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Titel 

Gender equality in teaching: Teacher trainees’ approach to gender equality in the 

planning and implementation of teaching 

 

Abstract 

This essay aims to investigate the teacher trainees’ relation to gender equality and gender 

in education. The studie is based on surveys and interviews, where the results will be 

problematized based on feminist and gender theory. 

The essay relies on three questions. The first question deals with how teacher 

trainees estimate their opportunity to work with gender equality and gender issues in their 

teaching, in accordance with the Swedish curriculum. The second and third question 

focuses on how teacher trainees believe they are given the right tools to work with issues 

of gender equality, as well if their personal opinions and interests effect their teaching 

about gender equality and gender. 

The results show, that according to teaching trainees, the curriculum tends to 

provide opportunity for using an equality perspective in teaching. Furthermore it is 

revealed that the education has resulted in some tools for dealing with gender equality 

and gender issues. However it appears that they wish to have more tools which they can 

use to work with gender equality in their teaching. The final question deals with how 

teacher trainees’ own interests and personal opinions appear in their teaching. The 

analysis reveals that their own opinions could affect their teaching but that they always 

try to base their teaching on the values of the Swedish curriculum 
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1 Jämställdhet ett problem? 
I oktober 2017 släpptes rapporten Gender Equality Index 2017 Measuring gender 

equality in the European Union 2005–2015 från European Institute for Gender Equality. 

Rapporten har till syfte att synliggöra ojämlikheter mellan könen i de europeiska 

medlemsländerna. I undersökningen som sträcker sig över tio år framkommer det att 

Sverige och Danmark är de mest jämställda länderna. Det framkommer dessutom att 

jämställdhetsarbetet som pågår i länderna har haft en önskvärd effekt och påvisar en 

positiv trend.1 

På den svenska regeringens hemsida går det att återfinna att det politiska 

ledarskapet och det systematiska arbetet under lång tid har gett resultat, samt att den 

svenska jämställdheten inte växt fram av sig själv.2 Rapporten samt regeringens 

kommentarer kan ses som ett verktyg som förstärker synen på att Sverige är ett av Europas 

mest jämställda länder och förankrar denna syn i den svenska identiteten.  

 

Vid samma tillfälle som rapporten från European Institute for Gender Equality släpptes 

startade en nätkampanj under samma månad med namnet #metoo och spreds som löpeld 

över det västerländska samhället. Kampanjens syfte grundas i att uppmärksamma 

orättvisor och sexuella trakasserier mot kvinnor.3 Spridningen av #metoo-kampanjen i 

Sverige resulterade i att flera subkategorier av kampanjen skapades med utgångspunkt 

från olika branscher på arbetsmarknaden t.ex. #medvilkenrätt där 4000 kvinnliga jurister 

tar ställning mot ojämlikheter och sexuella trakasserier inom sin bransch.4 Ett annat 

exempel är #ickegodkänt vars syfte grundades i att synliggöra problematiken om bland 

annat sexuella trakasserier som sker inom skolväsendet och som drabbar såväl lärare, 

elever som övrig personal.5 Den massiva spridningen som #metoo tillsammans med 

subkategorierna fick kommer att rubbar synen på hur jämlikt det svenska samhället 

egentligen är. Detta visar att det fortfarande finns klyftor mellan könen trots 

jämställdhetsarbetet har haft en positiv inverkan, det indikerar fortsatt att det finns mycket 

kvar att jobba med för att nå upp till ett mer jämlikt samhälle.   

 

                                                 
1 European Institute for Gender Equality (2017) s.3-74. 
2 Regeringskansliets (2017) Svensk jämställdhet i topp. 
3 Lindkvist (2017) [Elektronisk resurs] 
4 Carlsson Teniskaja (2017) [Elektronisk resurs]. 
5 Röstlund (2017) [Elektronisk resurs]. 
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Intresset för ämnet jämställdhet uppstod under sista VFU-period hösten 2017 i samband 

med #metoo-kampanjen. Under kampanjen fick elever som gick tredje året på 

samhällsvetenskapliga programmet, vilka jag ansvarade för, jobba med en 

fördjupningsuppgift kopplad till kampanjen där de skulle analysera och diskutera 

fenomenet utifrån feministisk teori samt genusteori. Under arbetsmomentens gång 

uppstod flera intressanta diskussioner med eleverna där det bland annat framkom att 

eleverna önskade mer undervisning i jämställdhetsfrågor utifrån olika teoretiska 

perspektiv. Eleverna upplevde att de tidigare inte fått jobba med frågor utifrån en 

feministisk eller genus inriktad teori, något de upplevde berodde på att deras ordinarie 

läraren inte ansåg att ämnet relevant. Det uppstod då en tanke om att det finns en 

maktfunktion gällande agendasättandet i klassrummet, det vill säga att det är lärarens 

intresse som avgör vad denne anser är väsentligt att ta upp i klassrummet i förhållande till 

de nationella målen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att analysera ämneslärarstudenters förhållningsätt till genus och 

jämställdhet inför sin kommande yrkesutövning. För att uppnå syftet med uppsatsen 

kommer följande frågor att undersökas: 

● I vilken utsträckning anser lärarstudenter att det är möjligt med ett 

jämställdhetsperspektiv i undervisningen? 

● Upplever lärarstudenterna att de har fått rätt verktyg genom sin utbildning att 

hantera konflikter/diskussioner som grundas i jämställdhetsproblematik? 

● På vilket sätt upplever lärarstudenterna att deras personliga åsikter eller intresse 

påverkar deras undervisning om jämställdhet och genus? 

 

1.2 Didaktisk insikt för lärare inom samhällskunskap 

Ämnet samhällskunskap har en viktig funktion för alla samhällen och skolor, vilket 

grundar sig i att socialisera in unga medborgare i samhället. Samhällskunskapens 

medborgarfostrande funktion bidrar till att ge eleverna förutsättningar till att bli aktiva 

samhällsmedborgare och att ta en aktiv ställning i det samhällspolitiska livet.6 Ämnet ska 

ge eleverna möjlighet att tillägna sig kunskaper, färdigheter och egenskaper som behövs 

i det demokratiska samhället.7 Ämnet samhällskunskap kan ge eleverna kunskap om vad 

                                                 
6 Långström & Virta (2016) s.17. 
7 Ibid s.22. 
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demokrati är och hur valsystem fungerar, det är dock endast en del av den 

medborgarfostrande funktionen. Att fostra eleverna till att bli aktiva samhällsmedborgare 

är en del av skolans demokratiuppdrag som samtliga lärare inom skolan ska vara med och 

aktivt bidra till, vilket synliggörs i skolans värdegrund.8 

Demokratiuppdraget är en viktig process inom läraryrket vilket ställer stora krav på 

förändring och att lärare ständigt behöver utvecklas i och med att samhället successivt 

förändras. Det framkommer inte minst att en professionell lärare måste kunna samarbeta 

med samtliga inom skolan för att kunna utforma lokala arbetsplaner utifrån skolans och 

samhället riktlinjer. Lärare ska kunna dokumentera, utvärdera samt producerar nya 

teoretiska kunskaper som kan driva lärandet framåt. Dessutom ska de hålla flera grupper 

informerade om studieresultat, samt bedriva undervisning som stimulerar lusten till 

livslångt lärande.9 

Trots att läraryrket ständigt är i förändring, tenderar gamla strukturer kring 

läraryrkets individualism leva kvar. Hargreaves och Fullan förklarar att ett av de 

vanligaste arbetssätten för lärare är professionell isolering, vilket innebär att läraren 

arbetar ensam, vid sidan av kollegorna.10 Vilket i sin tur kan leda till att utbytet av 

kollegialt lärande blir minimalt eller till och med icke existerande, vilket kan bidra till att 

den isolerade läraren sällan blir medveten om att dennes standardiserade 

undervisningsform kan vara skäl till att undervisningen inte blir lyckad.11 

Läraryrkets många dimensioner lyfts fram i ovannämnd text, det ständiga kravet på 

att förnya sig, hitta nya vägar att lära ut och fånga elevernas uppmärksamhet, vilket kan 

vara tufft även om man har stödjande kollegor. Utan en stöttande miljö att vända sig till 

vid frågor om utveckling eller hur man kan hantera en viss situation kan skapa en 

osäkerhet hos den individuella läraren och hindra den egna utvecklingen till det bättre, 

samt att det kan hindra skolans utveckling.12 

Grunden till valet av ämnet har sin utgångspunkt i nyfikenhet till hur andra lärare 

ställer sig till jämställdhet i undervisningen. Anser de att det är en viktig aspekt i 

undervisningen, upplever de att det är svårt att få in jämställdhetsperspektiv i 

planeringen? Listan kan göras lång dock kan insikt i hur andra lärarstudenter ställer sig i 

                                                 
8 Skolverket (2011a) s 
9 Brynolf & Carlström & Svensson & Wersäll (2012) s.215. 
10 Hargreaves & Fullan (2013) s.136-137 
11 Ibid s.130-140 
12 Ibid s.139-140 
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frågan bidra till kunskap som kan möjliggöra kunskapsspridning och utbytte av 

erfarenheter kopplade till undervisning om jämställdhetsfrågor kollegor emellan. 

Trots att urvalet i uppsatsen har ett mer generellt urval där flertalet av ämnen finns 

representerade bland ämneslärarna kan kunskapen om hur olika ämnen ser på 

undervisning kring jämställdhetsfrågor bidra till ökad insikt som kan resultera i 

ämnesöverskridande samarbeten. I licentiatuppsatsen När ämnen möts från Sara Blanck 

undersöks effekterna av ämnesöverskridande samarbeten mellan samhällskunskap och 

andra ämnen. Ett av resultaten som framträder är att det samhällsvetenskapliga ämnet 

tenderar att belysa samarbetet med dels sitt ämnesinnehåll samt att samhällskunskapens 

förmågor tenderar att användas som verktyg vid ämnesintegrerade samarbeten.13 Det vill 

säga att samarbeten mellan ämnen ger samhällskunskap ett bredare perspektiv, helhet och 

bidrar till nya kunskaper.  

 

2 Tidigare forskning 
Artiklar och undersökningar studerades för att skapa en överblick i forskningsområdet för 

genus och jämställdhet med konkret koppling till det samhällsorienterade ämnet, vilket 

upplevs som ofullständigt. Detta är något som Håkan Larsson och Kajsa Ohrlander 

belyser i rapporten Att spåra och skapa genus. I rapporten som skrevs på uppdrag av 

Skolverket visar att de hittar mycket lite forskning kring genusfrågor inom ämnena 

engelska och samhällskunskap. Larsson och Ohrlander poängterar dock att antalet träffar 

som sökningen ger utifrån vissa begrepp kan vara missvisande och att avgöra områdets 

relevans utifrån antal träffar bör tas med stor försiktighet, trots detta skapas en inblick 

inom vilka gymnasiala ämnen som genusfrågorna upplevs vara viktiga. Det framkommer 

att det finns stort intresse för frågor kopplade till genus och jämställdhet inom ämnena 

teknik, naturkunskap och matematik. Den iakttagelse som Larsson och Ohrlander gör är 

likt mina egna erfarenheter i ett försök att orientera mig inom ämnet. Förklaringen 

grundas troligen på dess koppling till samhällsproblem t.ex. dess koppling till 

samhällsekonomiska problem som baseras på att det är få som söker sig mot dessa ämnen. 

Författarna grundar detta på Elgström och Riis resonemang om att intresset för 

naturorienterade ämnen minskade i popularitet under 1980-talet. Det bidrog till ett försök 

att locka fler kvinnor till dessa ämnen.14  

 

                                                 
13 Blanck (2014) s.171-172. 
14 Larsson & Ohrlander (2005) s.15-17 [Elektronisk resurs]. 
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Trots att intresset för jämställdhet och genusfrågor tenderar att fokusera på de 

naturorienterade- och yrkesinriktade programmen enligt Larsson och Ohrlander, går det 

inte att bortse från att samtliga program inom den nationella gymnasieskolan har en 

gemensam värdegrund att utgå ifrån. I vilken det går att urskilja att skolan ska jobba för 

att skapa en förståelse för andra människor och att ingen inom skolan ska utsättas för 

diskriminering på grund av bland annat kön, etnisk tillhörighet och könsöverskridande 

identitet. Det framkommer också i värdegrunden att eleverna i sin utbildning ska skapa 

en förståelse och respekt för den demokratiska grund som det svenska samhället vilar 

på.15 Detta indikerar att det finns en form av fostrande funktion inom den gymnasiala 

verksamheten. 

 Med skolans och det samhällsvetenskapliga ämnets medborgarfostrande funktion i 

bakgrunden, kan artikeln Youth’s Initiations of Civic and Political Discussions in Class 

av Sevgi Bayram Özdemir, Håkan Stattin och Metin Özdemir bidra med en intressant 

aspekt. Utgångspunkten för artikeln kretsar i att den undervisande lärarens intresse för 

sitt ämne kommer att påverka elevernas erfarenheter av de samhällsorienterande frågorna 

i positiv bemärkelse. Detta antagande grundas på att lärare inom samhällskunskap 

tenderar att ha en stor inverkan på det intresse som eleverna formar när det kommer till 

samhällsproblematik. Tillsammans med skolans enorma kapacitet till att reproducera och 

förankra samhällets normer hos eleverna, formas de till demokratiska 

samhällsmedborgare. I artikeln framkommer det att lärarens engagemang och intresse i 

vissa frågor påverkar eleverna i positiv bemärkelse, det vill säga bidrar lärarens 

engagemang till en positiv erfarenhet hos eleverna och kan bidra till att eleverna upplever 

ämnet som roligt och intressant.16 

 Artikeln belyser samhällskunskapslärarens kapacitet att få eleverna engagerade i 

samhällsfrågor samt att lärarens intresse i vissa frågor kan komma att återspeglas hos 

eleverna och forma deras samhällspolitiska intresse. Då artikeln betonar vikten av 

lärarens intresse för samhällsproblem såsom jämställdhet och hur det kan bidra till att 

dennes intresse för ämnet sprider sig genom undervisningen till eleverna, blir artikeln 

relevant för denna studie. 

 

Som påtalats tidigare i detta kapitel vilar samtliga ämnen och nationella program inom 

gymnasiet på en gemensam värdegrund. Likt den medborgarfostrande funktionen som 

                                                 
15 Skolverket (2011a) s.5 [Elektronisk resurs]. 
16 Bayram Özdemir & Stattin & Özdemir (2016) s-2233-2245 [Elektronisk resurs]. 
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återfinns i värdegrunden, går det att urskilja liknande formuleringar i ämnesplanen för 

samhällskunskap. I ämnets syfte finns det en stark förankring att undervisningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar kunskaper om bland annat makt, demokrati och jämställdhet. 

Dessutom finns det tydliga kopplingar till kunskapskraven inom t.ex. 

samhällskunskap1b.17 En rapport av Ann-Sofie Ohrlander skriven på uppdrag av 

delegationen för jämställdhet utgör en analys av läromedel med koppling till jämställdhet.  

Bakgrunden till skapandet av delegationen grundar sig på att undersöka, ta fram samt 

utveckla kunskaper om jämställdhet med förankring till skolan.18 

 Rapporten Kvinnor, Män och Jämställdhet i läromedel i samhällskunskap är den 

andra delen i en serie av rapporter som syftar till att undersöka läromedel inom samtliga 

ämnen utifrån ett genus och jämställdhetsperspektiv. Det framkommer i undersökningen 

att material från tidigare årskurs har en större jämställdhetstänk än läroböckerna som 

används vid samhällskunskapsundervisning på gymnasienivå. Skillnaden ligger i att 

kvinnor får mindre representation i läroböckerna desto högre upp i åldrarna 

undervisningen kommer. Dessutom upplevs information i läroböckerna från gymnasiet 

vinklade på ett sådant sätt som kan bidra till missförståelse när det kommer till 

kvinnorörelsens arbete. Ohrlander framför även att kapitlen om massmedia helt saknar ett 

kvinno- och jämställdhetsperspektiv.19 En aspekt som är värd att notera vad gäller 

rapporten är att undersökningen är gjord mellan 2009 och 2010, trots detta belyser den 

fortsatt problematiken att man som lärare bör vara medveten om läroböckernas 

begränsningar. 

 

För att summer detta kapitel, utgör mycket av forskningen inom ämnet som kan kopplas 

till uppsatsens syfte om jämställdhet och genus om samhällskunskapens fostrande 

funktion. Fokus ligger på att skapa en intressant lärmiljö som stimulerar elevernas lust till 

lärande och till att blir den aktiva samhällsmedborgaren. Visserligen utgör genus- och 

jämställdhetsdebatten en del i den demokratiska aspekten i samhällskunskap dock 

upplever jag inte det finnas samma intresse för frågorna inom de gymnasiala kurserna 

kontra samhällskunskapen i de lägre årskurserna i grundskolan. 

 

                                                 
17 Skolverket (2011a) s.5-6, 143-159. 
18 SOU 2010:33. 
19 SOU 2010:33. 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för mina teoretiska utgångspunkter som har sin 

utgångspunkt i feministisk teori. Teorierna kommer att presenteras, konkretiseras och en 

sammanställning kommer att belysa hur de kan användas i uppsatsen. 

 

3.1 Kvinnor ett jämställt subjekt? 

Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet föddes många nya idéer om hur 

samhället skulle styras och vilka som skulle få vara delaktig i beslutandeprocesser. Det 

var under denna tid som de liberal politiska filosoferna började ifrågasätta aktuella 

statsskick och började förespråka de liberala tankarna om alla människors lika värde. 

Gällde dessa tankar samtliga medborgare i samhället? Det har inte alltid varit en 

självklarhet hos tidigt liberala tänkare att kvinnan skulle ingå i kategorin den fria 

människan. Ett exempel som kan påvisa detta är ”Frihet, jämlikhet och broderskap” vilket 

var mottot under den franska revolutionen. Citatet ovan illustrerar den seglivade iden som 

kom med de tidigt västerländska filosoferna om att kvinnor inte besitter samma förnufts 

kapacitet som män. Dessa tankar formades redan under antiken där Aristoteles ansåg att 

kvinnornas förnuft låg närmare djurens än männens. Under 1800-talet hade denna syn 

inte förändrats något nämnvärt hos de västerländska filosoferna Voltaire, Diderot, 

Montesquieu och Rousseau som ansåg att kvinnor var känslostyrda varelser som inte 

lämpade sig för ett deltagande i det politiska livet.20 

 Dock började tankarna om kvinnans undergivna position att ifrågasättas, redan 

1792 skrev Mary Wollstonecraft den viktiga texten Försvar för kvinnors rättigheter (A 

Vinidication of the Rights of Woman). Det som synliggörs i Wollstonecrafts text är att det 

inte finns någon rimlighet i att utesluta kvinnor från det offentliga och politiska livet. Där 

hon argumenterar för att skillnaden i förnuftskapacitet som upplevs är ett resultat av 

uppfostran. Wollstonecraft lyfter fram att kvinnans underlägsenhet i samhället ständigt 

förstärks av den manliga motsvarigheten i den skalan att det kvinnliga förnuftet ständigt 

sjunker. Dock lyfter hon fram att om man uppfostrar både män och kvinnor på ett likartat 

sätt kommer det resultera i kvinnan kan bli jämlik mannen med ett likställt förnuft 

alternativt så slutar det med att kvinnan förblir förslavad under mannen.21 

 En annan text som finns vid sidan av Wollstonecrafts text och representerar den 

liberala feminismens tankar är John Stuart Mills text The Subjection of Woman (Kvinnans 

                                                 
20 Gemzöe (2014) s.34-35. 
21 Wollstonecraft (2017) s.39-50. 
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underordnade ställning). I texten argumenterar Mills likt Wollstonecraft för att kvinnors 

känslostyrda tankestruktur är ett resultat av uppfostran. Kvinnors underordnade position 

som är sanktionerad enligt lag måste upphävas och kvinnor måste få tillgång till 

utbildning samt anställning. De ska även inneha politisk rösträtt och chansen till att inneha 

ett politiskt ämbete. Det vill säga det går att urskilja en tanke om politisk jämställdhet i 

Mills text dock framkommer det i texten att Mills har svårt att frångå den traditionella 

arbetsfördelningen mellan könen.22 

 Den insikt som de tidigt liberala texterna för med sig är att oavsett om mycket har 

förändrats de senaste århundradena som kvinnlig rösträtt och samma rätt till politisk 

representation, utbildning och arbete, finns det fortfarande mycket kvar att göra för att 

samhället ska bli helt jämställt. Detta framkommer bland annat i Larsson och Ohrlanders 

undersökning Att spåra och skapa genus som hänvisar till att det finns många studier som 

fokuserar på pojkar och flickors berättelser om vardaglig könsuppdelning som de kommer 

i kontakt med utanför skolverksamheten. Dock påvisar Larsson och Ohrlander att den 

könsindelningen även sker inom skolverksamheten bland annat inom de 

naturvetenskapliga ämnena samt matematik. De hänvisar till studier som påvisar att det 

kan skapas en flickprofil i förhållande till dessa ämnen, vilket utgår ifrån att 

undervisningen i matematik och fysik inte upplevs som relevanta samt lika intressanta för 

flickor likt biologi och kemi som upplevs ha en större användbarhet för flickor.23  

 En annan undersökning som belyser problematiken om den ständigt genuskapande 

processen är Fanny Ambjörnssons bok I en klass för sig som lyfter fram gymnasietjejers 

upplevelser av genusstrukturer som finns i samhället och i skolan. Vid flera tillfällen i 

boken belyser Ambjörnsson att tjejerna som ingår i studien ständigt reflekterar över hur 

de agerar i vissa sociala situationer. Det Ambjörnsson kommer fram till är att 

heteronormativa ramar styr vad som är önskvärt och hur man ska agera för att vara 

kvinnlig. Det hänvisas till vad som anses vara kvinnlig vilket är historiskt rotat som 

dessutom ständigt reproduceras i dagliga aktiviteter.24 

 Den sociala process som Wollstonecraft och Mills problematiserar i sina texter, likt 

den diskussion som Larsson och Ohrlander samt Ambjörnsson använder sig av kan 

summeras under begreppet genus. Vilket ledet till frågan vad är genus? Begreppet genus 

började användas under 1970-talet för att markera skillnader över vad som ansågs var 

                                                 
22 Gemzöe (2014) s.36-37. 
23 Larsson & Ohrlander (2005) s.16-18. 
24 Ambjörnsson (2004) s.7-310. 
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manligt respektive kvinnligt. Dessa kunde inte härledas till biologiska skillnader utan de 

var något som konstruerats genom en social process. Enligt Marie Evertsson sker denna 

process omedvetet och kommer att påverka hur vi agerar i en viss kontext. Inom 

genusskapande processer (könskonstruktioner) skriver Evertsson att det finns en 

makthierarki där det ena könet utgör normen, mannen, medan andra kön som det 

kvinnliga könet anses vara avvikande. Evertsson menar att detta leder till att manliga 

attributet tenderar att värdesättas högre än kvinnliga egenskaper. 

 Genusmönster kan beskrivas som strukturer i samhället som är bestående av 

omfattande mönster av sociala relationer. Evertsson förklarar hur dessa normer, 

genusmönster, konstrueras och reproduceras vilka appliceras på nyfödda beroende på 

dess biologiska kön. Enligt Zimmerman är det konstruerade könet eller genus inte endast 

något som vi blir indoktrinerade under tidig ungdom eller en roll som vi ”spelar upp” 

genom livet utan anser att genus ständigt skapas i sociala situationer i vardagslivet. Det 

vill säga att män respektive kvinnor tillskrivs skillnader som varken är biologiska eller 

naturliga och att skapandet av socialt kön leder till att vi ständigt riskerar att utvärderas 

enligt könsnormer även om individen inte önskar leva upp till dessa normer. West och 

Zimmerman anser dessutom att samhället bygger på att vi kan klassificera varandra som 

kvinnor och män, kan vi inte identifiera personer som vi möter tenderar det enligt dem att 

leda till en osäkerhet om vi inte kan identifiera deras kön.25 

 Det perspektiv som dels de tidiga feministiska texterna för med sig samt det som 

tagits upp i moderna texter visar på att det finns snarlika aspekter i diskussionen om vad 

som är kvinnligt respektive manligt och att den är någorlunda likartad. Samhället har 

förändrats till det bättre med hjälp av bland annat aktivt jämställdhetsarbete och 

lagstiftning som ska förhindra diskriminering beroende på kön och religion. Dessvärre 

finns fortfarande de gamla etablerade könsmönstren kvar. Dessa texter kan där av belysa 

en intressant aspekt om att uppfostran av barn och ungdomar kan påverka deras syn på 

jämställdhet och rådande könsstrukturer. Inte minst är det av intresse att ha med detta i 

åtanke som lärare då en del av skolans uppdrag har en fostrande funktion. 

 

3.2 Påverkar intresset undervisning om jämställdhet och genus? 

Det som synliggörs i de föregående delarna av kapitlet är gamla könsstrukturer som finns 

kvar i det moderna samhället. Dock pågår det ett aktivt arbete för jämställdhet i Sverige 

                                                 
25 Evertsson (2016) s.51-73. 
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med fokus på att förhindra diskriminering av bland annat människors könsidentitet, 

etnicitet och religiösa tillhörighet. Detta synliggörs även i rådande skollag som utgör 

bestämmelser för hur undervisning samt skolverksamheten ska bedrivas. 

I de rådande styrdokumenten finns det ett tydligt demokratiskt uppdrag där skolan 

ska hjälpa eleverna att utveckla sitt demokratiska förhållningssätt och respektera 

individers rättigheter.26 Detta resulterade i en tanke om att lärarens egna intresse för 

jämställdhet och genus kan påverka dennes benägenhet till att inkorporera aspekterna i 

sin undervisning. I ett försök att analyserar detta kommer data samlas in med hjälp av 

enkäter som kommer att diskuteras och problematiseras mer ingående. En av 

utgångspunkterna i uppsatsen är att det finns en koppling till lärarens intresse om 

jämställdhetsfrågor och genus och hur dessa tar sin form i undervisningen. Precis som det 

går att återfinna i den tidigare forskningen finns det en koherens med lärarens intresse 

och engagemang för samhällsfrågor som kan motivera eleverna och påverka deras syn på 

samhällspolitiska problem.27 Det därav belägg att läraren kan påverka eleverna i frågor 

om jämställdhet och genus.  Ena delen av enkäten är utformad på ett sådant sätt att den 

kan synliggöra ett mönster om hur respondenten förhåller sig till jämställdhet i 

undervisningen. Frågorna har till syfte att lyfta fram huruvida jämställdhet är en viktig 

del av undervisningen och om respondenterna själva tenderar att hamna i diskussioner 

om genus och jämställdhet. Tanken med utformningen av enkäten grundar sig i att om 

respondenten anser att det är viktigt att ha med jämställdhets- och genusperspektiv i 

undervisningen, kommer denne då i större utsträckning att ha med det i undervisningen. 

 Det antagandet som beskrivs ovan grundar sig på Virginia Sapiros text om kvinnlig 

representation, When are intrests intresting? Där hon för ett resonemang om att kvinnliga 

representanter tenderar att göra ett större jobb i frågor som gynnar kvinnor. Samtidigt 

skriver Sapiro att det inte är många kvinnliga politiska representanter som tenderar att 

initiera diskussioner som berör problem karaktäriserade som kvinnliga.28 Sapiros text kan 

bidra med ett intressant perspektiv för uppsatsen då personer som känner sig tillhöra eller 

vara del av en diskriminerad grupp kan göra ett större arbete med att föra fram 

problematiken och använda sig av det i undervisningen. Dessutom kan ett annat 

perspektiv frambringas vilket är att läraren identifierar sig med den utsatta gruppen och 

tar således en mer passiv roll i frågor som berör jämställdhet. Detta grundar sig i Sapiros 

                                                 
26 Skolverket (2011a) s.5-6. 
27 Özdemir, Stattin & Özdemir (2016) s.2233-2245. 
28 Sapiro (1998) s.181. 
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antagande om kvinnliga representanter tar sig an manliga normer för att stärka sin 

politiska position och få ökat stöd.29 Detta belyser återigen att de gamla etablerade 

könsnormerna fortsatt kan påverka och rentav begränsa arbetet med jämställdhet. 

Anne Phillips artikel Democracy and Representation problematiserar 

representationsproblematik. I artikeln problematiseras vem som är lämpad till att 

representera den kvinnliga delen av befolkningen. Kan den kvinnliga gruppen i samhället 

endast representeras av kvinnor med samma erfarenheter eller kan de även representeras 

av män?30 De frågor som Phillips problematiserar i sin text går dessutom att applicera på 

andra grupper i samhället t.ex. grupper av annan etnisk härkomst eller grupperingar som 

varken identifiera sig som man eller kvinna. Behöver deras intresse blir representerade av 

någon med samma etniska tillhörighet eller könsidentitet? Phillips kommer fram till att 

så länge en representant är handlingskraftig och lyhörd inför gruppen som denne 

representerar, kan vem som helst representera en grupps åsikter.31 

Det innebär att personer som besitter rätt kompetens kan representera ett 

jämställdhetsperspektiv. För att konkret koppla detta till uppsatsen handlar undervisning 

inom jämställdhet om att en grupps upplevelser eller åsikter representeras av en 

undervisande lärare. Detta kräver dock att läraren upplever att denne har rätt kompetens 

gällande ämnet. Enkäten kommer att försöka synliggöra denna aspekt, vilket sker genom 

en fråga om urvalsgruppen upplever att de fått rätt verktyg till att hantera diskussioner 

om jämställdhet och genus genom sin utbildning. Detta kontrasteras med frågor om hur 

personerna upplever möjligheterna av att använda sig av ett jämställdhetsperspektiv i 

undervisning i förhållande till rådande läroplan. Kan lärare som anser att det är viktigt 

med ett jämställdhetsperspektiv och som har intresse för ämnet uppleva att läroplanen 

inte är begränsad jämfört med en lärare som inte har intresset för ämnet och ser därför 

mindre möjligheter att synliggöra temat i undervisningen. 

 

4 Metod 
Undersökningen baseras på enkätundersökning med utgångspunkt från boken Enkäter: 

att formulera frågor och svar av Magnus Hagevi och Dino Viscovi. Detta kommer att 

kompletteras med ett fåtal intervjuer som tillsammans med enkäterna ska leda till en 

                                                 
29 Ibid (1998) s.180. 
30 Phillips (1998) s.226-235. 
31 Ibid (1998) s. 226-227. 
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fördjupad förståelse av resultatet. Intervjumetoden kommer att ta sin utgångspunkt i 

Forskningshandboken, skriven av Martyn Denscombe. 

 

4.1 Urval 

Urvalsgruppen kommer baseras på ämneslärarstudenter som gör sin sista 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU), där samtliga studerar sista terminen på 

Linneuniversitetet. Valet av grupp grundas i ett bekvämlighetsurval, där två aspekter har 

varit i fokus. Den första aspekten grundas på den begränsade tid som uppsatsen har 

tilldelats medan den andra aspekten var möjligheten att erhålla mejllistan till 

urvalsgruppen för att skyndsamt kunna skicka ut den digitala enkäten till samtliga 

studenter. 

 Bekvämlighetsurval är en vanlig metod som många forskare använder sig av i 

småskaliga undersökningar och grundar sig på liknanden argument som nämns tidigare 

d.v.s. att urvalsgruppen är lättillgänglig, enkelt och att det går fort att komma i kontakt 

med gruppen som urvalet består av.32 

 

4.2 Enkäter 

I detta kapitel kommer fokus ligga på en översiktlig redogörelse av enkätens 

användbarhet och användningsområde, vilket kommer att diskuteras i förhållande till 

problemformuleringen. Dessutom grundar sig valet på en frågeundersökning i form av 

enkäter kan synliggöra varje individs egna förhållningssätt till ett visst fenomen. 

Även om enkäter kan bidra med positiva aspekter är metoden inte problemfri, något 

Hagevi och Viscovi lyfter fram i boken Enkäter. Redan i inledningen lyfter de fram 

problematik om att resultatet i en enkätundersökning kan variera beroende på hur frågorna 

är formulerade eller riktade. Dock anser de att enkäter är och bör vara ett viktigt verktyg 

i den samhällsvetenskapliga metodlådan som kan tillföra empiriska data.33 Vid 

framtagandet av en enkät bör man fundera över sitt upplägg med fokus på antalet frågor, 

relevans samt tiden det tar att besvara hela enkäten. Genom att i förväg tänka över 

upplägget går det urskilja att det är omöjligt att fånga in samtliga sidor av ett fenomen, 

utan man måste begränsa sig och vilka frågor man bör ställa är inte alltid så självklar som 

det verkar. Den enkäten som undersökningen kommer att vila på består av 22 frågor varav 

hälften är obligatoriska (se Bilaga 1), där respondenten får ta ställning till hur väl 

                                                 
32 Denscombe (2016) s-77-78. 
33 Hagevo & Viscovi (2017) s13. 
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påståendena stämmer överens med deras egna uppfattningar och upplevelser kring 

jämställdhet i undervisningssammanhang. 

I första delen av enkäten får respondenterna ta ställning till om de anser sig själva 

vara feminister. Frågan kan upplevas som kontroversiell och personlig på samma vis 

tvingas respondenten till ett ställningstagande. Det finns mer än en definition om vad 

feminism är då det finns många olika inriktningar som liberal feminism och socialistisk 

feminism, dock är inte det inte relevant för uppsatsen att veta vilken feministisk inriktning 

respondenten identifierar sig med. Det som är av intresse är huruvida respondenter som 

karaktäriserar sig som feminister upplever att det är viktigt att få in ett 

jämställdhetsperspektiv i undervisningen. 

I den andra delen av enkätundersökningen får respondenterna ta ställning till hur de 

upplever att läroplanen tillåter och möjliggör användandet av ett jämställdhetsperspektiv 

i undervisningen. I anslutning till frågorna om läroplanen får respondenterna dessutom ta 

ställning till om de upplever att frågor och diskussioner om jämställdhet och genus ofta 

dyker upp i undervisningssammanhang samt om de upplever att de har fått rätt verktyg 

för att hantera och leda sådana diskussioner. Det som är intressant med dessa frågor är att 

de dels kan synliggöra hur respondenterna förhåller sig till jämställdhet i förhållande till 

läroplanen samt hur de upplever att deras kompetens om ämnet är i jämförelse med den 

utbildning som de läst.  

Den sista frågan som respondenten får ta ställning till är om denne upplever att sitt 

egna intresse och personliga åsikter synliggörs i undervisningen. Detta grundas på ett 

antagande att lärarens personliga intresse för vissa samhällspolitiska problem kan påverka 

elevernas uppfattning om t.ex. jämställdhet och genus.  

Som det synliggörs ovanför grundas enkäten på att respondenterna får ta ställning 

till egna åsikter och värderingar.  Enligt Hagevi och Viscovi kan utformningen av 

enkätfrågor inriktas på att synliggöra människors åsikter och värderingar.34 De skriver 

även att frågor om åsikter och värderingar inte är helt oproblematiskt att ta upp när det 

kommer till enkäter. Detta grundar sig att frågor av denna karaktär kan vara svåra att mäta 

beroende på svarsmöjligheter som enkäten bidrar med. En gemensam grund för 

frågeställningarna är att frågorna bör vara korta, enkla och begripliga.35 Dessutom bör 

frågorna formuleras på ett neutralt sätt, det vill säga frågorna bör inte vara ledande då 

                                                 
34 Ibid s.57. 
35 Ibid s.57-59. 
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detta kan resultera i vinklade resultat. Dock kan frågor av neutral karaktär komma att 

upplevas som svårtolkade.36 

 

De utskickade enkäterna till urvalsgruppen är av digital karaktär, då digitala enkäter likt 

postenkäter bygger på samma grundläggande principer och är dessutom mer 

kostnadseffektivt. Digitala enkäter gör det enklare att genomföra totalundersökningar av 

t.ex. en organisation då det endast behövs tillgång till en mejllista för att nå ut till alla i 

en viss enhet. Ytterligare en styrka hos de digitala enkäterna är att respondenten endast 

behöver göra ett klick för att få upp enkäten och kunna svara på frågorna.37 

 

4.3 Intervjuer 

Som tidigare nämnt kommer enkäterna att kompletteras med ett fåtal intervjuer. Detta 

grundas på att intervjumetoden kan användas för att utforska mer komplexa och subtila 

fenomen. I Forskningshandboken av Martyn Denscombe för han ett resonemang om att 

intervjuer bör användas när intresset för en studie grundar sig i människors åsikter, 

uppfattningar och känslor.38 Utifrån Denscombe’s resonemang bör intervjuer vara en 

lämplig metod då utgångspunkten grundar sig i lärarstudenters åsikter och upplevelser. 

Dock ligger styrkan i undersökningens enkät i enkelheten att samla in data som kan ge en 

bild av hur lärarstudenterna förhåller sig till genus och jämställdhet samtidigt som det 

skapar en grund som intervjuerna kan utgå ifrån. Intervjuerna kan komplettera enkäterna 

och producera en djupare detaljrikedom samt komma åt intressanta aspekter som är 

svårfångade genom en enkätundersökning.39 

 En aspekt att ha i åtanke vid intervjun är att svaren som den intervjuade ger kan 

skiljas åt från person till person beroende på hur denne upplever frågeställaren. Några 

aspekter som enligt Denscombe har stor betydelse är intervjuarens kön, ålder och etniska 

ursprung vilka påverkar hur mycket information och hur ärliga personerna är vid 

intervjutillfället. Det vill säga att den data som intervjuaren samlar in påverkas av dennes 

egna identitet. Detta beror enligt Denscombe på att både den som intervjuar och den som 

intervjuas har sina egna normer och preferenser som kommer att påverka möjligheterna 

till att goda relationer skapas och bidrar till tillit under intervjun. Denscombe påpekar 

                                                 
36 Ibid s.72-73. 
37 Ibid s.176-178. 
38 Denscombe (1998) s.232. 
39 Ibid s.232. 
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även att ämnet som undersöks kan avgöra hur den intervjuade personen ställer sig mot 

forskaren. Detta kan få konsekvenser i att de intervjuade personerna svarar på frågorna 

utifrån vad de tror är förväntat av dem.40 

 Samtidigt som svaren kan bli påverkade av olika faktorer ligger intervjumetodens 

fördelar i dess förmåga att producera djupgående och detaljerade data samt att 

informanternas prioriteringar och åsikter kan synliggöras. De intervjuade får möjlighet 

att utveckla sina tankar och förklara sina synpunkter, de kan även identifiera vad de anser 

är centrala faktorer i ett sammanhang.41 

 

5 Strukturella förutsättningar för jämställdhet i 
undervisningen 
I detta kapitel kommer en redogörelse för strukturella förhållanden om jämställdhet och 

genus att framtas. En del i de strukturella förhållandena som kretsar kring det svenska 

jämställdhetsarbetet har fokuserat på lagstiftande emot diskriminering som ett resultat av 

trakasserier mot både kvinnor och män. Att skydda individer oberoende av bland annat 

kön, sexuella läggning och religion.  Men vad säger lagen om jämställdhet? Vilka krav 

finns på den svenska skolan när det kommer till diskriminering och jämställdhet? 

 

Sverige vara ett av de mest jämställda länderna när det kommer till förhållandet mellan 

män och kvinnor och har dessutom utsatt jämlikhetsmål genom lagstiftning.42 Den första 

lagstiftningen för jämställdhet kom 1991 i och med införandet av Jämställdhetslagen. 

Utgångspunkten i lagen ligger i att främja kvinnor och mäns lika rätt i frågor om arbete, 

anställning, andra arbetsvillkor samt lika utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.43 

Jämställdhetslagen upphävdes 2009 och ersattes med diskrimineringslagen samma år. 

Likt den tidigare lagstiftningen om jämställdhet återfinns likartade mål i 

diskrimineringslagstiftningen. I de inledande bestämmelserna för diskrimineringslagen 

står det följande:  

 

1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

                                                 
40 Ibid s.244-245. 
41 Ibid s.267. 
42 Andersson (2010) s.281. 
43 SFS 1991:433. Jämställdhetslag. 
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tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning 

eller ålder.44 

 

Arbetet med jämställdhet är även en del av det pedagogiska arbetet inom det svenska 

utbildningsväsendet och åskådliggör genom skollagen som hänvisar till att verksamheten 

ska motverka kränkande behandling samt preciserar att bestämmelserna mot 

diskriminering inom verksamheten utgår från diskrimineringslagen.45 Tillsammans med 

läroplanen finns det ett tydligt mål att skolan ska främja jämlikhet oavsett de kön man 

identifierats med, vilket uttrycks i läroplanen på följande sätt: ”Skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras 

att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt”.46 

Utifrån de strukturer som lagstiftningen definierar som jämställdhet, finns det ett 

tydligt mönster som ska förhindra att grupper och individer blir kränkta relaterat till bland 

annat religion, etnisk tillhörighet och könsöverskridande identitet. Det står dessutom 

utskrivet i skollagen att skolan ska förhålla sig till innehållet i diskrimineringslagen. Det 

indikerar att den svenska skolan ska jobba för ett jämställt samhälle. 

 

Skolan har i sitt arbete för ett jämställt samhälle både skollagen och 

diskrimineringslagen att förhålla sig till utöver dessa framkommer även i skolans 

gemensamma värdegrund. I den gemensamma värdegrunden går det att återfinna att den 

svenska skolan ska vila på en demokratisk grund samt att utbildningen ska främja 

elevernas lust till livslång lärande. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.47 Det som går att urskilja ur den korta sammanfattningen av 

värdegrunden är att skolans uppdrag går att dela upp i flera fält, ett kunskapsförmedlande 

och ett demokratiskt fostrande uppdrag. Skolans demokratiuppdrag grundas enligt Joakim 

Ekman och Lina Pilo på att skolan utgör de primära instrumentet för att påverka unga då 

skolan står under politisk kontroll. Dessutom handlar skolan om att socialisera de unga 

medborgarna i det demokratiska samhället.48  

                                                 
44 SFS 2008:567. Diskrimineringslag. 
45 SFS 2010:800. Skollag. 
46 Skolverket (2011a) s.6. 
47 Skolverket (2011a) s.5. 
48 Ekman & Pilo (2012) s.9. 
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Att skolan står på en demokratisk grund genomsyrar hela läroplanen och är ett 

ständigt närvarande moment genom barn och ungdomars utbildning. Ytterligare ett 

exempel på detta är att skolan ska ge eleverna en likvärdig utbildning det vill säga att 

utbildningen ska, oavsett var den anordnas i Sverige, utformas utefter de nationella målen 

som läroplanen föreskriver.  I stycket som föreskriver att utbildningen ska vara likvärdig 

går det att återfinna att eleverna aktivt ska få jobba med att ifrågasätta etablerade 

samhällsmönster; ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som är kvinnligt och manligt”.49 

 

6 Resultat 
Resultatet från enkäterna kommer att presenteras samt problematiseras. I kapitel 6.1 

kommer resultatet från enkäterna att presenteras med hjälp av diagram, diagrammen 

kommer därefter att diskuteras och analyseras i kapitel 6.2. Detta kommer ske med hjälp 

av kommentarer från respondenterna själva som återfinns i enkäterna samt utifrån två 

personer som deltog i en intervju kopplad till enkäten. 

 

6.1 Vad visar resultatet i enkäterna? 

I enkäten som skickades ut genom en digital plattform var det tio av trettionio som valde 

att delta i undersökningen. Den låga svarsfrekvensen gör att det inte går att dra några 

generella slutsatser dock har enkäten som syfte att agera som ett avstamp och kommer att 

kompletteras med hjälp av intervjuer. Bland det insamlade materialet fanns det inga 

direkta indikationer på att det var några större skillnader på svaren från de manliga 

respektive kvinnliga respondenterna.  

 

6.1.1 Jag anser att jag är feminist 

Den första frågan som respondenterna fick ta ställning till handlar om de ansåg sig själva 

vara feminister. Det framkom att sju av tio identifierade sig med någon form av feminism. 

Av de tre personerna som inte identifierade sig som feminister går det att urskilja att två 

av dessa var kvinnor. I anslutning till frågan fanns det en möjlighet till egna kommentarer 

och reflektioner kring hur de resonerat. I den andra reflektionen framkommer det att 

respondenten inte anser sig vara en aktiv feminist och att hon värdemässigt utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv ser sig som feminist. Den andra kvinnliga respondenten 

                                                 
49 Skolverket (2011a) s.6. 



  

 

21 

förklarade det på följande sätt ”Jag identifierar mig inte med den typ av feminism som 

oftast ses i offentliga sammanhang, även om jag är för jämställdhet. Jag önskar att jag 

kunde kalla mig själv för feminist men känner inte att begreppet ENBART speglar 

jämställdhet idag”.  

6.1.2 Ämnesfördelning mellan ämneslärarstudenter 

I diagrammet ovanför presenteras de ämnen som respondenterna utbildar sig inom, 

oavsett om det är respondentens första respektive andra ämne. Samtliga 

ämneslärarstudenter som deltog har läst två ämnen som de erhåller behörighet att 

undervisa inom. 

 

6.1.3 Lärarstudenternas upplevelse av utrymme för jämställdhet inom ämnena 

 

I diagrammet ovanför presenteras den grad som respondenterna anser det finnas utrymme 

för jämställdhetsperspektiv inom de olika kursplanerna. Diagrammet presenterar 
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ämneslärarstudenter ställningstagande till påståendet att deras ämnen gav dem tillräckligt 

med utrymme till att få med ett jämställdhetsperspektiv. Det som framkom i resultatet var 

att upplevelsen om det givna utrymmet för jämställdhetsperspektivet inte skiljde sig 

nämnvärt mellan ämnena. Inga av deltagarna tog avstånd från faktumet att deras ämnen 

gjorde det möjligt att använda sig av ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen. 

Dessutom framvisar enkäten att sex av tio respondenter instämmer helt med att deras 

ämne för med sig möjligheter till att få med ett jämställdhetsperspektiv. I undersökningen 

kommer det fram att tre av tio respondenter instämmer delvis med att det finns utrymme 

för ett jämställdhetsperspektiv. Endast en av respondenterna hade en neutral ställning till 

frågan. Resultat visar på att nio av tio som deltog i enkäten upplever att deras ämnen gör 

det möjligt i någon form att hantera och forma sin undervisning utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

6.1.4  Jag upplever att jämställdhetsperspektiv är en viktig del vid planering av 
lektioner 

 

Diagrammet som presenteras ovanför kan ses som en fortsättning på den föregående 

frågeställningen. Deltagarna hade möjligheten att i undersökningen ta ställning till om de 

ansåg det vara viktigt att ha med ett jämställdhetsperspektiv när de planerade sin 

undervisning. Det framkom i sammanställningen att sex av tio instämde delvis eller helt 

med påståendet att jämställdhet var en viktig aspekt att få med redan i planeringsstadiet 

av lektionen. Fyra av tio ämneslärarstudenter tog delvis avstånd från påståendet eller var 

neutrala i frågan. 
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6.1.5 Jag upplever att jag genom min utbildning har fått rätt verktyg att hantera 
diskussioner om genus och jämställdhet 

 

I anslutning till de föregående enkätfrågorna fick lärarstudenterna ta ställning till om de 

upplever att utbildningen har gett dem rätt verktyg till att hantera diskussioner om 

jämställdhet och genus. Det framkommer i resultatet att tre av tio inte alls instämmer eller 

delvis tar avstånd från att deras utbildning gett dem rätt verktyg. Det framkommer 

dessutom att tre av tio har ett neutralt förhållningssätt till frågan medan fyra av tio delvis 

eller helt instämmer i att utbildning har tillhanda givit rätt verktyg till att hantera 

diskussioner om jämställdhet och genus som kan komma att dyka upp i undervisningen. 

 

6.1.6 Lärarstudenters upplevelse av att personliga åsikter och intressen synliggörs 
i undervisningen 
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Den slutgiltiga frågan var huruvida de upplever att deras personliga åsikter och intressen 

synliggörs i undervisningen. Resultaten i denna frågar visar att fyra av tio delvis tar 

avstånd från att deras personliga åsikter och intressen synliggörs i undervisningen som de 

bedriver. Det framkommer även att fyra av tio delvis eller helt instämmer med att deras 

intresse och personliga åsikter kommer fram i den bedrivna undervisningen. Två av tio 

lärarstudenter har ett neutralt förhållningssätt i frågan. 

 

6.2 Intervjuer 

I denna del av kapitalet kommer delar av intervjuerna att presenteras. Upplägget är att 

intervjuer och enkäterna ska komplettera varandra för att kunna ge en djupare förståelse. 

Respondenterna fick själva ta ställning till om de kunde tänka sig att delta i intervju efter 

enkäten. Intervjuerna kommer att presenteras nedan under kategorin intervju med person 

1 respektive intervju med person 2. 

 

6.2.1 Intervju med person 1 

I den första delen av intervjun fick den intervjuade deltagaren resonera om sitt eget 

intresse som denne har kring frågor om jämställdhet och genus. I resonemangen som kom 

fram under intervjun upplevde personen att dennes egna intresse i frågan främst är ett 

resultat av dennes kontakt med utbildningen som successivt har vuxit fram och formats.  

 

…jag kan väl säga att jag har fått skapa mig det här intresset egentligen. För det är 

ingenting som jag har med mig i bakgrunden, inget ur uppväxten eller med familjen 

eller någonting. Det är inga frågor som vi liksom jag växt upp med på det sätt, utan 

jag har växt upp och varit nöjd med tillvaron…50  

 

Under intervjun framkommer att deltagaren anser att frågor om jämställdhet är mycket 

relevanta men upplever inte att det har haft negativa inslag av att inte fått med sig frågorna 

från hemmiljön. Det framkommer även att det främst är genom utbildningen och jobbet 

som det blivit aktuellt att söka sig till frågorna. 

 

…sen är det frågor som absolut är relevanta och så, men det är inget som jag 

direkt känner har drabbat mig på det sättet, men sen är det så i utbildningen 

och i jobb och sådär så har det blivit aktuellt att söka upp de här frågorna och 

                                                 
50 Intervju med person 1 (2018-05-17). 
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liksom, för jag tycker absolut att det är viktigt, även om jag själv liksom inte 

har det i bakgrunden. Så är det självklart att jag tycker det är viktigt att ta upp 

detta i undervisningen och sånt...51 

 

I anslutning till föregående resonemang fick personen ta ställning till om denne upplever 

att det är mer diskussioner om jämställdhet nu än tidigare. Upplevelsen är att det 

förekommer mer diskussioner nu, där deltagaren resonerar om att det troligen har att göra 

med den utbildning som är aktuell. Detta resonemang kopplas dessutom till dennes VFU 

där frågorna varit aktuella att lyfta fram. 

 

… Mer än förr skulle jag säga. Men i olika sammanhang alltså mycket nu med 

tanke på att man pluggar den utbildning man gör, där de här frågorna är 

aktuella…52 

 

I den andra delen fokuserar intervjun på frågor med koppling till undervisning. Här tar 

deltagaren ställning till huruvida upplevelsen att det är svårt att få med ett 

jämställdhetsperspektiv i undervisningen och om det upplevs finnas några hinder med att 

få med ämnet i undervisningen. Enligt deltagaren är jämställdhet en fråga som är oerhört 

viktigt att kämpa för. I detta sammanhang förs resonemanget fram att skolan har en stor 

roll i att utbilda eleverna till att ha med sig frågor gällande jämställdhet, då skolan spelar 

en av de större rollerna med tanke på att skolan formar morgondagens medborgare. 

 

…jag tycker ju att det är en extremt viktig fråga och kämpa för som sagt. Jag är för 

jämställdhet och jag tycker att skolan egentligen har en av dom absolut största 

rollerna när det kommer till att förändra samhället, med tanke på att vi uppfostrar 

morgondagens medborgare på ett eller annat viss. Därför är det extremt viktigt med 

tanke på att man aldrig vet vilken bakgrund eleverna kommer ifrån…53 

 

Deltagaren kopplar detta resonemang till frågor och erfarenheter som härstammar från 

VFU:n och yrkesutövningen, där mycket kontakt sker med människor från olika kulturer 

där synen på jämställdhet inte är densamma. 

                                                 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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…jag som andra språklärare [inom svenska] som möter många elever från andra 

kulturer, där den här jämställdheten absolut inte är en lika stor självklarhet som det 

kanske är i Sverige. Där blir det extra viktigt uppdrag, kan jag ibland uppleva…54 

 

I anslutning till det ovanstående resonemanget fick deltagaren följdfrågan om denne 

upplever att det finns några hinder med att få in ett jämställdhetsperspektiv och ta 

ställning till om det upplevs påtvingat att ha med ett jämställdhetsperspektiv. Det som 

kom fram under intervjun är att det inte upplevs som ett område som är påtvingat att ha 

med i undervisningen dock att det kan vara svårt ibland. 

 

…jag känner inte att det blir påtvingat. Men det är klart att det kan vara svårt ibland 

att föra in, liksom dels hur man ska för in det på ett relativt naturligt sätt. Det ska ju 

ändå genomsyra undervisningen. Det ska inte bara vara temadagar som vi bockar av 

från en lista. Utan de att på något sätt får det naturligt bli en del av undervisningen, 

att få med eleverna så att det också känns naturligt då inte blir påtvingat, också att 

möta oliktänkande med liksom du har fel utan faktiskt möta det på rätt sätt och de är 

ju svårt…55 

 

I den avslutande delen av intervjun fick deltagaren ta ställning till hur denne upplever att 

utbildningen har bidragit med rätt verktyg till att diskutera och hantera konflikter som kan 

uppstå i klassrummet utifrån jämställdhet och genus. En besvikelse mot lärarutbildningen 

uppkommer vilket grundar sig i att utbildningen tillhandahåller omfattande aspekter som 

ska lyftas fram däremot erhålls inte tillräckligt med verktyg till hur detta ska gå till. 

Deltagaren känner åtminstone trygghet i att det går att luta sig mot läroplanen. 

 
…till viss del skulle jag säga, jag är ju ganska besviken på lärarutbildningen sett till 

att vi får väldigt mycket vi ska syssla med det här och vi ska ta upp det här men vi 

får inga verktyg, vi får ingen praktiskt hur vi gör det. Men däremot känner man ju 

att man har ju alltid läroplanen och kursplanen att vila emot. Så här säger den svenska 

värdegrunden, det här är det vi ska arbeta för. Sen får man absolut tänka olika och 

det kan man ju göra, men det är absolut ingenting man ska framföra i skolan i så 

fall…56 

                                                 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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Trots att den intervjuade personer önskar mer av lärarutbildningen upplevde denne inte 

att det har uppstått en situation som inte har kunnat gå att hantera dock önskas fler verktyg 

eller förslag från lärarutbildningen om andra tillvägagångssätt. 

 

6.2.2 Intervju av person 2  

Den andra intervjun är strukturerad utifrån samma teman och frågor som den föregående. 

Likt den första frågan som återfanns i den andra intervjun, fick den intervjuade personen 

resonera om sitt intresse i frågor om jämställdhet och genus. Det som kommer fram i 

intervjun är att dennes intresse främst kretsar kring frågorna inom sitt yrkesliv. Under 

intervjun framkom det även att metoo-kampanjen kom till användning för att 

problematisera och diskutera jämställdhet samt sexuella trakasserier i dennes 

undervisning. 

 
…den passade [metoo-kampanjen] att ta upp speciellt som jag hade i min [grupp], 

var det väldigt mycket pojkar till skillnad från tjejer då, och då var det väldigt lätt att 

använda sig av detta för att lysa upp deras syn på det hela t.ex. pratade jag då om att 

de är olagligt att sexuellt trakassera någon. Det skulle kunna vara [att] slå någon på 

rumpan och de hade de ingen aning om att det var olagligt. […] Detta tyckte jag var 

jätteintressant, att se.  de tänkte inte på det sättet. De såg inte att det kunde vara 

någonting kränkande. Så i skolan absolut…57 

 

I anslutning till föregående resonemang fick deltagaren ta ställning till om denne ansåg 

att det är mer diskussioner om jämställdhet nu än tidigare. I resonemanget som kommer 

fram under samtalet upplevs det att det främst är inom yrkeslivet som diskussionerna har 

ökat och inte lika tydligt inom den privata umgängeskretsen. 

 

… arbetslivet är ju mer att det framkommer, och det är ju faktiskt något man vill få 

fram i undervisningen. Nu har jag inte jobbat någon längre tid som lärare, men dom 

gångerna jag varit på VFU så har det ändå kommit [på tal] ett antal gånger under 

samtliga [VFU-perioder]. Där man pratar om det. Men det har inte blivit så att det 

har varit projekt kring det och så där som jag deltagit i. Utan att det kommit fram 

under lektionerna och så har man pratat om det…58 

                                                 
57 Intervju med person 2 (2018-05-17 Växjö) 
58 Ibid. 
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Frågan gällande upplevelsen av temadagar om jämställdhet ställdes och det framkommer 

av den intervjuade att ett jämställdhetsperspektiv bör vara en naturlig del i undervisningen 

och inte enbart kretsa kring temadagar.  

 

…tycker att det väldigt lätt att få in ändå, alltså i vissa ämnen kan det vara 

svårt, att ta in det på ett naturligt sätt kan man säga. Men jag tror bara det 

handlar om att man måste lägga ner tiden och hitta möjligheterna. För 

möjligheterna finns alltid där, att i alla ämnen få in det, alltså du skulle till 

och med ta in det i matematiken. Så det går ju så länge man bara letar efter 

möjligheterna…59 

 

I den delen av intervjun med koppling till undervisningen och varför deltagaren anser att 

ett jämställdhetsperspektiv är en viktig del av undervisningen, framkommer det att denne 

upplever att många tar jämställdhet för givet i dagens samhälle och ser det som en 

självklarhet. Samhället har blivit mer individualistiskt och kan leda till att man förbiser 

jämställdhet. 

 

…jag tycker det är viktigt i och med att vi lever i ett samhälle som fortfarande inte 

är helt jämställt mellan till exempel kön, etnisk bakgrund och allting och jag tycker 

att många ibland förbiser det. För man ser [det] nästan som en självklarhet idag. Men 

det är faktiskt inte självklarhet och det kan vara väldigt synd att man missar 

det[…]många människor överlag idag lever i ett samhälle där väldigt [mycket] fokus 

på sig själv och då kan förbise det här jämställdhetsperspektivet i stället. Då tycker 

jag att i från grunden ska man ha ett jämställdhetsperspektiv, självklar har man rätt 

till sina egna åsikter absolut. Jag tycker däremot de hade inte skadat ha det lite mer 

jämställd i världen…60 

 

Deltagaren fick ta ställning till om det kan upplevas som att det kan vara svårt att få in ett 

jämställdhetsperspektiv i undervisningen och om det känns påtvingat att ta upp temat 

under lektioner. Det som framkommer är att den egna fantasin har en avgörande påverkan 

för om man kan få in ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen.  

                                                 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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…det är som jag svarade i enkäten, i engelska ser jag inte att de är några hinder mer 

än min fantasi kan man säga. Medan i historia ser jag la att det svåra, historia 

framkommer i jämställdhet i sig. Men därför kan man ju försöka framhäva detta och 

därigenom då få eleverna att förstå att de kanske inte är så negativt med ett jämställt 

samhälle om man jämför med hur det var förr…61 

 

Ur det ovanstående kom diskussionen in på att undervisning om jämställdhet måste 

kännas naturligt och det kan inte enbart vara något som läraren känner sig tvingad till att 

ha med. 

 

…de märker ju de [eleverna] ju om det nu är någonting som läraren trycker in bara 

för att ha med, så märker ju de av det. Att läraren kanske inte är lika engagerad 

eller på något sätt framhäver att det här inte är lika viktigt och då blir det 

automatiskt för de också inte lika viktigt. Så man måste försöka att skapa en mer 

accepterande tanke och integrera de i den vanliga historien också så att det blir 

någonting som är med…62 

 

I den avslutande delen av intervjun fick deltagaren ta ställning till om upplevelsen att 

utbildningen har bidragit med rätt verktyg till att diskutera och hantera konflikter som kan 

uppstå i klassrummet utifrån jämställdhet och genus. Det som framkommer är att 

deltagaren anser att utbildningen har gett grunder till hur det kan fungera ute i 

verksamheten men önskar trots allt att utbildningen borde ge fler tillvägagångssätt till hur 

man kan jobba med jämställdhetsfrågor. 

 

…till viss del ja och till viss del nej. Ja hade jag sagt, för vi har ändå fått grunder till 

hur man hanterar vissa situationer kanske, man har fått grunder till hur det kan vara, 

mer teoretiskt. Men det känns som man hade kunnat gå djupare och fått lite mer 

fakta. Självklart så är det jättesvårt att ge fakta om någonting människor som alla är 

extremt olika, men man hade ändå kunnat få redskap till hur man kan jobba med det 

på olika sätt. Och det har jag nog inte riktigt fått tycker jag, och det tycker jag är 

synd för det har varit viktigt. Självklart har vi begränsat med tid…63 

 

                                                 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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6.3 Analys 
6.3.1 Jämställdhetsperspektiv i undervisningen 

En av de teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen baseras på Sapiros artikeln When are 

interests interesting? I artikeln för hon ett resonemang om att kvinnliga representanter 

inom politiken tenderar att göra ett större jobb i frågor som berör den kvinnliga delen av 

befolkningen.64 Med utgångspunkt i Sapiros resonemang formades en tanke om att 

personer som känner sig tillhöra eller vara del av en grupp som är diskriminerad kan göra 

ett omfattande arbete med att föra fram problematiken och använda sig av det i 

undervisningen. Tenderar kvinnliga lärare att lyfta fram jämställdhetsfrågor i större 

utsträckning jämfört med manliga lärare? Finns det någon skillnad mellan manliga och 

kvinnliga lärare i hur de upplever huruvida ett jämställdhetsperspektiv är viktigt vid 

planering?  I ett försök att synliggöra detta fick lärarstudenter ta del av en enkät där de 

fick ta ställning till olika påståenden kopplade till jämställdhetsperspektiv i 

undervisningen. Ett av resultaten som kom fram i sammanställningen av enkätsvaren var 

att det inte fanns några större jämförbara skillnader i hur manliga respektive kvinnliga 

deltagare upplevde vikten av ett jämställdhetsperspektiv. Dock går det inte att utesluta att 

det kan finnas skillnader mellan hur manliga respektive kvinnliga lärare förhåller sig till 

jämställdhetsfrågor i ett större urval och med en högre svarsfrekvens. 

En aspekt som dock framkommer i undersökningen är att sex av tio deltagare ansåg 

att det är viktigt med ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen, vilket illustreras i 

diagram 6.1.4. I jämförelse med resultatet som synliggörs i 6.1.3 som handlar om hur 

lärarstudenter upplever gällande om det finns utrymme för jämställdhet inom ämnena, 

vilket nio av tio ansåg att det fanns. Utifrån Özdemir, Stattin och Özdemir artikel Youth’s 

Initiations of Civic and Political Discussions kan denna skillnad bero på den 

undervisande lärarens intresse i jämställdhetsfrågor.65 Resonemanget om att det är 

lärarens intresse som påverkar om denne anser att ett jämställdhetsperspektiv är viktigt i 

undervisningen kan också kopplas till det som framkommer i intervjun med person 2, där 

nämns resonemanget om att jämställdhet bör vara en naturlig del av undervisningen och 

inte enbart kretsa kring t.ex. temadagar: 

 

…tycker att det väldigt lätt att få in ändå, alltså i vissa ämnen kan det va svårt, att ta 

in det på ett naturligt sätt kan man säga. Men jag tror bara det handlar om att man 

                                                 
64 Sapiro (1998) s.181. 
65 Özdemir & Stattin & Özdemir (2016) s-2233-2245 [Elektronisk resurs]. 
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måste lägga ner tiden och hitta möjligheterna. För möjligheterna finns alltid där, att 

i alla ämnen få in det, alltså du skulle till och med ta in det i matematiken. Så det går 

ju så länge man bara letar efter möjligheterna…66 

 

Med andra ord anser person 2 att det främst är lärarens eget engagemang som avgör om det är 

möjligt att få in ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen. Ett liknande resonemang går att 

urskilja i intervjun med person 1: 

 

…jag känner inte att det blir påtvingat. Men det är klart att det kan vara svårt ibland 

att föra in, liksom dels hur man ska för in det på ett relativt naturligt sätt. Det ska ju 

ändå genomsyra undervisningen. Det ska inte bara vara temadagar som vi bokar av 

från en lista. Utan de att på något sätt får det naturligt bli en del av undervisningen, 

att få med eleverna så att det också känns naturligt då inte blir påtvingat, också att 

möta oliktänkande med liksom du har fel utan faktiskt möta det på rätt sätt och de är 

ju svårt…67 

 

Det är i person 1 resonemang om att det ska vara en naturlig del i undervisningen, som kan peka 

på att det är deltagarens eget intresse som motiverar till att arbete med temat i undervisningen är 

ett återkommande tema. Detta kan tyda på att de intervjuade personerna känner att de besitter rätt 

kunskaper och kompetens för att kunna arbeta med ett jämställdhetsperspektiv, vilket är ett av 

kraven för att kunna representera en grupps åsikter och intresse enligt Phillips.68 Resonemangen 

från de intervjuade parterna kan ses som en bekräftelse på att det finns en antydan i resonemangen 

att lärarens intresse påverkar i den utsträckning som denne upplever att det är möjligt till att få 

med ett jämställdhetsperspektiv. 

 

1.1.1.1 Utbildningens medborgarskapande funktion 

Förutom att materialet visade att ämneslärarstudenter upplevde att det finns utrymme att 

få med ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen, framkommer det även att 

utbildningen kan påverka och skapa ett intresse för frågorna. Ett exempel på detta kom 

fram under intervjun med person 1 som resonerar att intresset för jämställdhet inte fanns 

med från en början. 

 

                                                 
66 Intervju med person 2 (2018-05-17) Växjö. 
67 Ibid. 
68 Phillips (1998) s.226-227. 
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…jag kan väl säga att jag har fått skapa mig det här intresset egentligen. För det är 

ingenting som jag har med mig i bakgrunden, inget ur uppväxten eller med familjen 

eller någonting. Det är inga frågor som vi liksom jag växt upp med på det sättet, utan 

jag har växt upp och varit nöjd med tillvaron…69 

 

I citatet resoneras om att intresset för jämställdhetsfrågor är något som denne själv har 

skapat och som upplevs har formats genom utbildning och jobb. Detta är en aspekt som 

Özdemir, Stattin och Özdemir lyfter fram i sin artikel i ett resonemang om skolans 

omåttliga kapacitet att på ett systematiskt sätt presentera och införliva normer och värden 

hos samhällets medborgare.70 Det kan också förklaras genom Wollstonecrafts 

argumentation om att uppfostran påverkar hur vi är och blir som personer. Det vill säga 

uppfostras samtliga utifrån samma normer och värderingar kan detta resultera i att dessa 

befästs i samhället.71 Bevisligen framkommer det inte i intervjun om det var under sin 

utbildning på gymnasiet eller vid lärarutbildningen som intresset skapades, dock utgår 

resonemanget från att denne fick ett perspektiv presenterat för sig som skulle studeras, 

vilket resulterade i att ett intresse uppstod. Oavsett vilken utbildningsnivå detta sker på, 

kan slutresultat komma att bli detsamma. 

 

6.3.2 Rätt verktyg för att jobba med jämställdhet och genus? 

Det framkommer att lärarstudenter upplever att det finns utrymme för ett 

jämställdhetsperspektiv i undervisningen utifrån rådande läroplaner. Dessutom tillkom 

det att majoriteten av deltagarna i någon utsträckning instämde om att jämställdhet var en 

viktig del vid planering av undervisningen. Detta kapitlet kommer att fokusera på om 

lärarstudenter upplever att det fått rätt verktyg till att hantera frågor om jämställdhet och 

genus. I diagram 6.1.5 visar resultatet på en delad uppfattning hos lärarstudenterna. 

Resultatet visar att fyra av tio instämmer helt eller till viss del att det har fått rätt verktyg 

för att kunna jobba med frågorna i undervisningen, medan tre av tio har ett neutralt 

förhållningssätt till påståendet. Resultatet visar dessutom att tre av tio tar avstånd eller 

delvis avstånd från yttrandet att lärarutbildningen har erbjudit verktyg som de kan 

använda i sin yrkesutövning.  

 I anslutning till frågan om de upplever att de fått rätt verktyg att jobba med gällande 

jämställdhet och genus finns det ett fåtal kommentarer där deltagarna anser att det har 

                                                 
69 Intervju med person 1 (2018-05-17). 
70 Özdemir & Stattin & Özdemir (2016) s-2233-2245 [Elektronisk resurs]. 
71 Wollstonecraft (2017) s.39-50. 
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förekommit diskussioner om frågor som berör hur området ska lyftas, dock har ytterst få 

praktiska exempel framkommit på hur man kan gå tillväga. Kommentarer från enkäten: 

 

Har mest varit prat om att vi ska lyfta frågorna men extremt lite ”praktiska exempel” 

och information om hur vi ska föra fram det.72 

 

En annan respondent förklarar det på följande sätt: 

 

Vi har fått vissa verktyg för att kunna hantera detta men det hade kunnat var mer och 

bättre.73 

 

Uppfattning som kommer fram i enkäterna förstärks i intervjuerna, där intervjuobjekten 

anser att de har fått grundläggande verktyg och kunskaper till att jobba med frågor om 

jämställdhet och genus. I intervjun med person 1 framförs det på följande sätt: 

 

…till viss del skulle jag säga, jag är ju ganska besviken på lärarutbildningen sett till 

att vi får väldigt mycket vi ska syssla med det här och vi ska ta upp det här men vi 

får inga verktyg, vi får ingen praktiskt hur vi gör det. Men däremot känner man ju 

att man har ju alltid läroplanen och kursplanen att vilja emot. Så här säger den 

svenska värdegrunden, det här det är de vi ska arbeta för. Sen får man absolut tänka 

olika och det kan man ju göra, men det är absolut ingenting man ska framföra i skolan 

i så fall…74 

 

Denna uppfattning tycks delas av person 2 som under sin intervju framförde sin 

upplevelse så här: 

 

…till viss del ja och till viss del nej. Ja hade jag sagt, för vi har ändå fått grunder till 

hur man hanterar vissa situationer kanske, man har fått grunder till hur det kan vara, 

mer teoretiskt. Men det känns som man hade kunnat gå djupare och fått lite mer 

fakta. Självklart så är det jättesvårt att ge fakta om någonting på människor som alla 

är extremt olika, men man hade ändå kunnat få redskap till hur man kan jobba med 

                                                 
72 Enkätundersökning: Undersökning om lärarstudenters förhållande till jämställdhetsperspektiv i sin 

undervisning (2018) Växjö. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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det på olika sätt. Och det har jag nog inte riktigt fått tycker jag, och det tycker jag är 

synd för det är. Självklart har vi begränsat med tid…75 

  

Det som är ett gemensamt tema i intervjuerna och kommentarerna är att det finns en 

uppfattning om att lärarutbildningen har tillhandahållit vissa verktyg, dock önskar 

deltagarna i undersökning mer påtagliga tillvägagångssätt att föra fram problematiken på. 

Detta utesluter dock inte att lärarutbildningen har resulterat i att ämneslärarstudenter har 

förvärvat kunskaper och kompetens för att jobba och hantera konflikter som grundar sig 

i ett jämställdhetsperspektiv. Phillips argumentation om åsiktsrepresentation som handlar 

om att den som representerar en grupps tankar och idéer, kräver att representanten besitter 

rätt kunskap och färdigheter.76 Argument kan stärkas med resultatet som återfinns i 

diagram 6.1.4 där lärarstudenterna anser att det är viktigt med ett jämställdhetsperspektiv 

vid planering av undervisning. Resonemanget har sin utgångspunkt i Phillips tanke om 

att rätt kunskap och kompetens är en förutsättning för att kunna problematisera och lyfta 

fram olika åsikter samt perspektiv.77  

I ett försöka att summera frågan om lärarstudenter upplever att utbildningen har 

resulterat i rätt verktyg att jobba med jämställdhet och genus framkommer det att 

lärarstudenter anser att de har fått verktyg dessvärre är upplevelsen som sådan att det 

saknas fördjupade av tips och praktiska tillvägagångssätt till hur man kan problematisera 

och studera ämnet med eleverna. 

 

6.3.3 Synliggörs lärarstudenternas egna åsikter i undervisningen? 

En genomgående uppfattning i uppsatsen har varit att lärarstudenters intresse i frågor om 

jämställdhet och genus påverkar om de upplever att det är ett viktigt perspektiv att få med 

i undervisning. Deltagarna i undersökningen fick ta ställning till om det upplevde som att 

deras egna intresse och åsikter kom fram i den undervisning som de bedriver. Resultatet 

visar att fyra av tio delvis tog avstånd från att deras åsikter påverkar undervisningen 

medan fyra av tio instämmer i någon utsträckning att deras åsikter och intressen 

synliggörs i undervisningen. Bland kommentarer från deltagarna återfinns det att de 

försöker att följa skolans värdegrund: 

 

                                                 
75 Ibid. 
76 Phillips (1998) s.226-227. 
77 Ibid. S.226-227. 
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Det är alltid svårt att svara på. Samtidigt är det alltid svårt att vara helt objektiv. Det 

framkommer nog lättare i sådana här frågor än i exempelvis politik där jag är väldigt 

tydlig med att hålla mina subjektiva uppfattningar utanför.78 

 

Jag försöker att endast förhålla mig till skolans värdegrund, jag tror dock att mina 

egna åsikter till stor del speglar denna också.79 

 

Försöker undvika det - oavsett om det korrelerar ska vi ju synliggöra läroplanens 

värdegrund.80 

 

Resultatet visar är att lärarstudenterna är medvetna om att deras åsikter kan komma fram 

i undervisningssammanhang, dock försöker de hålla sig till skolans värdegrund. En av 

utgångspunkterna som uppsatsen utgår ifrån kretsar kring att den undervisande lärarens 

intresse för jämställdhetsfrågor kommer att bidra till att dessa frågor i större utsträckning 

lyfts fram och problematiseras. De resultat som återspeglas i 6.1.6 går emot de resultat 

som återfinns i 6.1.4 som handlar om att ett jämställdhetsperspektiv är en viktig aspekt i 

undervisningen. Trots att ämneslärarstudenter anser att jämställdhet är viktigt i 

undervisningen, upplever de inte att deras eget intresse synliggörs i undervisningen. 

Med utgångspunkt från Evertssons resonemang kan detta vara ett resultat av att 

normerna i samhället talar för att jämställdhet är viktigt. Det vill säga att arbetet för ett 

jämställt samhälle återfinns i samhällsstrukturer och påverkar samtliga medborgare i 

samhället redan i ung ålder.81 Trots att Evertssons utgångspunkt främst kretsar inom 

genus-strukturer bygger hennes antaganden på att det finns strukturer som avgör vad som 

är manligt och kvinnligt, respektive vad som är önskvärt eller inte. Ett resonemang som 

återfinns i intervjun med person 2 som summerar det väl är ”För man ser [det] nästan som 

en självklarhet idag. Men det är faktiskt ingen självklarhet och det kan vara väldigt synd 

att man missar det”.82  

För att stärka resonemanget finns det i kapitel 5 beskrivet vilka strukturella 

förutsättningar det finns för att få in ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen. Det som 

framkommer är att det finns lagstiftning som ska främja till att motverka diskriminering 

                                                 
78 Enkätundersökning: Undersökning om lärarstudenters förhållande till jämställdhetsperspektiv i sin 

undervisning (2018) Växjö. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Evertsson (2016) s.51-73 
82 Intervju med person 2 (2018-05-17) Växjö 
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och främja lika rättigheter bland annat beroende på kön och könsöverskridande identitet. 

Detta är ett återkommande koncept i skollagen som utgör ramarna för den svenska 

skolverksamheten. Det pågår ett arbete för att motverka diskriminering vilket även 

framkommer i skolans värdegrund ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och 

mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar gällande vad som är kvinnligt och manligt”.83 

För att summera resonemanget är jämställdhet en aspekt som vi kommer i kontakt 

med och blir indoktrinerade i redan vid ung ålder genom t.ex. förskolan vilket kommer 

att prägla större delen av utbildningen fram till vuxen ålder. Därav kan detta belysa att 

strukturer i samhället speglar att arbete för jämställdhet är viktigt, vilket leder till att 

arbete med jämställdhet inte upplevs representera ens egna åsikt eller intresse utan ses 

som en självklarhet. Det råder delad mening om huruvida lärarstudenternas egna intresse 

och personliga åsikter synliggörs i undervisningen. 

 

7 Avslutandet diskussion 
Intresset för uppsatsämnet uppstod under min sista VFU under höstterminen 2017 i 

samband med #metoo-kampanjen. Vilket gav ett ypperligt tillfälle att diskutera och 

problematisera frågor om jämställdhet och diskriminering. Under lektionerna framkom 

det många intressanta diskussioner utifrån feministiska teorier. Dessutom kom det fram 

att eleverna upplevde att de tidigare inte fått jobba med frågor utifrån en feministisk eller 

en genusinriktad teori. De utgick ifrån att den ordinarie läraren de tidigare haft inte ansåg 

att ämnet var intressant att jobba med. I de upplevelser som eleverna delade, skapades en 

nyfikenhet till hur andra lärare förhåller sig till genus och jämställdhet. Det är denna 

nyfikenhet som lade grunden till att undersöka hur ämneslärarstudenter i slutet av sin 

utbildning förhåller sig till frågor om jämställdhet och genus.  

I ett försök att synliggöra detta utgår uppsatsen från tre frågeställningar som 

försöker att problematisera i vilken utsträckning ämneslärarstudenter upplever att det är 

möjligt med ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen, om de upplever att de har rätt 

verktyg att jobba med frågorna samt om deras personliga åsikter och intresse kommer 

fram i undervisning om jämställdhet och genus. Det som resultatet pekar på är att 

ämneslärarstudenter generellt upplever att ämnesplanerna ger utrymmer till att använda 

ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen. Dessutom har utbildningen resulterat i att 

                                                 
83 Skolverket (2011a) s.6. 
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de har verktyg till att jobba med frågor om jämställdhet och genus, dock framkommer det 

i undersökningen att de önskar att de fått fler användbara verktyg och tips om hur man 

kan lyfta fram problematiken i undervisningen. I den sista frågan om lärarstudenters egna 

intresse och personliga åsikter framkommer i undervisningen gavs en delad bild. Det som 

framkom i analysen var att deras egna åsikter kunde lysa igenom i undervisningen dock 

försöker de alltid att utgå från skolans värdegrund. 

För att summera uppsatsen framkommer det att ämneslärarstudenter i slutet av sin 

utbildning har en positiv syn när det kommer till att använda ett jämställdhetsperspektiv 

i undervisningen, där det ansågs att det var ett viktigt perspektiv att få med dock behöver 

ämneslärarutbildningen tillföra något mer för att en helhetskänsla ska uppnås. 

 

7.1 Återkoppling till didaktisk reflektion 

I det inledande kapitlet förs ett didaktiskt resonemang som problematiserar det generella 

urvalet och vilka insikter uppsatsen kan ge ämneslärare inom samhällskunskap. Ett 

grundläggande i resonemanget kretsar kring att kunskap som uppsatsen producerar kan 

synliggöra hur andra ämneslärarstudenter ställer sig i frågan om jämställdhet i 

undervisningen och som kan öppna upp för möjligheten till kunskapsspridning genom 

ämnesöverskridande samarbeten. Detta resonemang tar bland annat stöd i Blancks artikel 

som undersöker ämnesöverskridande samarbeten mellan samhällskunskap och andra 

ämnen. Där det visar sig att de förmågor som samhällskunskapen tenderar att främja kan 

användas som verktyg i ämnesintegrerade samarbeten. 

I analysen visar det sig att majoriteten av de ämneslärare som deltog i 

undersökningen ansåg att jämställdhet var ett viktigt perspektiv att använda sig av i 

undervisningen. Denna kunskap öppnar upp för att det kan finnas stora möjligheter i min 

framtida yrkesutövning som lärare att genomföra projekt med andra ämnen som kan bidra 

till nya kunskaper och erfarenheter samt bidra till möjlighet till kollegialt lärande i frågor 

som berör jämställdhet och genus i undervisning.  

 

7.2 Vidare forskning 

Ämnet som uppsatsen vilar på har varit spännande att utforska och tycks bidragit till fler 

frågor än svar. Ett område som skulle vara av intresse att undersöka är om det finns några 

skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare i undervisningen gällande frågor rörande 

jämställdhet och genus? Denna studie gjorde ett försök att bidra med denna kunskap dock 
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framkom det inga avgörande skillnader i resultatet. Det är möjligt att en större studie med 

större urval kan synliggöra om det finns några skillnader. 

En annan studie som kan vara av intresse och som kan komplettera denna uppsats 

är en undersökning där man fokuserar på hur elever i ämnet samhällskunskap upplever 

undervisning som kretsar kring jämställdhet och genus. 
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