig och ta plats i undervisningen. Det är 

viktigt att kunna öppna upp sig, både från lärarens sida och från elevens sida, att våga ställa 

följdfrågor till tjejerna som leder till en öppen diskussion och de får komma till tals, lika 

mycket som killarna i klassen. 
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3.5  Metoder för lika förutsättningar för samtliga 

När vi kommer in på frågan om metoder för att skapa lika förutsättningar för samtliga elever i 

klassen, är Lennart en expert på det anser han. En viktig ingrediens när det gäller skapandet 

av lika förutsättningar för samtliga elever är att alla först och främst lär känna varandra. Detta 

kan göras via olika övningar, till exempel namnleken, där man ska försöka memorera samtliga 

elevers namn i klassen. Denna metod leder, enligt Lennart till en början till kamratskap, 

eftersom att man tar första steget till en ny vänskap när man lär sig namnet på personerna. 

Han menar också att det blir en fördel för lärarna oavsett om läraren är av kvinnligt eller 

manligt kön. Man blir helt enkelt könsblind, så som han formulerar det. Det blir viktigare att 

försöka nå kunskap inom exempelvis ämnet samhällskunskap än att se på eleverna utifrån 

könsperspektiv. 

Fredrik menar att den enda riktigt bra metoden som han anser att han bör använda sig av är att 

ge tjejerna i klassen mer utrymme, och att detta kan göras på olika sätt. Till exempel genom 

att på ett indirekt sätt försöka lyfta tjejerna mer i undervisningen och försöka ge killarna så 

lite plats så möjligt, genom till exempel fler tillsägelser om att de ska vara tysta och räcka upp 

handen när de vill yttra sig. Genom handuppräckning får nämligen läraren själv välja vem 

som ska få yttra sig. I en klass på 20-30 elever så bör åtminstone 2-3 tjejer räcka upp handen 

vid frågor som ställs till klassen.  

Fredrik menar dessutom att han inte tror att det finns någon skillnad mellan kvinnliga och 

manliga lärare när det kommer till bemötandet av elever. I alla fall inte ur ett könsperspektiv. 

Den stora skillnaden ser man ur ett elevperspektiv. Den stora skillnaden ligger i att tjejer tar 

mindre plats i undervisningen och inte vågar yttra sig lika mycket som killar. Kvinnliga och 

manliga lärare brukar ha samma inställning till eleverna, det är i alla fall hans erfarenhet. Han 

formulerar sig enligt följande: 

Mina kvinnliga och manliga lärare har som jag vet samma syn på undervisning och på genus. Vi 

är alla överrens om att vi har samma elevsyn ur ett könsperspektiv. Killar tar mycket mer plats i 

undervisningen gällande alla aspekter i undervisningen och tjejerna blir de lidande i att de 

exempelvis får ta del av mindre hjälp av läraren. Detta problem är något som både mina 

kvinnliga och manliga kollegor håller med mig om. 

Anna menar att man via olika övningar som till exempel värderingsövningar kan få eleverna 

att öppna upp sig mer och att man på så vis kan få elever och lärare att inse att det inte finns 

någon skillnad mellan män och kvinnor, pojkar och tjejer. Vi är alla likadana, menar hon. 



31 
 

Genom exempelvis en värderingsövning, får eleverna öppna upp sig och själv värdera 

frågorna som ställs i övningen. Det gäller då att motivera för sin åsikt och det finns inget rätt 

eller fel i en sådan övning utan det är upp till var och en att värdera frågorna som ställs i 

övningen på det sätt som känns bäst. Hon anser dessutom precis som Fredrik, i intervjun med 

honom att det inte finns några större skillnader mellan bemötandet av elever när det kommer 

till kvinnliga och manliga lärare. Hon har inte kunnat finna någon skillnad i alla fall. 

Sofia anser precis som Fredrik och Anna att det inte finns någon större skillnad mellan lärarna 

i bemötandet av elever. Den stora skillnaden ligger i elevers beteende gentemot 

undervisningen. Det vill säga att det är viktigt att försöka hitta en balans i undervisningen när 

det gäller pojkar och flickors plats i undervisningen. Det stora problemet anser hon är att det 

är svårt att hitta metoder som passar för just denna typ av problem. Hon påstår att killar 

oavsett vad som än görs under lektionstid alltid lyckas att ta mer plats än tjejer. Det kan vara 

vilken övning eller metod som helst, killarna är alltid de som vågar yttra sig om allt och alla. 

Det är svårt menar hon att finna en lösning på detta problem i hennes undervisning. Hon 

formulerar sig på så vis:  

Killar tar alltid mer plats i undervisningen, detta gör att vi lärare kommunicerar med dem som 

om vi favoriserar dem, men sanningen är ju att kommunikationen med tjejerna allt för ofta inte 

blir så långvarig och då får killarna mer plats och kanske till och med mer kunskap, då vi 

kommunicerar mer med dem och hjälper dem mer än vad vi hjälper tjejerna. 

Den negativa aspekten är alltså att tjejerna får mindre hjälp eftersom att de är för blyga för att 

kunna kommunicera med lärarna i och med att killarna tar all uppmärksamhet i 

undervisningen. Det är lättare menar hon att få killar att öppna upp sig och man kan ställa fler 

öppna följdfrågor som leder till diskussion och reflektering över olika fenomen som 

diskuteras. Med tjejerna blir det ofta en sluten diskussion som inte leder något vart. 
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4. Analys och diskussion 

4.1 Den pedagogiska interaktionen  

Det är vanligt förekommande att läraren bemöter eleven utifrån den könstillhörighet som 

eleven tillhör och behandlar eleven utifrån de rådande normerna. Om det finns en uppfattning 

att killar tar mer plats under lektionstid så är det också dessa som oftare får komma till uttryck 

under samhällskunskapslektionerna. Kommunikationen mellan lärarna och killarna är oftast 

intensiv, när den inte handlar om lektionsinnehållet. Till exempel när killarna får tillsägelser 

om att vara tysta i klassrummet, vilket nästan aldrig händer med tjejerna under lektionstid. 

Killarnas diskussioner med lärarna är oftast långa och ibland kan de spåra ut så att säga. 

Diskussionerna med tjejerna är oftast korta och det är svårt att få tjejerna till att ta för sig mer, 

menar samtliga lärarna i intervjuerna som jag gjorde.    

Flera av lärarna i intervjuerna jag gjorde, påpekar att killar tar mycket mer plats än tjejer och 

att man försöker att ge tjejerna mer plats men att det är svårt. Det framkommer även att tjejer 

har mer ansvar och att lärarna förväntar sig mer av dem och att det kanske är därför som det 

ser ut så som det ser ut idag under lektionstid. Killarnas tuffhet gör att interaktionen mellan 

lärarna och eleverna beroende på genus skiljer sig åt. Killar tar mer plats och får mer plats av 

den anledningen att de vill ta mer plats. Detta går i linje med Steenbergs (1997:50) syn på 

genus, där även hon menar att killarna får mer makt eftersom att de indirekt kräver mer makt 

av lärarna. Tjejerna är mer blyga och drar sig undan allt oftare än vad killar gör. 

Detta medför givetvis till att killarna är de som tar mest plats under lektionstiden. De gör det 

förvisso på helt fel grunder. I skolan ska bland annat kunskapen sättas i centrum och vara ett 

av målen. Det vill säga att man ska nå högre kunskap. Killarna tar åt sig mer av 

uppmärksamheten när det kommer till lärarnas fördelningstid i klassrummet. Detta kan ju 

faktiskt påverka lärandet i längre utsträckning, då all uppmärksamhet riktas till killarna under 

lektionstid.  

Detta stämmer överens med den litteratur som jag presenterat bland annat med Steenbergs 

(1997:50) syn på genus. Men även med Lundgrens & Sörensdotters (2004:47) 

forskningsrapport, där hon hävdar att det finns tjejer som tycker att killar ska vara de tuffare, 

ha mer makt, vara större och så vidare. Det som även mer framkommer i rapporten är att det 

finns skillnader i resultatet som jag fått fram. Lundgren & Sörendotter (ibid:40) tar upp att det 



33 
 

även finns avvikelser där det i vissa situationer finns tjejer som tar mer plats än vad killar, 

vilket går emot resultatet jag fått fram i min undersökning, men det är viktigt att notera att 

denna avvikelse inte är särskilt stor. I många klasser finns tjejer som tar plats, men ser man ur 

ett större perspektiv är det killarna som i regel alltid varit de som tagit mer plats än tjejerna. 

4.2 Lika möjligheter för alla  

Det är viktigt att våga skapa samma förutsättningar för samtliga elever under lektionstid 

oavsett kön. Men detta är inte lätt. Det konstaterar lärarna som deltagit i denna undersökning. 

Ett stort problem är att tjejerna är så tillbakadragna under lektionstiden. Man måste våga lyfta 

tjejerna mer i undervisningen, få dem att ta för sig mer.   

Ett exempel som togs upp av en lärare är att göra olika övningar och grupparbeten, där får 

eleverna lära känna varandra mer och kan agera och interagera med varandra utan att behöva 

tänka på genus eller något sådant. När man genomför övningar och grupparbeten är alla lika 

viktiga för att man ska kunna slutföra det man påbörjat så att säga. Detta går i linje med den 

litteraturbakgrund jag presenterat, där lärarna i en undersökning menar att ett sätt att skapa 

lika möjligheter för både pojkar och flickor är att träna samarbete (Jämställd skola 2015). Det 

gäller då att integrera övningar i samhällskunskapslektionen där eleverna får lära sig att 

samarbeta och lära sig mer om varandra. Det kan till exempel vara värderingsövning som 

lärarna kan använda sig av i samhällskunskapslektionen för att stärka kamratskapet bland 

eleverna i klassen, oavsett könstillhörighet. Lärarna menar att eleverna får, utifrån de olika 

övningarna lika möjligheter i klassrummet under samhällskunskapslektionen och lärarna lär 

sig på så sätt att behandla alla elever lika oavsett kön. 

Detta kan alltså vara en möjlighet för lärarna att arbete med eleverna när det kommer till 

genusperspektivet. Det medför till att man som lärare blir könsblind och därmed ger samtliga 

elever lika stor möjlighet till att ta för sig i klassrummet under lektionstid. 

En annan aspekt att beakta är lärarnas syn på genus. Det vill säga är det någon skillnad i hur 

lärarna bemöter eleverna utifrån ett genusperspektiv. Har det någon betydelse om läraren är 

av manligt eller kvinnligt kön när hen kommunicerar med eleverna? Enligt lärarna jag 

intervjuat finns det ingen sådan skillnad. De menar att skillnaden främst ligger i elevernas 

beteende gentemot lärarna. Det vill säga att killarna tar mer plats, kommunicerar mer 

aggressivt och tjejerna dras tillbaka i och med detta. Därför kan det inte göras någon skillnad 

när det kommer till lärarnas bemötande av elever. 
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 Detta kan även understrykas i rapporten som Hedlin & Åberg (2011:32) producerat fram så 

menar man att genus är något som många har åsikter om men få har den riktiga kunskapen om 

genus. Det är viktigt att reflektera över sin egen identitet och självbild. Det är viktigt att 

noggrant fundera över de metoder man har i undervisningssituationen oavsett kön. I rapporten 

framkommer det även det är viktigt att bli genusmedveten i sin undervisning men att det tar 

tid och att det behövs dialog och reflektion över detta. Att vara genusmedveten och att 

behandla elever på olika sätt utifrån deras kön är något som ofta uppkommer på ett omedvetet 

sätt, något som vi människor föds med och tar för vana att behandla tjejer så som de 

behandlas och killar så som de behandlas. Det vill säga att killar får mer plats eftersom de tar 

mer plats och tjejer får mindre plats eftersom de tar mindre plats. Eleverna behandlas efter de 

normer och samhällsideal som det svenska samhället vilar på. 

En ytterligare aspekt att se till som inte lyftes fram vid intervjuerna är betygsskillnaderna 

mellan tjejer och killar. Det har länge varit tjejerna som dominerat skolans alla ämnen 

(betygsmässigt) förutom i Idrott och hälsa. Enligt Tallberg Broman (2002:146) skulle alltså 

killarnas dominans i klassrummet, vad gäller att ta plats inte ha någon relevans för betyget. 

Med andra ord spelar det ingen roll att killarna är de som dominerar lektionerna, det är ändå 

tjejerna som får de högre betygen enligt ovanstående författare. Kortfattat kan man säga att 

killarna tar mer plats på felaktig grund, så att säga. Detta var något som inte togs upp i denna 

undersökning utan som jag ville ta med som parentes.    

4.3 Genus som en del av undervisningen  

Att alla ska ha lika förutsättningar är något viktigt och återkommande som man aldrig kan 

komma undan. Detta menar lärarna som jag intervjuat. När det gäller de normer som råder, så 

var lärarna inte helt överens på denna punkt. En aspekt som togs upp var att killarna 

traditionellt sätt alltid haft makten och att det är svårt att för tjejerna ta den makten ifrån dem. 

En annan syn på problematiken som jag vill lyfta fram är att detta går att motverka så att säga, 

så som en av lärarna påpekade. Det är viktigt att som lärare att sätta upp regler för hur saker 

och ting ska skötas under lektionstid och att dessutom jobba hårt för att nå sitt mål. Även om 

”tjejerna är underlägsna överallt i samhället behöver de inte vara det på denna specifika 

samhällskunskapslektion”.  

Ibland kan saker och ting tyckas vara hopplöst, men om man aldrig ger upp hoppet och 

kämpar för att samtliga ska nå alla mål och att alla ska behandlas som likvärdiga i 
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undervisningen så kommer man att nå detta mål. Det gäller bara att hålla fast vid det som man 

lovat sig själv att man ska hålla fast vid. 

Detta är också något som går i linje med läroplanen, så det är inget påhitt från någon lärare 

utan det står klart och tydligt vad som eftersträvas i skolan av lärarna. Enligt Skolverkets 

(2015) hemsida definieras jämställdhet i läroplanerna så här: 

Skollagen och samtliga läroplaner uttrycker tydligt att förskolan och skolan har ett uppdrag att 

motverka traditionella könsmönster och att alla som arbetar i förskolan och skolan ska ge 

möjlighet för alla barn och elever att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån kön. Jämställdhet, som grundläggande demokratiskt värde ska både 

gestaltas och förmedlas. (Skolverket 2015)  

Man ska alltså bland annat motverka de traditionella könsmönster som råder för att på så sätt 

skapa en normbrytande undervisning där samtliga elever får vara med och delta oavsett kön. 

Det gäller som sagt att aldrig ge upp hoppet om detta utan hela tiden eftersträva att killar och 

tjejer ska behandlas på samma sätt och ges lika förutsättningar när det kommer till skola och 

utbildning. 

De normer som råder i skolan kan man säga har uppkommit via samhällets väg, media, teve, 

tidningar, radio, där allt detta påverkar hur vi ser och tycker och tänker om genus. Att det 

också fortfarande i vissa samhällen finns regler för hur kvinnor och män ska bete sig gör 

jobbet för samhällskunskapslärarna inte mycket enklare. Det gäller att försöka vända sig emot 

dessa normer för att på så sätt få med samtliga elever i undervisningen och ge alla lika stor 

möjlighet att utöva inflytande över verksamheten i enlighet med läroplanen, och detta oavsett 

kön. 

Läroböckernas effekt på lärarna är en ytterligare parantes som jag vill ta med, som inte togs 

upp med informanterna, dels för att de inte har någon effekt men också på grund av att det 

skulle ta upp för stor plats i undersökningen.  

4.4 Metoddiskussion 

Innan jag påbörjade min undersökning var målet att använda mig av en metod som skulle 

hjälpa mig att uppfylla det syfte som jag hade med denna undersökning. Det tycker jag att 

denna metod har gjort. Det vill säga, denna metod har hjälpt mig att kunna genomföra denna 

undersökning på bästa möjliga sätt, utifrån de förutsättningar som har getts. ”Syftet med en 

kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, 
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t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidson: 

82). Just den kvalitativa intervjumetoden har hjälpt mig att uppnå mitt syfte.  

Genom denna metod har jag kunnat ha en direkt kontakt med personerna jag intervjuat, vilket 

skapat en sorts speciell relation mellan mig och de som jag intervjuat. Hade jag använt mig av 

till exempel en kvantitativ metod i form av enkäter, så hade jag inte kunnat skapa en personlig 

kontakt med respondenterna, annat än att jag hade delat ut lappar till dem där de ska kryssa i 

för olika alternativ som bäst stämmer in på dem. Jag anser att det vara lättare att se ifall någon 

talar sanning ifall man har en direkt kommunikation med personen i fråga än om man delar ut 

enkäter och sedan samlar in dem. Detta har också varit en viktig faktor vid valet av metod.  

Det finns även nackdelar med metoden som jag använt mig av. En nackdel är att trots att jag 

tycker att det är lättare att se ifall någon talar sanning vid intervju än vid enkäter så kan man 

inte helt och hållet förlita sig på det argumentet. Det är svårt med denna metod att se ifall 

någon talar sanning till hundra procent eller ifall personen gör till sig bara för min skull. Men 

detta problem kan uppstå oavsett vilken metod man väljer att använda sig av. Trots denna 

nackdel anser jag fortfarande att denna metod lämpat sig bäst för min undersökning. 

Informanterna har kunnat reflektera över frågorna som ställts till dem, och jag har också 

kunnat ställa följdfrågor till informanterna som gjort intervjuerna fylliga och värdefulla.  
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5. Avslutande diskussion 

Det tycks finnas ett tydligt samband mellan teori och empiri i denna undersökning. I de allra 

flesta fallen svarar lärarna att killarna är de som tar mest plats under lektionstid och att 

tjejerna dras tillbaka och inte får lika mycket utrymme. Interaktionen med killarna blir därför 

oftast lång, intensiva och kan handla om sådant som inte har med skolarbete att göra. 

Interaktionen med tjejerna däremot blir oftast kort, där man inte reflekterar över det som 

diskuteras vilket inte leder till någon eftertanke. Det finns flertalet faktorer som diskuteras i 

samband med detta.  

En nämnbar faktor som tas upp är synen på hur killar och tjejer ska bete sig i teorin men också 

hur de beter sig i praktiken. Det vill säga att killar ska vara de tuffa, coola, starka och 

högljudda som tar mycket plats, medans tjejer ska vara skötsamma, duktiga, tillbakadragna 

och blyga. Eleverna följer normen på ett omedvetet sätt. De lever upp till det samhällsideal 

som det svenska samhället vilar på.  

Det är viktigt att våga bryta mot de normer som råder i skolan och försöka att arbeta med 

eleverna på ett sätt där alla ses som lika mycket värda i skolan. Detta kan göras utifrån bland 

annat olika grupparbeten och övningar där eleverna ses som lika mycket värda, och att det 

också är på det sättet som man ska behandla sina elever på. Det är viktigt att göra genus till en 

del av lektionsinnehållet och att gå in med inställningen att alla elever är lika mycket värda 

oavsett kön.  

Det är viktigt att våga skapa samma förutsättningar för samtliga elever underlektionstid 

oavsett kön. Men detta är inte lätt. Det konstaterar lärarna som deltagit i denna undersökning. 

Ett stort problem är att tjejerna är så tillbakadragna under lektionstiden. Man måste våga lyfta 

tjejerna mer i undervisningen, få dem att ta för sig mer av undervisningen. Det är också 

viktigt att försöka interagera med samtliga elever på samma sätt och att ge eleverna lika 

mycket utrymme under lektionstid så att de får känna sig lika mycket värda, och att de vill 

komma tillbaka till en sådan typ av undervisning. Detta är viktigt att försöka uppnå för att 

samtliga elever ska ha lika stor möjlighet till att ta till sig kunskap i skolan. Alla elever ska 

ges möjligheter till att få göra sin röst hörd och att få delta aktivt i skolans verksamhet. Detta 

är viktigt att komma ihåg och det är läraren som har det stora ansvaret att fördela sin tid med 

eleverna (lika mycket) när det kommer till interaktion med dessa. 
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Till sist vill jag nämna betygsaspekten som inte togs upp under intervjuerna. Enligt 

litteraturen som togs upp i denna undersökning så dominerar flickorna de högre betygen av 

olika anledningar och jag fick ingen möjlighet att spinna vidare kring denna aspekt. Kan det 

finnas någon tänkbar anledning till att just flickorna är de som får högre betyg trots att de inte 

är de som tar så mycket plats i undervisningen? Hur kan i sådana fall denna anledning till det 

beskrivas? Ifall man som pojke tar en stor plats i undervisningen genom att störa och prata om 

sådant som inte har med lektionen att göra så är det rätt förståeligt. Men frågan är om det 

skulle finnas någon ytterligare tänkbar anledning till detta. Det skulle kunna vara något att 

forskare vidare om och göra en större undersökning med fler angreppssätt. 
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7. Bilaga  

7.1 Intervjufrågor  

 

1. Hur tycker du att man bäst fångar upp samtligas elevers uppmärksamhet oavsett kön under 

lektionstid? 

2. Vilken är den stora skillnaden mellan pojkar och flickor i din undervisning? 

3. Hur kan man göra för att skapa så könsneutral undervisningsmiljö så möjligt? 

4. Vilka är det som tar stor plats när du undervisar och vad tror du, detta kan bero på? 

5. Hur tycker du att den perfekta undervisningsmiljön ser ut? 

6. Hur ska interaktionen med flickor respektive pojkar se ut, utifrån de rådande normerna? 

7. Vilka metoder finns för att skapa lika förutsättningar för samtliga elever oavsett kön? 

8. Vilken är skillnaden i bemötandet av elever mellan kvinnliga och manliga lärare? 

 

 

 

   

   

   

 

  

 

 

  

 


