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Abstract  
English title: ”We can’t just sprinkle a little equality and think it is enough – we need to focus!” 

Author: Klara Leyland 

Supervisor: Karin Borevi 

The purpose of this study is to examine how five social studies teachers in Stockholm County 

incorporate gender and equality into the core content of the social studies syllabus in year 4-6.  It will 

also address the didactic choices the teachers make to transform the curriculum content into practical 

education.  

To investigate this purpose, three questions were formulated:  

1. What do five social studies teachers consider essential for students to learn in order to address 

gender and equality in the social studies syllabus for years 4-6?   

2. How does the written content of the syllabus transform into practical education; what didactic 

choices do the teachers make?  

3. According to the teachers, what part does gender and equality play in social studies education?  

In order to examine these questions, two qualitative research methods, interviews and observations 

were used. The outcomes have been analysed using an analytical tool inspired by two previous tools 

used in earlier didactic research studies, which have been developed further and combined for the 

purpose of this study. The analytical tool allows skills to be categorised as either first order knowledge 

(knowledge based on facts on a specific subject); or second order knowledge (more general skills such 

as analysing skill, ability to see phenomena from different perspectives etc).  

The conclusion of the study indicates that social studies teachers find it difficult to interpret the 

content of the syllabus to adequately address gender and equality, and that this content does not 

always have a clear part in social studies education.   
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1. Inledning 
Genus och jämställdhet får en allt större roll i skolan. I kapitel ett i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, ”Skolans värdegrund och uppdrag”, 

står bland annat att skolan ska förmedla och gestalta jämställdhet mellan könen. 

Värdegrunden ska genomsyra hela skolgången. Här står även att skolan aktivt ska arbeta emot 

all typ av diskriminering, där ibland könsdiskriminering, sexuell läggning och 

könsöverskridande uttryck eller identiteter (Skolverket 2018a, s. 5). Alla som verkar inom 

skolan, såväl personal som elever ska alltså arbeta för att skolan ska vara en inkluderande 

mötesplats där eleverna genom undervisningen ska få förståelse för hur jämställdhet och 

genusfrågor kan påverka människors möjligheter (Skolverket 2018a, s. 7). Läroplanen för 

grundskolans första två kapitel förmedlar alltså att lärarna ska ha ett förhållningssätt där man 

aktivt arbetar för jämställdhet och med lika behandling. Lärarna ska även tala om 

genusmönster och diskutera vad som är socialt kodat som manligt respektive kvinnligt och i 

och med det problematisera genusmönster (Skolverket 2018a, s. 11).  

Förutom att jämställdhet och genus fått en stor del av läroplanens inledande kapitel finns även 

innehåll som behandlar genus och jämställdhet nu inskrivet i många av läroplanens 

kursplaner. I kursplanen för samhällskunskap för åk. 4-6 finns under det centrala innehållet en 

rubrik som heter Individer och gemenskaper. Alla punkter under det centrala innehållet är just 

vad namnet avslöjar, det som ska vara centralt innehåll för undervisningen av ämnet. Under 

denna rubrik står det att samhällskunskapens undervisning ska behandla ”familjen och olika 

levnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet” (Skolverket 2018a, s. 227). Längre 

ned i det centrala innehållet under rubriken Information och kommunikation finns ytterligare 

en punkt som säger att undervisningen ska behandla sexualitet och könsroller ur ett 

medieperspektiv (Skolverket 2018a, s. 227).  

Skolan ska alltså aktivt arbeta med jämställdhet och på så vis synliggöra och motverka 

könsmönster, detta är en del den värdegrund som skolan vilar på. Vid sidan av detta finns i 

flera kursplaner specifikt ämnesinnehåll som behandlar liknande frågor, ämnesinnehåll som 

alltså ska vara en del av undervisningen. I denna studie vill jag ta reda på hur detta omsätts i 

praktiken i det samhällsorienterande ämnet samhällskunskap. Hur tolkar 

samhällskunskapslärare det innehåll i läroplanen som behandlar genus och jämställdhet och 

vad gör de för didaktiska val för att omvandla läroplansformuleringar till konkret 
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undervisning? Vidare vill jag i studien även belysa sambandet mellan skolans värdegrund och 

samhällskunskapsämnet, eller det som brukar kallas samhällskunskapens dubbla uppdrag. 

Mycket av den tidigare forskning som finns kring genus och jämställdhet i skolan handlar om 

förhållningssättet i stort. Min genomgång av tidigare forskning verkar indikera att det finns en 

forskningslucka kring hur man ämnesdidaktiskt aktivt arbetar med det centrala innehåll som 

behandlar just genus och jämställdhet i såväl samhällskunskap som andra specifika ämnen 

som ska innehålla undervisning kring dessa områden.  

I denna undersökning vill jag bidra med forskning på ett ännu ganska outforskat område. Min 

förhoppning är att detta är något som kan komma att följas upp av andra forskare på en större 

skala. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur fem lärare i samhällskunskap i Stockholms 

län arbetar med det centrala innehållet i utbildningsuppdraget vad gäller genus och 

jämställdhet i samhällskunskapsämnet. Vidare vill studien undersöka vilka didaktiska val 

dessa lärare gör för att omvandla dessa läroplansformuleringar till praktisk undervisning. 

För att undersöka detta utgår jag i min studie från följande frågeställningar: 

1. Vad anser fem samhällskunskapslärare i Stockholms län vara väsentligt att lära sig 

utifrån läroplanens innehåll vad gäller genus och jämställdhet som återfinns under det 

centrala innehållet för kursplanen i samhällskunskap?  

1. Hur transformeras detta centrala innehåll till praktisk undervisning; vilka didaktiska 

val gör läraren? 

2. Vilken roll har genus och jämställdhet i samhällskunskapsundervisningen enligt 

samhällskunskapslärare? 

2.1 Disposition 
Dispositionen för uppsatsen följer en standardstruktur för vetenskapliga texter (Rienecker & 

Jorgensen 2017, s. 285). Efter att studiens inledning, syfte och frågeställningar presenterats 

följer en bakgrundsöversikt. Därefter presenteras tidigare forskning som legat till grund för 

denna studie. Vidare följer undersökningens teoretiska utgångspunkter, centrala begrepp och 

det analysverktyg som utvecklats för studien. Uppsatsen fortsätter med att redogöra för de 

metoder som använts för att samla in studiens empiri. Slutligen presenteras det resultat 

undersökningen mynnat ut i, samt en analys av detta förankrad i relevant tidigare forskning 

och teoretiska utgångspunkter. Resultatet diskuteras sedan i relation till de frågeställningar 

undersökningen bygger på samt andra relevanta utgångspunkter. Efter detta följer en 

slutdiskussion innehållande slutsatser. Slutligen presenteras några förslag till vidare 

forskning. 
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3. Bakgrund 
I februari 2017 fick Skolverket i uppdrag från regeringen att förändra läroplanen. 

Förändringen skulle innebära tydligare riktlinjer för skolans uppdrag vad gäller jämställdhet 

oavsett könstillhörighet (Lärarnas tidning 2017). Förändringarna trädde i kraft i och med 

revideringen av LGR 11 som publicerades 2018. 

I ett pressmeddelande publicerat av Utbildningsdepartementet den 27 april 2018 presenterades 

ändringarna närmre. I pressmeddelandet beskrivs bland annat skolans betydande roll i att 

forma elevernas bild över vad som är kvinnligt respektive manligt, detta diskuteras i 

kontexten av att skolans organisation av utbildningen samt bemötande av varje individ har en 

stor del i detta. Vidare förklaras att ändringarna medför vissa förhållningssätt som att man 

exempelvis bytt ut begreppen flickor och pojkar till barn och elever och att skolan inte längre 

slentrianmässigt ska dela in elever efter könstillhörighet (Regeringskansliet 2018). 

I och med den reviderade läroplanen landade ett större ansvar vad gäller genus- och 

jämställdhetsaspekten på skolans rektorer. Detta presenteras mer direkt i läroplanens kapitel 2, 

Övergripande mål och riktlinjer, och avsnitt 2.8, Rektorns ansvar. Där står bl.a. att 

utbildningen ska organiseras på ett sådant sätt så att eleverna, oavsett könstillhörighet, får 

mötas i arbetet. Här finns även en punkt som syftar till att integrering av ämnesöverskridande 

områden, som exempelvis jämställdhet, ska finnas med som en röd tråd i de olika ämnenas 

centrala innehåll (Skolverket 2018a, s. 17).  

Jämställdhet och genus ska alltså genomsyra hela skolgången, men det finns några ämnen 

som mer specifikt tar upp dessa frågor. Samhällskunskapen är ett av dem; i kursplanen går att 

läsa att områden som jämställdhet, sexualitet och könsroller ska vara en del av det centrala 

innehållet (Skolverket 2018a, s. 217).  

I en enkätundersökning gjord på uppdrag av Statens offentliga utredningar framkommer att 

det finns en brist på såväl kunskap som intresse om genus och jämställdhet hos lärare och 

rektorer i Sverige. Särskilt jämställdhetsarbete ses ofta som något man kan bocka av genom 

exempelvis en temadag, snarare än att det är något som ska genomsyra undervisningen i en 

pågående process (Statens offentliga utredningar 2010, s. 194). Detta kan vara en indikation 

på att det går ut över undervisningen.  

I min forskningsgenomgång där otaliga avhandlingar, forskningsartiklar och vetenskapliga 

tidskrifter studerats framkom att det tidigare forskats mycket på hur skolan som organisation 

arbetar med att förhålla sig till de avsnitt i värdegrunden som handlar om genus och 
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jämställdhet. Det jag däremot funnit svårt att hitta är forskning som riktar in sig på de delar av 

det centrala innehållet i samhällskunskap som behandlar just detta område. Målet med denna 

studie är därför att bidra till att fylla den forskningslucka som verkar finnas kring lärares 

didaktiska val vad gäller genus och jämställdhet i samhällskunskapen. Christina Odenstad 

menar i sin bok Ämnesdidaktik för SO-ämnena att forskningsluckan beror på att 

samhällskunskapsdidaktik som forskningsfält är tvärvetenskapligt och alltså inte har en 

självklar hemvist rent akademiskt (Odenstad 2014, s. 41).   

Denna undersökning kommer att fokusera på samhällskunskapslärarens didaktiska val vad 

gäller undervisning om genus och jämställdhet. Som en del av värdegrunden bör det alltså 

vara något man arbetar med hela tiden, samtidigt som tidigare forskning indikerar att det är 

något man lyfter extra under en period. Kursplanen för samhällskunskap uppmanar till en 

helhetsbild där eleverna får resonera utifrån olika perspektiv, därför menar Skolverket (2017) 

att innehållet i de olika kunskapsområdena bör flätas samman (Skolverket 2017, s. 21). Redan 

i den allra första punkten av det centrala innehållet för samhällskunskapsämnet finns 

begreppen jämställdhet och könsroller med, men hur arbetar man praktiskt med detta område 

och hur lyfter man begrepp som genusmönster och jämställdhet på ett ämnesdidaktiskt sätt? 

3.1 Samhällskunskapen & de dubbla uppdragen 
Samhällskunskap är ett speciellt ämne på så vis att det är tvärvetenskapligt. Ämnet är en 

sammansvetsning av olika discipliner som sociologi, statsvetenskap och ekonomi (Odenstad 

2014, s. 41). Detta blir tydligt när man ser till ämnen som finns att läsa på högskole- och 

universitetsnivå, där samhällskunskap inte finns representerat som enskilt ämne. 

Som skolämne beskrivs samhällskunskapen ofta som ett ämne med dubbla uppdrag. Man 

syftar då på att ämnet både har i uppdrag att ge eleverna ämnesspecifika kunskaper om 

samhället, men att det även är en del av skolans fostransuppdrag som strävar efter elevernas 

utveckling till att bli demokratiska medborgare (Sandahl 2011, ss. 27-28). Det senare 

återfinns även i skolans värdegrund, vilken ska genomsyra hela skolgången. I värdegrunden 

kan man bland annat läsa om skolans arbete kring jämställdhet, allas lika värde och den 

demokratiska grund skolan vilar på (Skolverket 2018a, s. 5). Detta är områden som 

återkommer i det centrala innehåller för samhällskunskap, vilket återigen påvisar ämnets 

dubbla uppdrag med såväl ämneskunskaper som fostran. 
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3.2 Väsentliga begrepp 
Här presenteras kortfattat några för undersökningen väsentliga begrepp, detta för att ge 

läsaren en förförståelse kring de begrepp studien behandlar.  

3.2.1 Didaktik och ämnesdidaktik  
Didaktik är ett begrepp utifrån vilket man kan reflektera kring undervisning med 

utgångspunkt i frågorna vad, varför och hur. När man talar om ämnesdidaktik syftar man till 

undervisningens struktur i ett visst ämne (Odenstad 2014, s. 11). Anledningen till att man 

skiljer dessa begrepp åt är att de didaktiska frågorna kan variera beroende på lärare, elev och 

ämne. De didaktiska frågorna en lärare ställer sig, och till följd av dessa frågor de didaktiska 

val läraren gör, kan alltså variera beroende på ämne och elevgrupp. Man talar ofta om lärarens 

repertoar, inom vilken en mängd olika didaktiska val och metoder ryms (Odenstad 2014, ss. 

11-12). För att elever ska kunna ta till sig ny kunskap talar man ofta inom didaktiken om 

reflexiva lärprocesser. I en reflexiv lärprocess stöter eleverna på någonting okänt, vilket man 

benämner som negation. När man sedan får kunskap om det okända och upphäver negationen 

med något positivt går lärandet framåt (Van Oettingen 2018, s. 89). Denna typ av didaktiskt 

utformad lärprocess kommer att återkomma i undersökningen. 

3.2.2 Genus & Könsroller 
Genus är ett begrepp som oftast används när man talar om socialt kön (Thurén 2007, s. 143). 

Begreppet innefattar alltså de aspekter vi människor tilldelat oss själva och andra människor 

då vi ordnar och kategoriserar människor och fenomen efter biologiskt kön. Det kan 

exempelvis handla om vad vi, genom får förkunskap, anser vara kvinnligt och manligt.  

Könsroller är ett begrepp som ligger nära genusbegreppet. Könsroller syftar till de roller 

människor tilldelas beroende på det sociala könet (Thurén 2007, s. 143). Könsroller är ofta ett 

centralt begrepp i genusdebatten. I Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet (2018), Lgr11, använder man begreppet könsroller snarare än begreppet genus. 

Till följd av detta kommer min undersökning att innehålla båda dessa begrepp, även om genus 

är det begrepp som tillämpas till största del. 

3.2.3 Jämställdhet  
Jämställdhet innebär att alla människor, oavsett könstillhörighet, ska ha samma möjligheter, 

skyldigheter samt rättigheter i livet. Föreställningar om kön, såväl biologiska som socialt 

konstruerade, ska inte vara något som begränsar oss. Alla människor ska ha samma möjlighet 
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att forma den egna identiteten, det egna livet samt makt att påverka det samhälle de lever i 

(Jämställdhetsmyndigheten 2019). 
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4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsstudier relevanta för undersökningens syfte. Den 

forskning som här lyfts fram handlar därför om didaktik i samhällsundervisningen och andra 

samhällsorienterande ämnen samt om   

4.1 Samhällskunskapslärares didaktiska val 
Johan Sandahl har i sin studie Att ta sig an världen. Lärare diskuterar innehåll och mål i 

samhällsundervisningen analyserat lärares didaktiska val (Sandahl 2011). De analysverktyg 

han använder sig av känns till viss del relevanta även för min undersökning. I studien 

analyserar Sandahl samhällskunskapslärares didaktiska val utifrån ett analysverktyg som utgår 

från två kategorier: Första- och andra ordningens kunskaper. I Sandahls studie syftar första 

ordningens kunskaper på kunskaper på ämnesspecifika kunskaper för det område som 

studeras. Andra ordningens kunskaper är de kunskaper som inte är specifika för 

kunskapsområdet utan kan ses som mer generella förmågor (Sandahl 2011, ss. 43-44).   

Sandahls studie har ett tydligt didaktiskt fokus, syftet är att identifiera och analysera 

innehållet i ett specifikt område av samhällskunskapen, globalisering. Genom att se till första- 

och andra ordningens kunskaper vill studien belysa ämnets dubbeluppdrag som syftar både till 

fostran och kunskap (Sandahl 2011, s. 44).  

I studien, där sex samhällskunskapslärare för gymnasiet intervjuats, beskrivs första 

ordningens kunskaper som fakta i form av fenomen, termer och begrepp. I Sandahls studie, 

som behandlar området globalisering, förklaras första ordningens kunskaper genom två 

huvudsakliga kunskapsområden som vilar mycket på faktakunskaper: internationella 

relationer och utvecklingsekonomi. Båda dessa kunskapsområden är uppbyggda på centrala 

begrepp, fenomen och termer som eleverna förväntas lära sig genom undervisningen (Sandahl 

2011, ss. 117-118).  

Andra ordningens kunskaper kan som tidigare nämnt ses som mer generella förmågor för hela 

samhällskunskapsämnet, och till viss del även till andra ämnen. Sandahl har i sin studie delat 

upp andra ordningens kunskaper i fem förmågor: samhällsvetenskapligt perspektivtagande, 

samhällsvetenskaplig kausalitet, samhällsvetenskaplig slutledning, samhällsvetenskapliga 

belägg samt samhällsvetenskaplig abstraktion (Sandahl 2011, ss. 118-124). Gemensamt för 

de fem är att de aktiverar eleverna och genererar en helt annan typ av kunskap än den som 

återfinns i första ordningens kunskaper. Här efterfrågas analysförmåga, eget tänkande, 

argumentation och perspektivtagande. Dessa kunskaper är alltså inte knutna till ett specifikt 
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kunskapsområde utan kan appliceras på flera sätt. Förmågorna integreras på så vis in i 

undervisningen på ett genomsyrande sätt (Sandahl 2011, s. 118).   

Sammanfattningsvis kan vi genom Sandahls undersökning se att de deltagande lärarna 

använder både första- och andra ordningens kunskaper i sin undervisning. Eftersom de är tätt 

knutna till varandra behövs båda för att organisera undervisningen. Det lärarna berättar 

indikerar på att kunskap tycks dominera denna undervisning, snarare än fostran. 

Med det sagt för lärarna i studien ett resonemang som tyder på att den kunskap som förmedlas 

indirekt ändå kan kopplas till det fostransuppdrag som ska genomsyra hela skolgången 

(Sandahl 2011, ss. 152-153).   

4.2 Ämnesdidaktiska profiler och den kunskap de ger 
I doktorsavhandlingen Prov och bedömning i samhällskunskap – En analys av 

gymnasielärares skriftliga prov undersöker Christina Odenstad de ämnesdidaktiska val som 

ligger bakom skriftliga prov i samhällskunskap för gymnasieskolan (Odenstad 2010, s. 7). I 

de studerade proven fann Odenstad tre olika ämnesdidaktiska profiler, vilka i studien 

kategoriseras som samhällskunskapen som ett orienteringsämne, samhällskunskapen som ett 

diskussionsämne samt samhällskunskapen som ett analysämne. Studien ramar in 

kunskapsinnehållet inom samhällskunskapsämnet och kan genom att se på didaktikens frågor 

hur, vad och varför, men även för vem kategorisera provens innehåll till de tre ovan nämnda 

profilerna. Resultatet för studien visar ett starkt samband mellan de kunskaper som behandlas 

och den profil som proven dominerats av (Odenstad 2010, s. 132). I de prov som faller in 

under samhällskunskap som ett orienteringsämne efterfrågas faktakunskaper om exempelvis 

en viss institution. I provet ska eleverna genom att besvara frågor om ett faktastoff bevisa 

huruvida de behärskar det kunskapsområdet som provet testar.  

I de prov som kategoriseras som samhällskunskap som ett analysämne förväntas eleverna 

kunna analysera, jämföra och se orsaker och konsekvenser kring det ämne provet behandlar. 

Detta kan kopplas samman med den sista profilen, som kategoriserar samhällskunskapen som 

ett diskussionsämne. Den sista profilen lägger vikt vid elevernas egna ståndtaganden med 

resonemang och argumentation i fokus. Odenstad menar här att eleverna får uttrycka åsikter 

och ta ställning i frågor, men att de sällan behöver diskutera ställningstagandet i relation till 

andra perspektiv än det egna, vilket skiljer de två sistnämnda profilerna åt (Odenstad 2010, s. 

133).  
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Odenstads analys av resultatet pekar på att proven i stor utsträckning skiljer sig profilmässigt 

beroende på vilket kunskapsområde som behandlas. Vidare visar resultatet att kursplanens 

ämnesspecifika innehåll inte har en självklar del i de studerade proven. Detta indikerar att 

kursplanens innehåll skiljer sig från ämnestraditionen som finns inom samhällskunskap, där 

den senare alltså i proven väger tyngre. Odenstad menar att det finns de som anser att det är 

just splittringen i ämnestraditionen som ligger till grund för att kursplanen för 

samhällskunskap kan uppfattas som otydlig. I och med detta åläggs lärarna ett utrymme att 

fritt göra egna didaktiska val kring undervisningen (Odenstad 2010, s. 175).   

Denna tidigare forskning verkar indikera att det finns ett glapp mellan vad som står i 

läroplanen och det undervisningsinnehåll som förekommer i ämnet samhällskunskap. 
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5. Teori och analysverktyg 
Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen grundar sig i samhällskunskapens dubbla 

uppdrag: att fostra demokratiska medborgare samt att ge specifika ämneskunskaper. Studiens 

analysverktyg tar avstamp i det analysverktyg som används i Johan Sandahls (2011) studie Att 

ta sig an världen. Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällsundervisningen och Christina 

Odenstads (2010) indelning av samhällskunskapsämnet i tre profiler som används i hennes 

studie Prov och bedömning i samhällskunskap. En analys av lärares skriftliga prov. Utifrån 

dessa två modeller har jag utvecklat ett analysverktyg som fungerar i min studie.  

5.1 Första- och andra ordningens kunskaper 
Detta analysverktyg är uppbyggt efter didaktikforskaren Peter Lees teori som delar in kunskap 

i två kategorier: First order concepts och second order concepts (Lee 2005). I Sandahls studie 

är dessa översatta till första ordningens kunskaper och andra ordningens kunskaper, vilka är 

de begrepp jag valt att använda i min studie. De två kunskapstyperna är i viss mån beroende 

av varandra, vilket bland annat förklaras närmre under de individuella begreppsrubrikerna 

nedan. 

5.1.1 Första ordningens kunskaper  
Första ordningens kunskaper är en svensk översättning/tolkning på Peter Lees begrepp ”first 

order concepts” myntat av Johan Sandahl (2011). Begreppet innefattar den kunskap elever får 

inom ett ämne bestående av termer, begrepp och fenomen. Första ordningens kunskap är i 

mångt och mycket substantiell och ämnesspecifik. Det är kunskap som enligt lärarna i 

Sandahls studie behövs för att gå vidare i kunskapsprocessen med att kunna resonera och 

diskutera kring det aktuella ämnet och på så vis nå en djupare förståelse (Sandahl 2011, s. 83).   

5.1.2 Andra ordningens kunskaper  
Andra ordningens kunskaper är även det en svensk översättning/tolkning från svenske Johan 

Sandahl (2011). Denna gång på Lees begrepp ”second order concepts”. Detta begrepp 

innefattar mer ämnesövergripande färdigheter, då denna kunskap går att applicera på mer än 

ett specifikt ämne blir den mer generell. Nyckelkompetenser som faller in under andra 

ordningens kunskaper är analysförmåga, kritiskt tänkande och att kunna se ett fenomen från 

olika perspektiv. Det är en typ av organiserad kunskap som alltså inte per automatik är 

bundna till ett specifikt innehåll, utan kan fungera mer övergripande för 

samhällskunskapsämnet (Sandahl 2011, ss. 85-86).  
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I Sandahls studie delas andra ordningens kunskaper in i fem disciplinära och organisatoriska 

förmågor vilka alla behövs för att eleverna kritiskt ska kunna granska, ordna och organisera, 

problematisera och analysera olika samhällsfrågor (Sandahl 2011, s. 118). De fem förmågorna 

besår av samhällsvetenskapligt perspektivtagande, samhällsvetenskaplig kausalitet, 

samhällsvetenskaplig slutledning, samhällsvetenskapliga belägg samt samhällsvetenskaplig 

abstraktion (Sandahl 2011, ss. 118-124). Dessa fem förmågor handlar alltså om kunskaper 

och förmågor som eleverna kan applicera på många olika kunskapsområden inom 

samhällskunskapsämnet men också i de övriga samhällsorienterande ämnena.  

5.2 Tre ämnesdidaktiska profiler för samhällskunskap 
Christina Odenstad (2010) presenterar i sin analys av resultatet i studien Prov och bedömning 

i samhällskunskap. En analys av lärares skriftliga prov tre ämnesdidaktiska profiler för 

samhällskunskapsämnet. Dessa profiler formar samhällskunskapen till olika typer av ämnen 

genom de didaktiska val som görs i proven som analyserats. De tre profilerna kallar Odenstad 

samhällskunskapen som orienteringsämne, samhällskunskapen som analysämne samt 

samhällskunskapen som diskussionsämne (Odenstad 2010, s. 132). Nedan följer en kort 

presentation om de olika kategorierna. 

5.2.1 Samhällskunskapen som orienteringsämne 
Där samhällskunskapen kan beskrivas som ett orienteringsämne står faktakunskaper i fokus. 

Det kan till exempel innebära att eleverna ska kunna förklara olika institutioner och begrepp. 

Genom denna typ av prov gör man nedslag i ett specifikt kunskapsområdes faktastoff 

(Odenstad 2010, ss. 132-133)  

5.2.2 Samhällskunskapen som analysämne 
Den andra profilen där samhällskunskapsämnet ses som ett analysämne bygger på elevernas 

förmåga att jämföra och analysera, se för- och nackdelar samt få upp ögonen för orsak/verkan, 

alltså kausalitet (Odenstad 2010, s. 133).   

5.2.3 Samhällskunskapen som diskussionsämne 
Samhällskunskapen kan även beskrivas som ett diskussionsämne. Här får eleverna utveckla 

den egna resonemangsförmågan och får genom denna typ av prov träna på att argumentera för 

sin sak (Odenstad 2010, s. 133).  
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5.3 Operationalisering och analysverktyg för uppsatsen 
Sandahls (2011) analysverktyg och Odenstads (2010) begreppsapparat liknar varandra på 

vissa sätt, men är samtidigt olika. Både Sandahl och Odenstad konstaterar genom sina 

respektive kategorier att samhällskunskapen dels kan ses som ett ämne där eleverna förväntas 

lära sig faktakunskaper. I Sandahls avhandling hamnar dessa substantiella kunskaper under 

kategorin första ordningens kunskaper, medan Odenstad benämner sin fakta-profil som 

samhällskunskapen som orienteringsämne. Båda dessa kategorier syftar till konkret kunskap i 

form av exempelvis begrepp, intuitioner termer och fenomen. Det handlar om det stoff som 

ett visst kunskapsområde utgör som eleverna enkelt ska kunna redogöra för. 

Sandahls andra princip, andra ordningens kunskaper, rymmer flera förmågor som alla handlar 

om elevernas analys- och diskussionsförmåga. Förmågorna som placeras in under andra 

ordningens kunskaper utgörs av förmågan att kunna ta ställning i samhällsvetenskapliga 

frågor och förmågan att se dessa utifrån olika perspektiv. Det handlar om förmågan att se och 

förstå samhällelig kausalitet, förmågan att kunna göra slutledningar och förmågan att förstå 

vad samhällelig abstraktion innebär. Odenstad har en något förenklad version med två profiler 

vid sidan av den faktabaserade. Odenstads profiler benämns som samhällskunskapen som 

analysämne och samhällskunskapen som diskussionsämne och innefattar samma typ av 

kunskap som den Sandahl placerar in under andra ordningens kunskaper, men på ett något 

simplifierat sätt.   

Både Sandahls och Odenstads studier är utförda i gymnasieskolor. Sandahls indelning med 

första- och andra ordningens kunskaper känns rimlig att applicera på en undersökning likt 

denna, som alltså studerar lärarnas didaktiska val i ämnet samhällskunskap för årskurs 4-6. De 

fem förmågorna som ryms i andra ordningens kunskaper grundar sig dock mycket på 

läroplanen för gymnasieskolan vilket innebär att nivån inte är optimal för studier i årskurs 4-

6. Odenstads tre profiler å andra sidan, känns mer applicerbara. Nedan följer en figur där jag 

operationaliserat på Sandahls analysverktyg och Odenstads begreppsapparat, och arbetat ihop 

de två till ett analysverktyg som passar min undersökning.  
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Första ordningens kunskaper Andra ordningens kunskaper  

Samhällskunskapen som orienteringsämne Samhällskunskapen som analysämne 

 Samhällskunskapen som diskussionsämne 

Figur fritt tolkad från Sandahl1 (2011) & Odenstad2 (2010) 

  

                                                
1 Sandahl, J. (2011). Att ta sig an världen. Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällsundervisningen. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:418273/FULLTEXT01.pdf [2019-10-17] 
 
2 Odenstad, C. (2010). Prov och bedömning i samhällskunskap – En analys av gymnasielärares skriftliga prov. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:379242/FULLTEXT01.pdf [2019-11-13] 
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6. Material & metod 

I relation till de frågeställningar studien ämnar undersöka har jag valt en kvalitativ 

forskningsansats i form av semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad intervju är 

forskaren förberedd med vissa frågor, ofta i form av en intervjuguide. Då intervjun är 

semistrukturerad lämnas även utrymme för öppna följdfrågor, som konstrueras på plats efter 

respondentens svar (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 47). Det insamlade materialet, empirin, 

för denna undersökning utgörs av fem semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utfördes med 

hjälp av en intervjuguide där vissa specifika frågor bestämts sedan innan, men det fanns även 

rum för följdfrågor. Intervjuerna spelades in (efter informanternas samtycke) och 

transkriberades senare av uppsatsförfattaren. Intervjufrågorna fokuserade mycket på de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför i enlighet med studiens frågeställningar. 

Som tillägg till mina intervjuer har tre observationer utförts. Under dessa observationer lades 

fokus vid att identifiera lärarnas didaktiska val kring ämnet genus och jämställdhet i 

samhällskunskapsundervisningen. Observationerna har bedrivits som öppna, passiva 

observationer där läraren vetat om att jag observerar denne, men där jag själv inte medverkat i 

undervisningen utan enbart iakttagit läraren på håll (Ahrne & Svensson 2015, s. 100). Som 

hjälpmedel under observationerna användes ett observationsschema. 

Undersökningen presenteras som en fallstudie, dvs. en studie som koncentreras till ett visst 

område eller fenomen (Nationalencyklopedin uå), i detta fall genus och jämställdhet i 

samhällskunskapsundervisningen. 

6.1 Urval 
Inför studiens intervjuer och observationer har vissa urvalskriterier funnits med i valet av 

skolor och lärare. Förfrågan till de lärare som medverkar i studien har skett genom personlig 

kontakt eller mail. Av de medverkande lärarna är tre kvinnor och två män. Lärarna har en 

spridd ålder och olika typer av lärarutbildningar. Alla medverkande lärare är verksamma 

lärare i samhällskunskap och undervisar i åk. 4-6. 

Totalt intervjuades fem lärare från fem olika skolor, alla i olika delar av Stockholms län. 

Skolorna valdes till viss del ut av bekvämlighetsskäl då uppsatsförfattaren har eller har haft en 

yrkesmässig relation till tre av de medverkande lärarna och därför valde skolor utifrån var de 

lärarna är verksamma. De två övriga skolorna valdes mer slumpmässigt då lärarna vid dessa 

skolor helt enkelt svarade ja på förfrågan att delta i undersökningen på det mail som skickades 

ut till ett antal skolor i Stockholms län.  
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Tre av dessa lärare blev också i samband med intervjun observerade under en lektion vardera. 

Observationen förelåg i alla tre fall intervjun. De medverkande lärarna har i studien fått 

fabricerade namn, dels för att skydda informanternas identitet, men även för att få ett bättre 

flyt i texten.  

Det kan finnas både för- och nackdelar med att ha en personlig koppling till de medverkande 

lärarna. I detta fall övervägde fördelarna, som bl.a. bidrog till att det var okomplicerat att få 

lärarna i fråga att ställa upp på intervju och i två av tre fall även observation. 

6.1.2 Avgränsningar 
Då omfattningen för uppsatsarbetet är tids- och utrymmesmässigt begränsat har vissa 

anpassningar och avgränsningar varit nödvändiga. Till en början ämnade jag för en större bild 

där jag ville intervjua såväl lärare som rektorer. Jag insåg ganska snabbt att detta skulle bli för 

stort för en undersökning av denna omfattning. Samma sak gäller det fokus som från start låg 

på den reviderade läroplanens tillägg. Detta var tänkt att vara en del av mina frågeställningar, 

men vid empiriinsamlingen blev det tydligt att det relevanta för min studie är den didaktiska 

inriktningen med de ämnesdidaktiska val lärarna gör i undervisningen.  

Till en början var tanken att intervjua och observera samtliga deltagande lärare. Två av lärarna 

tackade dock nej till att bli observerade, men var alltjämt villiga att ställa upp på en intervju. 

Vid denna tidpunkt var det för sent i processen att försöka få tag på nya kandidater att 

observera.  

6.2 Forskningsetiska ställningstaganden 
Vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns en del regler och principer att förhålla 

sig till. Vetenskapsrådet (2002) har delat in dessa i fyra huvudregler: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa regler och principer har 

tagits i beaktande i denna uppsats. De medverkande lärarna har i regel med 

informationskravet informerats om studiens syfte och vad deras medverkan innebär. Det har 

enligt samtyckeskravet inhämtats samtycke från samtliga informanter, som bekräftat att de 

förstått vad deras medverkan innebär. De deltagande lärarnas identiteter har skyddats enligt 

konfidentialitetskravet, detta genom att bl.a. använda fiktiva namn samt genom att aktivt välja 

att inte avslöja vilket skola eller stad informanterna arbetar i. Slutligen har alla inhämtade 

uppgifter endast används i denna forskningsstudie, detta i regel med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14).  
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7. Resultat & analys 
Här presenteras undersökningens resultat med en tillhörande analys. Resultatet presenteras i 

tabeller där kunskaper och förmågor placerats in under kategorierna första- respektive andra 

ordningens kunskaper enligt studiens analysverktyg. Första ordningens kunskaper står för 

faktabaserad kunskap såsom ämnesspecifika begrepp och fenomen, så kallad orienterande 

kunskap. Andra ordningens kunskaper innefattar förmågor som diskussions- och 

analysförmåga. 

Först redovisas tabeller med resultaten av de fem intervjuer som gjorts, därefter följer tabeller 

för de tre observationerna. Varje tabell följs av en kortare förklarande analys. Efter att 

resultatet presenteras följer en summerande analys där empirin diskuteras utifrån 

undersökningens analysverktyg, studiens syfte samt i relation till de tre frågeställningarna 

undersökningen utgått ifrån. 

7.1 Resultat av intervjuer  
Nedan presenteras de begrepp och förmågor lärarna lyft upp som centrala under intervjuerna. 

Begreppen och förmågorna har placerats in i tabeller under antingen första- eller andra 

ordningens kunskapsbegrepp för samhällskunskapsämnet. Efter varje tabell, som alltså 

representerar en intervju, följer en kortare förklarande analys av resultatet.  

7.1.1 Intervju 1: ”Hanna” 
Första ordningens kunskaper för området 

genus/jämställdhet inom 

samhällskunskapen 

Andra ordningens kunskaper för 

samhällskunskapsämnet 

Samhälleliga strukturer, jämställdhet, 

könsroller: flickor/pojkar/icke-binära, 

normer, könsidentifiering, könsneutralitet, 

relationer, de biologiska könen, allas lika 

värde, diskriminering, pubertet, 

internationella kvinnodagen 

Diskussioner, skapa medvetenhet, 

reflektion, föra resonemang, 

perspektivtagande 

I min intervju med Hanna förekom en hel del begrepp som hör hemma under första 

ordningens kunskaper. Hanna talade bl.a. om vikten av att lyfta samhälleliga strukturer, 

jämställdhet, könsroller och kön kopplat till identitet. Hon lyfte även begrepp som normer, 

könsidentifiering, könsneutralitet, relationer, de biologiska könen, allas lika värde, 

diskriminering, pubertet och internationella kvinnodagen. Alla dessa begrepp finns med i 
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Hannas svar om vad hon anser är viktigt att lära sig med utgångspunkt i det centrala innehållet 

för samhällskunskapsämnet. Observera att detta är vad Hanna anser viktigt och alltså inte per 

automatik vad som ryms i undervisningen.  

På frågan hur undervisningen bör planeras för att ge plats åt det lärande Hanna anser viktigt 

vittnar hon om andra förmågor. Dessa är förmågor som faller in under andra ordningens 

kunskaper. Hanna talar här om att föra diskussioner kring genus och jämställdhet, att låta 

eleverna reflektera och resonera kring vad de olika begreppen och termerna betyder och står 

för, att få eleverna att se saker ur olika perspektiv och på så sätt öka medvetenheten. 

7.1.2 Intervju 2: ”Isabelle” 
Första ordningens kunskaper för området 

genus/jämställdhet inom 

samhällskunskapen 

Andra ordningens kunskaper för 

samhällskunskapsämnet 

Jämställdhet, kvinnlig rösträtt, 

könsidentitet, förutsättningar efter kön, 

Internationella kvinnodagen, könsroller, 

genusmönster, normer, män, kvinnor och 

icke-binära, kön, sexualitet, respekt 

Diskussioner, perspektivtagande, 

historieperspektiv, föra resonemang 

Under Isabelles intervju framkom en hel del kunskaper av första ordningen. Isabelle menar i 

hennes intervju att hon har ett förhållningssätt i klassrummet som gör att genus och 

jämställdhet är ett ständigt återkommande diskussionsämne. Oavsett ämne kan diskussioner 

om exempelvis män och kvinnors lika värde komma upp. Isabelle berättar om ett 

ämnesöverskridande arbete där So-ämnena, men även andra ämnen, ofta blandas under en och 

samma lektion. Hon menar att det är viktigt att ge plats åt den här typen av frågor även om 

man kanske egentligen hade planerat något helt annat.  

Genom diskussioner där eleverna får resonera kring begrepp som har att göra med genus och 

jämställdhet vill Isabelle få eleverna att se olika perspektiv av ett fenomen och skapa 

förståelse för samhället och människorna som lever och verkar i det. Isabelle talar mycket om 

historieperspektiv vilket återigen vittnar om ett ämnesövergripande arbetssätt.  

Tidigare forskning har indikerat att första ordningens kunskaper behövs för att kunna 

behärska andra ordningens kunskaper (Sandahl 2011, s. 83), men i Isabelles intervju 

framkommer att det ofta är andra ordningens kunskaper som leder in på begrepp eller 

fenomen som tillhör första ordningens kunskaper.  
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7.1.3 Intervju 3: ”Patrik” 
Första ordningens kunskaper för området 

genus/jämställdhet inom 

samhällskunskapen 

Andra ordningens kunskaper för 

samhällskunskapsämnet 

Jämställdhet, rättigheter utifrån kön, 

kvinnlig rösträtt, jämställdhet på ett 

nationellt plan 

Diskussioner, förförståelse, historiskt 

perspektiv 

Patrik lade i sin intervju stor vikt vid att alltid ha ett elevperspektiv vid arbete med genus- 

och/eller jämställdhetsfrågor. Med det menar han att lärare måste förstå att eleverna har olika 

förförståelse om hur exempelvis arbetsfördelningen i ett hem ska se ut. Patrik förklarar att han 

i sin klass har elever med många olika kulturer och religioner och menar att det hos eleverna 

kan finnas mycket förutfattade meningar och starka åsikter om vad som exempelvis är 

kvinnligt respektive manligt. Patrik berättar vidare att det i hans klasser funnits en bild av att 

mannen har ansvar utanför huset och kvinnan har ansvar i huset. Patrik arbetar för att 

problematisera den bilden och vill att eleverna ska reflektera över varför det ser ut som det 

gör. Samtidigt menar Patrik att han inte kan minnas att han haft några specifika lektioner som 

behandlat ämnet. Han menar att dessa frågor får komma in naturligt genom diskussioner som 

kan uppstå från andra undervisningsmoment, från frågor eller ibland från konflikter. 

Patrik nämner en del begrepp som hör hemma under första ordningens kunskaper, men vittnar 

alltså samtidigt om att han inte planerar lektionsmoment efter dessa. Patrik talar om förmågor 

som att kunna diskutera, resonera, reflektera, problematisera och att genom ett historiskt 

perspektiv få en förståelse för hur samhället utvecklats. Dessa är förmågor som hamnar under 

andra ordningens kunskaper. Patriks intervju indikerar att både första och andra ordningens 

kunskaper får rum i undervisningen, men att begreppen som ryms i första ordningens 

kunskaper ofta tas upp spontant när det passar in i övrig undervisning. Han lägger stor vikt 

vid diskussioner och berättar att begreppen ofta kommer upp under sådana. Andra ordningens 

kunskaper verkar alltså även här förekomma första ordningens. 
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7.1.4 Intervju 4: ”Simon” 
Första ordningens kunskaper för området 

genus/jämställdhet inom 

samhällskunskapen 

Andra ordningens kunskaper för 

samhällskunskapsämnet  

Jämställdhet, genus, demokratiska och 

jämställda värderingar, icke-binär, 

pronomen hen, transsexualitet, sexuell 

läggning, internationella kvinnodagen 

Diskussion, reflektion, föra resonemang 

Simon ser jämställdhet och genus som en gren inom samhällskunskapens kunskapsområde 

demokrati och skolans demokratiska uppdrag. Han menar att han inte undervisar specifikt om 

genus och jämställdhet, utan att han istället låter dessa ämnen få plats i övrig undervisning vid 

exempelvis diskussioner.  

Vid frågan om vad som är väsentligt att lära sig nämner Simon skolans fostransuppdrag och 

återkommer återigen till att skolan ska skapa demokratiska medborgare. Han menar att han 

vill få eleverna att tänka själva och att det mycket är deras frågor och diskussioner som formar 

undervisningen runt just detta område. Simon nämner flera ämnesspecifika begrepp men kan 

inte ge exempel på i vilken kontext dessa tagits upp. Han menar att han inte planerar lektioner 

enbart utifrån detta område, utan att han istället låter det komma in i undervisningen mer 

spontant. Simons intervju indikerar även den att andra ordningens kunskaper i hans 

undervisning kommer föra första ordningens kunskaper. 

7.1.5 Intervju 5: ”Maria” 
Lärare 5: ”Maria” (Catarina) 

Första ordningens kunskaper för området 

genus/jämställdhet inom 

samhällskunskapen 

Andra ordningens kunskaper för 

samhällskunskapsämnet  

Jämställdhet, samhällsstrukturer, 

förutsättningar beroende på kön, 

mänskliga rättigheter, genus, pronomen 

hen, arbetsfördelning, genusmönster, 

sociala konstellationer, analysarbete 

Perspektivtagande, diskussioner, 

reflektion, föra resonemang 

Maria är en erfaren lärare som i grunden är utbildad förskollärare. Maria har sedan byggt på 

sin utbildning och är behörig att undervisa i åk. 1-6. I sin intervju berättar Maria att hon under 
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sin förskollärarutbildning hade en mentor som var genusvetare. Maria menar att detta är något 

som präglat henne genom arbetslivet och att hon tack vare sin mentor har ett förhållningssätt i 

klassrummet där en genus- och jämställdhetsaspekt alltid finns med. Maria berättar att hon 

ofta gör aktiva val för att problematisera och få eleverna att tänka till. Ett exempel hon ger är 

att hon ibland vid högläsning byter ut pronomen hon/han till hen. Efter ett sådant tillfälle kan 

hon tillsammans med klassen föra en diskussion kring vad ett pronomen gör med en text. 

Vidare berättar Maria att denna typ av övning ofta leder diskussionerna in på könsroller då 

eleverna gärna vill gissa huruvida personen i texten var en tjej eller kille.  

I Marias undervisning får både första och andra ordningens kunskaper rum, och vilken av dem 

som kommer först är lite varierande. Ibland kan en lektion vara uppbyggd kring genus och/ 

eller jämställdhet med mer faktabaserade kunskaper och begrepp, ibland kan det komma upp i 

en diskussion där eleverna själva får resonera och reflektera kring denna typ av ämne.  

7.2 Resultat av observationer 
Här presenteras de begrepp som lärarna tagit upp under de lektioner jag observerat. De 

begrepp som i tabellen hamnar under första ordningens kunskaper för området 

genus/jämställdhet inom samhällskunskapen är begrepp som kan beskrivas som 

faktaorienterad ämneskunskap med stöd av det centrala innehållet kursplanen för 

samhällskunskap. De begrepp som hamnar under andra ordningens kunskaper för 

samhällskunskapsämnet är förmågor som är mer generella för ämnet eller skolans värdegrund.  

Flera av de lektioner jag observerat har varit ämnesöverskridande, de har alltså behandlat mer 

än ett enskilt ämne. I dessa fall har det varit andra So-ämnen som behandlats.  

Efter varje tabell följer en kortare analys av resultatet.   

7.2.1 Observation: ”Hanna” 
Lärare 1: Lärare för yngre åldrar (1-6) ”Hanna” (Emelie H) 

Första ordningens kunskaper för området 

genus/jämställdhet inom 

samhällskunskapen 

Andra ordningens kunskaper för 

samhällskunskapsämnet 

Könstillhörighet, flickors status genom 

historien, tvångsäktenskap, könsroller 

Diskussion, analysförmåga, reflektion 

Lektionen var en grej of the day-lektion, vilket betyder att den i princip kan behandla vilket 

ämne som helst oavsett vad man arbetar med i övriga ämnen. Just denna lektion handlade om 
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drottning Kristina. Under lektionen fick eleverna se en film som fokuserade mycket på 

kungens missnöje kring att Kristina var en flicka, och hur hon tvingades regera mot sin vilja. 

Vidare fick eleverna se hur Kristina slog sig fri från den svenska monarkin och flydde till 

Rom. Under diskussionen kom begrepp som jämställdhet och könstillhörighet, flickors status 

genom historien, tvångsäktenskap och könsroller på tal, vilka jag kategoriserat som första 

ordningens kunskaper. Detta då eleverna, tillsammans med läraren, fick föra en diskussion 

kring varför kungen exempelvis hellre ville ha en pojke än en flicka. Man diskuterade alltså 

könstillhörighet och kom på så vis även in på könsroller och jämställdhet, när detta kom upp 

förändrades diskussionen och började mer och mer likna en analys, eleverna analyserade 

förloppet och reflekterade över Kristinas val och vad det fick för konsekvenser i hennes liv. 

Diskussion, analys- och reflektionsförmåga är alla kunskaper som placerats in under andra 

ordningens kunskaper. Lektionen visade på inslag av både första och andra ordningens 

kunskaper. 

7.2.2 Observation 2: ”Isabelle” 
Första ordningens kunskaper för området 

genus/jämställdhet inom 

samhällskunskapen 

Andra ordningens kunskaper för 

samhällskunskapsämnet 

Jämställdhet, allas lika värde Diskussion, perspektivtagande, reflektion 

Lektionen var i grund och botten en geografi-lektion, men i och med att läraren har ett 

ämnesintegrerat förhållningssätt till So-ämnena togs även samhälleliga aspekter upp under 

lektionen. Under genomgången talade läraren om naturresurser, samhällsekonomi och vem 

som får ta del av ett lands ekonomiska tillgångar. Diskussionen leddes in på allas lika värde 

och jämställdhet.  

De begrepp som placerats in under första ordningens kunskaper är just jämställdhet och allas 

lika värde. Detta då dessa begrepp inte har en given utskriven plats i geografins centrala 

innehåll, men däremot i samhällskunskapen. Ämnet lyftes upp på ett sådant sätt att det blev 

tydligt att detta är ett innehåll som behandlas inom samhällskunskapen och eleverna fick 

diskutera hur jämställdhet och allas lika värde kopplas till lektionens övriga ämnen.  

Eleverna fick diskutera, reflektera och tänka ur flera olika perspektiv vilka är förmågor som 

tillhör andra ordningens kunskaper.  
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7.2.3 Observation 3: ”Patrik” 
Första ordningens kunskaper för området 

genus/jämställdhet inom 

samhällskunskapen 

Andra ordningens kunskaper för 

samhällskunskapsämnet 

Genusmönster (namn) Diskussion 

Den observerade lektionen var i grund och botten en religionslektion. Patrik menade att det 

ofta uppstår frågor som leder in på genus och jämställdhet och att han arbetar ämnesintegrerat 

med So-ämnena, därav denna observation. Lektionen handlade om gamla testamentet och Eva 

och Adams första barn, Kain och Abel. Lektionen var väldigt faktaorienterad. Om 

undersökningen gjorts på första- och andra ordningens kunskaper inom religionsämnet hade 

kolumnen för första ordningens kunskaper varit full. Tyvärr drogs inga paralleller till 

samhällskunskapen eller mer specifikt genus och jämställdhet, det närmsta man kom var vid 

en diskussion kring huruvida Noa är ett manligt eller kvinnligt namn.  

7.3 Summerande analys 
I denna summerande analys kommer empirin att analyseras, jämföras och diskuteras med 

hjälp av den teoretiska ramen, tidigare forskning och studiens analysverktyg. Analysen 

kommer att utgå från studiens tre frågeställningar och ämnar reda ut dessa med hjälp av den 

insamlade empirin. Repetition av studiens frågeställningar: 

1. Vad anser samhällskunskapslärare i Stockholms län vara väsentligt att lära sig utifrån 

läroplanens innehåll av genus och jämställdhet som finns under det centrala innehållet 

i samhällskunskap? 

2. Hur transformeras detta centrala innehåll till praktisk undervisning; vilka didaktiska 

val gör läraren? 

3. Vilken roll spelar genus och jämställdhet i samhällskunskapsundervisningen enligt 

lärare? 

Undersökningens första frågeställning vill ta reda på vad fem samhällskunskapslärares anser 

är väsentligt att lära sig vad gäller det centrala innehåll i samhällskunskapens kursplan som 

behandlar genus och jämställdhet. Flera av de intervjuade lärarna uppger att de inte känner sig 

helt säkra på vad som faktiskt finns med under det centrala innehållet för samhällskunskap 

vad gäller genus och jämställdhet. Simon säger i sin intervju att det enligt honom är viktigt att 

eleverna får skapa en egen bild av vad genus och jämställdhet är. Samtidigt menar han att han 
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själv inte kan rå över eller bestämma vad den bilden blir. Simon menar också att han aktivt 

aktar sig för att prata för mycket om ämnen som genus och jämställdhet då han anser att det 

blir för nära en politisk åsikt. Skolverkets kommentarmaterial förklarar att det centrala 

innehållet i samhällskunskap som behandlar genus och jämställdhet ska ge eleverna möjlighet 

att utveckla en förståelse för hur människor socialiseras in i samhället, redan på familjenivå. 

Vidare menar skolverket att det centrala innehållet möjliggör att undervisningens fokus riktas 

mot exempelvis genusmönster (Skolverket 2017, s. 21). Kursplanen för samhällskunskap 

tillsammans med kommentarmaterialet för densamma pekar lärarna i en ganska specifik 

riktning som flera av lärare i denna undersökning inte känner till.  Eftersom det centrala 

innehållet beskrivs som något som eleverna ska möta i undervisningen (Skolverket 2018b) 

blir Simons uttalande om att han tycker att området är för politiskt problematiskt. 

Alla fem lärare talar om kunskaper kring genus och jämställdhet som något eleverna behöver 

ha med sig i livet. De talar om ett förhållningssätt i klassrummet som grundar sig i skolans 

värdegrund och de övergripande mål och riktlinjer som finns för alla som verkar i skolan. 

Dessa riktlinjer, som alltså ska genomsyra hela skolväsendet, säger bland annat att alla som 

arbetar i skolan ska arbeta för jämställdhet och lika behandling, aktivt motverka all typ av 

diskriminering, däribland könsdiskriminering samt arbeta med normer och värden (Skolverket 

2018a, s. 10). Anmärkningsvärt här är att det i intervjuerna framkom att ingen av de fem 

medverkande lärarna kände till de ändringar som behandlar genus och jämställdhet som 

tillkom i just kapitel 1, Skolans värdegrund och uppdrag och kapitel 2, Övergripande mål och 

riktlinjer i och med revideringen av läroplanen 2018. 

Alla medverkande lärare talar i intervjuerna om ämnesspecifika begrepp som jag med hjälp av 

mitt analysverktyg placerat in under första ordningens kunskaper. Återkommande begrepp 

och fenomen är jämställdhet och jämlikhet, genusmönster, samhälleliga strukturer och 

normer, könsidentiteter, sexualitet, sexuell läggning och könsroller. Dessa är substantiella 

begrepp och fenomen som går att lyfta i undervisning. Lärarna tycks veta vad det centrala 

innehållet säger, men trots det menar tre av fem lärare att de inte specifikt undervisar om 

genus och jämställdhet mer än eventuellt på speciella kalenderdagar som internationella 

kvinnodagen. Detta indikerar till att lärarna, precis som SOU:s undersökning (2011) visade, 

fokuserar extra på genus och jämställdhet under specifika perioder/dagar. Hanna menar i sin 

intervju att hon och många andra lärare i hennes närhet kan se en sådan dag som ett bra 

tillfälle att ”bocka av” området genus och jämställdhet. Samtidigt menar hon att hon ”förstår 

att det inte är så det ska gå till” och att hon måste bli bättre på att planera in mer specifika 
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timmar där genus och jämställdhet behandlas i undervisningen. Hanna medger också att den 

lektion jag var med och observerade planerades in speciellt för att jag skulle komma. I 

intervjun säger Hanna att hon fått inspiration till att arbeta vidare och planera lektionsinnehåll 

kring innehållet om genus och jämställdhet, något hon inte i vanliga fall gör. 

Av de fem intervjuade lärarna är det endast två som uppger att de har, eller har för avsikt att i 

framtiden ha, planerade lektioner kring genus och jämställdhet. Dessa två lärare talar båda om 

att lyfta upp de begrepp och fenomen som i resultatet återfinns i första ordningens kunskaper. 

Vidare beskriver de två lärarna att eleverna genom att använda andra ordningens kunskaper 

utvecklar förmågor som att diskutera, problematisera, resonera och reflektera. Genom detta 

skapas en djupare förståelse för vad begreppen och fenomenen egentligen betyder och vad de 

spelar för roll i det samhälle vi lever i. Resterande tre lärare menar att genus och jämställdhet 

kommer in i undervisningen mer spontant genom exempelvis diskussioner, frågor eller i vissa 

fall vid konflikter. Isabelle och Maria, som aktivt väljer att lyfta begrepp av första ordningens 

kunskaper i undervisningen, ger en bild av att de didaktiska frågorna vad, hur och varför har 

en given plats under planeringen av dessa lektioner. Maria ger ett exempel där hon lyft upp 

flickors och pojkars förutsättningar i världen och på så sätt presenterade begreppet 

jämställdhet. Eleverna fick sedan diskutera begreppet i mindre grupper och till sist i helklass. 

Momentet innehöll med andra ord både första- och andra ordningens kunskaper. Utifrån de 

didaktiska frågorna blir vad:et i exemplet begreppet jämställdhet. Hur:et låg i hur begreppet 

förklarades och sedan problematiserades av eleverna själva genom diskussion och reflektion. 

På den sista didaktiska frågan varför?, svarar Maria att hon genom diskussion låter eleverna 

reflektera kring begreppet och dess betydelse. Vidare menar hon att diskussionerna möjliggör 

för eleverna att kunna se begreppet från någon annans perspektiv, detta då hon bland annat 

talade om barn i andra delar av världen. Maria menar att hon genom denna typ av arbetssätt 

möjliggör en djupare förståelse av begreppet. 

Alla de tre lärare som observerats medger under intervjuerna att de aktivt planerat om en 

lektion när jag kommit för att observera för att det skulle passa det ämne jag skriver om. Detta 

indikerar att genus och jämställdhet inte är något som har en självklar roll i 

samhällskunskapsundervisningen utan att lärarna tänkt till inför observationen. Hanna säger i 

sin intervju att det läggs alldeles för lite vikt kring dessa områden i skolan idag, hon menar att 

hennes undervisning inte nödvändigtvis behandlar dessa ämnen. Som tidigare nämnt 

framkommer det även Hannas intervju att extra fokus riktas mot området under vissa perioder 

och dagar. Hanna ger här internationella kvinnodagen som exempel. Anledningen till varför 
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genus och jämställdhet inte har ett givet utrymme i undervisningen tror Hanna är att det är så 

mycket annat som ska hinnas med. Hon anser att skolorna borde bli bättre på att ta in hjälp 

från kompetenser som finns på skolan, som till exempel kurator och bibliotekspedagog. Den 

senare har arbetat med andra tematiska arbeten och Hanna tror att lärarna skulle vinna på att 

få extern hjälp med specifika områden som exempelvis genus och jämställdhet.  

Isabelles intervju vittnar tydligt om ett ständigt förhållningssätt där diskussioner kring genus 

och jämställdhet får ta plats i många olika ämnen, samhällskunskap inräknat. Isabelle menar 

att hon inte ännu haft några renodlade lektioner om genus och jämställdhet, men att de i 

hennes klassrum diskuterar denna typ av frågor fortlöpande. Isabelle är en av de två lärare 

som i intervjuerna talar om att hon faktiskt planerar att ha mer fokuserade och renodlade 

lektioner kring genus och jämställdhet. Hon är under den uppfattningen att lärare ofta betar av 

det centrala innehållet bitvis och menar att hon helt enkelt inte kommit till ”individer och 

grupper” än. Isabelle påpekar återigen att hennes förhållningssätt detta till trots bidrar till att 

denna typ av frågor kommer upp även under andra moment. 

Simon är en av de lärare som menar att han inte specifikt undervisar om genus och 

jämställdhet utan istället låter det komma spontant i diskussioner. Han säger att han kan lyfta 

upp jämställdhet extra under exempelvis internationella kvinnodagen, men inte mer än så. De 

förmågor Simon beskriver som en del av undervisningen placeras i tabellen under andra 

ordningens kunskaper. Simon återkommer under intervjun flera gånger till just diskussioner 

och säger att han vill att eleverna ska få tänka och resonera själva. Simon menar att hans mål 

är att eleverna själva ska komma fram till ståndpunkter och resonera sig fram till vad olika 

begrepp innebär. Samtidigt menar Simon att han själv inte nödvändigtvis lyfter nya begrepp 

som kan kopplas till genus och jämställdhet, utan att det i så fall kommer från eleverna själva. 

Det förhållningssätt de medverkande lärarna talar om får stöd i skolans värdegrund som bl.a. 

säger att skolan ska förmedla jämställdhet mellan män och kvinnor, alla människors lika 

värde samt arbeta mot all typ av diskriminering, däribland könsdiskriminering (Skolverket 

2018a, s. 5). Då lärarna under intervjuerna talar om detta förhållningssätt, indikerar flera av 

dem att de har svårt att avgöra vad som är vad, alltså vilket innehåll som faktiskt är 

samhällskunskap och vad som tillhör värdegrunden. Precis som lärarna som deltog i 

Odenstads (2010) studie verkar även de lärare jag intervjuat tycka att innehållet i kursplanen 

är svårtolkat. Lärarna återkommer ofta till förhållningssättet, men menar att de inte per 

automatik undervisar specifikt om de ämneskunskaper som behandlar genus och jämställdhet 

som återfinns i det centrala innehållet för samhällskunskap.  
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8. Sammanfattning & diskussion 
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på vilka didaktiska val 

samhällskunskapslärare gör när det kommer till undervisning av det centrala innehåll som 

behandlar genus och jämställdhet i samhällskunskapen. Empirin har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer och öppna/passiva observationer. Resultatet har sedan 

analyserats med hjälp av ett analysverktyg som tagit ansats i ett tidigare analysverktyg och en 

begreppsapparat. Båda dessa bygger på teorier som menar att ämneskunskap går att delas in i 

olika principer eller kategorier. Det analysverktyg som arbetats fram för denna undersökning 

kategoriserar kunskaperna som första- och andra ordningens kunskaper där första ordningens 

kunskaper står för orienterande, faktabaserad kunskap, och andra ordningens kunskaper 

rymmer förmågor som att kunna analysera och diskutera samhälleliga begrepp och fenomen. 

8.1 Diskussion utifrån frågeställningarna 
Studiens första frågeställning handlar om lärares åsikter om vad som är väsentligt att lära sig 

om genus och jämställdhet i samhällskunskapen. Här talar alla de medverkande lärarna om 

begrepp av första ordningens karaktär, alltså ämnesspecifika faktabegrepp. Samtidigt berättar 

tre av fyra lärare att de inte bedriver någon specifik undervisning kring ämnet, utan att de 

istället låter det komma in spontant vid exempelvis diskussioner. Skolverket (2018b) förklarar 

det centrala innehållet i läroplanen som ett innehåll eleverna ska möta i undervisningen. Om 

man som lärare aktivt inte planerar in innehåll av första gradens kunskaper kring genus och 

jämställdhet, riskerar man då ämnet att faller åt sidan? Patrik menar i sin intervju att han låter 

dessa ämnen komma in spontant i undervisningen. Detta var dock inget som påvisades under 

den lektion jag observerade, där det fanns flertalet tillfällen då en genus- eller 

jämställdhetsaspekt hade kunnat lyftas fram, men istället fick stå åt sidan för annat innehåll 

som enligt Patrik kändes mer prioriterat i stunden. Detta kan ha varit en engångsföreteelse, 

men intervjuerna indikerar att flera av lärarna har goda avsikter att få in genus och 

jämställdhet i undervisningen, men att annat prioriteras eller att tiden helt enkelt inte finns. 

Samtliga lärare har alltså en relativt klar bild över vad som är väsentligt, eller önskvärt, att 

lära sig vad gäller genus- och jämställdhetsfrågorna i det centrala innehållet för 

samhällskunskap, men intervjuerna indikerar att detta stoff inte alltid ryms i undervisningen. 

Hanna berättar i sin intervju att hon ibland kan önska att hon kunde ”leja bort” vissa områden 

till externa resurser som finns på skolan, Hanna nämner just genus och jämställdhet som ett 

sådant område. Samtidigt talar Hanna om ett förhållningssätt som tillåter frågor och 



  

  32(40) 

diskussioner om genus och jämställdhet att ta plats i klassrummet löpande. Just 

förhållningssättet återkommer alla fem medverkande lärare till under intervjuerna. Detta leder 

in på undersökningens andra frågeställning som vill ta reda på lärares didaktiska val kring hur 

läroplanstexter omvandlas till undervisning. De tre lärare som under intervjuerna berättade att 

de inte bedriver någon specifik undervisning kring genus och jämställdhet talade alla om 

diskussioner. Simon, som i sin intervju menade att områden som genus och jämställdhet 

snuddar vid politik och att han därför väljer bort att aktivt undervisa kring det, säger att han 

pratar mycket om demokratiska värden och allas lika rätt. Simon menar att eftersom allas lika 

rätt innefattar alla människor, talar man indirekt om både genus och jämställdhet vid sådana 

tillfällen. Detta kan bli problematiskt då elevernas ”alla” mycket väl kan skilja sig från 

lärarens ”alla”.  

Inom didaktiken talar man om reflexiva lärprocesser som krävs för att eleverna ska kunna 

motta ny kunskap. I processen möter eleverna något okänt, de upplever negation, för att sedan 

lära sig om det okända och på så sätt få ny kunskap och därigenom upphäva negationen med 

något positivt (lärandet). I denna modell presenteras kunskaper i två kategorier, nya 

kunskaper och nya färdigheter (Von Oettingen 2018, s. 89). Denna modell kan kopplas till det 

analysverktyg som utvecklats för min undersökning, som även den bygger på teorier om 

kunskap uppdelad i två kategorier. För att nå ny kunskap och nya färdigheter krävs att 

eleverna stöter på någonting okänt, ett problem. Här blir vittnesmålen från de tre lärare som 

säger att de inte alls arbetar med att aktivt presentera första ordningens begrepp för området 

problematiska. Om eleverna själva styr innehållet finns en risk att delar av det centrala 

innehållet helt och hållet missas. Första och andra ordningens kunskaper hänger ihop, men 

den ena föder inte per automatik den andre. Patrik berättar i sin intervju om diskussioner som 

ibland leder in på genus och jämställdhet. När detta händer skulle Patrik med fördel kunna 

lyfta fram begrepp och fenomen som för diskussionen framåt. På så sätt skulle eleverna få 

med sig både första- och andra ordningens kunskaper. Problemet är bara att dessa 

diskussioner i Patriks klassrum aldrig är planerade, utan endast spontana. Detta, menar Patrik 

själv, medför att diskussionerna inte alltid ges utrymme eller fångas upp vilket kan bero på 

grund av tidsbrist eller att prioritet ligger på något annat.  

Hanna har ett liknande förhållningssätt, där genus och jämställdhet ofta får plats i 

undervisningen genom spontana diskussioner. Hanna menar att hon försöker att ge den här 

typen av diskussion utrymme, men medger att mycket missas i och med att hon ”sällan, eller 

nästan aldrig” planerar lektioner kring området, annat än vid speciella dagar som exempelvis 
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internationella kvinnodagen. Hanna avslutar sin intervju genom att säga ”[…] Vi kan ju inte 

bara dutta med lite jämställdhet och tänka att vi är klara där, vi behöver fokus!”. 

Isabelle och Maria vittnar även de om ett förhållningssätt där genus och jämställdhet får 

lektionstid genom exempelvis diskussioner. Det som skiljer Isabelle och Maria från de övriga 

tre lärarna i undersökningen är att de berättar att de aktivt har, eller ska, planera lektioner 

kring dessa områden. De lyfter båda vikten av att sakligt gå igenom substantiella begrepp som 

rör området för att sedan låta eleverna reflektera, resonera, analysera och diskutera begreppen 

i olika kontexter. Isabelle och Maria arbetar alltså med såväl första- som andra ordningens 

kunskaper i undervisningen. 

Den tredje frågeställningen för undersökningen rör den roll innehållet om genus och 

jämställdhet utgör i samhällskunskapen som ämne enligt de intervjuade lärarna. Av resultatet 

att döma går att konstatera att samtliga lärare ser genus och jämställdhet som en viktig del av 

såväl samhällskunskapen som skolans värdegrund och uppdrag. Trots detta pekar resultatet på 

att tre av fem lärare inte medvetet planerar in innehåll som behandlar dessa områden. Detta 

indikerar att tre av fem klasser talar mindre, eller i vissa fall knappt något alls, om genus och 

jämställdhet. Resultatet visar också att det stoff som återfinns i det centrala innehållet inte 

alltid har en given plats i undervisningen. 

8.2 Diskussion utifrån samhällskunskapens dubbla uppdrag 
Samhällskunskapens dubbla uppdrag grundar sig i ämnets del i att fostra eleverna till 

demokratiska medborgare samt att ge ämnesspecifika kunskaper om samhället och världen. 

Det första uppdraget ligger väldigt nära värdegrunden, vilket i tidigare forskning visat sig vara 

något problematiskt för lärare. Man har helt enkelt svårt att skilja på vad som är vad i 

läroplanen och i den längre utsträckningen blir den därmed svårt att tolka (Odenstad 2010, s. 

175). Detta stämmer väl överens med det resultat denna undersökning givit där flera av 

lärarna ständigt återkommer till skolans värdegrund när frågan de facto gällde 

ämnesinnehållet för samhällskunskapsämnet. Värdegrunden ska genomsyra hela utbildningen, 

men om begrepp och fenomen som utgör dessa värden inte får vara en del av undervisningen 

där de faktiskt finns med som centralt innehåll, var ska de då få plats? Skolverket vill att 

lärare ska arbeta för att kunskapsuppdraget ska integreras med värdegrundsuppdraget 

(Skolverket 2019). Simon, Hanna och Patrik berättar i sina intervjuer att de har ett 

förhållningssätt grundat i värdegrunden och att de gärna ger rum åt diskussioner som 

behandlar just skolans värden. Samtidigt säger de att de inte specifikt undervisar om första 
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ordningens begrepp vad gäller områden som genus och jämställdhet, detta trots att dessa 

områden är en del av det centrala innehållet i samhällskunskapen och således ett innehåll som 

alla elever alltså ska möta i undervisningen. Man kan här ställa sig frågande till hur man kan 

diskutera något utan att faktiskt förstå innebörden av vad det är man diskuterar. Skolverket 

(2019) menar att värdegrundsarbetet ska integreras i kunskapsuppdraget, men för att detta ska 

vara möjligt krävs att kunskapsuppdraget, med kursplanernas centrala innehåll, faktiskt ges 

det utrymme som krävs av Skolverket (2017). Att tala om, och förhålla sig till, begrepp och 

fenomen som jämställdhet, genus, demokratiska värden eller kränkningar går inte om eleverna 

inte besitter en förståelse för vad begreppen innebär. 

8.3 Slutdiskussion 
Denna undersöknings syfte var att ta reda på de didaktiska val samhällskunskapslärare för åk. 

4-6 gör vad gäller undervisning kring det centrala innehåll som behandlar genus och 

jämställdhet. Frågeställningarna fokuserade därför på vad lärarna tycker är väsentligt för 

eleverna att lära sig vad gäller detta område, hur detta specifika ämnesinnehåll omvandlas 

från läroplanstext till undervisning (alltså vilka didaktiska val läraren gör), samt vilken roll 

lärare anser genus och jämställdhet ha för samhällsundervisningen i stort. I en längre 

utsträckning blev frågan varför lärarna gör som de gör i den egna undervisningen således 

även relevant. Resultatet visar att tre av fem lärare inte specifikt bedriver undervisning kring 

genus och jämställdhet i samhällskunskapen annat än på speciella kalenderdagar som 

Internationella kvinnodagen. Detta trots att området finns med som en del av det centrala 

innehållet för ämnet.  

Resultatet förstärks ytterligare genom en analys som genomförts med hjälp av det 

analysverktyg som arbetats fram för studien. Med detta analysverktyg kunde kunskaper delas 

in i kategorierna första- och andra ordningens kunskaper, som båda behövs för att nå en 

djupare förståelse kring ett ämne (Sandahl 2011, ss. 152-153). Under intervjuerna talade alla 

medverkande lärare om begrepp och fenomen av första ordningen, men bara två av fem lärare 

kunde berätta om planerad undervisning som har behandlat (eller kommer att behandla) dessa 

begrepp och fenomen specifikt. Samtliga lärare talade även om kunskaper av andra 

ordningen, som utgör mer generella förmågor där eleverna visar att de kan diskutera, 

analysera, resonera kring och reflektera över olika områden på olika sätt. De tre lärare som 

inte medvetet undervisar om första ordningens kunskaper vad gäller genus och jämställdhet 

menar att tanken är att denna typ av frågor lyfts genom exempelvis diskussioner. Av resultatet 

att döma är det dock inte alls självklart att dessa diskussioner behandlar exempelvis 
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genusmönster, vilket enligt Skolverket bör belysas när man arbetar med just dessa delar av det 

centrala innehållet för samhällskunskap (Skolverket 2017, s. 21). Sandahl (2011) skriver i 

slutsatsen av sin studie att de två kunskapskategorierna (första- och andra ordningens 

kunskaper) är beroende av varandra. Precis som i Sandahls studie framkommer i mitt resultat 

att andra ordningens kunskaper spelar en viktig roll i att utveckla den kunskap som första 

ordningen ger (Sandahl 2011 ss. 176-177). Om första ordningens kunskaper missas eller 

bortprioriteras, finns således inte någon kunskap att utveckla genom andra ordningen. 

I studiens resultat kan man även se att samtliga av de medverkande lärarna ofta återkommer 

till att tala om förhållningssätt och värdegrund när de svarar på frågor om hur undervisningen 

kring genus och jämställdhet ser ut. Skolverket (2019) lägger fram värdegrundsarbete som 

något som måste hänga ihop med kunskapsuppdraget, denna studies resultat indikerar att så 

inte alltid är fallet: Tre av fem lärare verkar ha goda avsikter att, genom ett förhållningssätt 

byggt på värdegrunden, få in innehåll som behandlar genus och jämställdhet i undervisningen. 

Samtidigt menar samma tre lärare att specifika kunskaper (av första graden) som behandlar 

detta ämne inte har en given plats i undervisningen på det sätt Skolverket uppmanar till. Detta 

indikerar att värdegrundsarbetet inte alltid hänger samman med kunskapsuppdraget. Precis 

som Odenstad (2010) konstaterade i sin slutsats har även majoriteten av lärarna i denna 

undersökning svårt att tolka läroplanen och transformera det centrala innehållet till praktisk 

undervisning vad gäller just genus och jämställdhet.  

Denna studie bidrar till forskningen genom att lyfta fram samhällskunskapslärares didaktiska 

val kring det centrala innehållet om genus och jämställdhet i åk. 4-6. Studien bygger vidare på 

teorier och analys- och begreppsapparater som tidigare applicerats på olika kunskapsområden 

inom samhällskunskapen på gymnasial nivå. Genom att väva samman Sandahls (2011) 

analysverktyg med kategorierna Första- och andra ordningens begrepp med Odenstads (2010) 

begreppsapparat som kategoriserar samhällskunskapen som ett organiserande-, diskuterande-, 

och analyserande ämne har analysverktyget för denna studie nivåanpassats för kursplanen i 

samhällskunskap för åk. 4-6. 

8.3.1 Vidare forskning 
Denna studie öppnar upp för vidare forskning kring området genus och jämställdhet i det 

centrala innehållet för samhällskunskap i åk. 4-6. Då studien haft vissa begränsningar, såsom 

tids- och utrymmesbegränsningar, har som tidigare nämnt vissa avgränsningar varit 

nödvändiga. Vid vidare forskning skulle man kunna undersöka huruvida resultatet för denna 
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studie, som utförts genom intervjuer och observationer med lärare i Stockholms län, stämmer 

överens med lärare från andra delar av Sverige alternativt hur resultatet skulle se ut med en 

större urvalsgrupp än vad som var möjligt för denna studie. Vidare skulle man även kunna 

involvera skolans huvudmän och/eller rektorer för att få en bild över hur skolor arbetar med 

att integrera värdegrundsfrågor med kunskapsuppdraget. Forskning kring området skulle 

också kunna utgå ifrån ett elevperspektiv där man genom exempelvis enkätundersökningar 

eller intervjuer undersöker elevernas upplevelser kring genus- och jämställdhetsfrågor i 

undervisningen.  
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide 
En semistrukturerad intervju med plats för följdfrågor 

Jag heter… Studien handlar om (i korta drag)… Den kommer att publiceras på DiVa.  

1. Namn? Utbildning? Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. År 2018 reviderades läroplanen. Med denna ändring tillkom en del innehåll som 

behandlar genus- och jämställdhetsfrågor. Känner du till dessa tillägg?  

3. Om ja: Har dessa ändringar påverkat ditt arbete? Om nej: Okej. 

Frågor kring arbete kring genus och jämställdhet är en del av det centrala innehållet i 

samhällskunskap:  

4. Vad anser du är väsentligt att lära sig? 

5. Varför det?  

6. Hur undervisar du för att elever ska utveckla detta lärande? 

7. Behandlar undervisningen genusmönster?  

8. Om ja: På vilket sätt och varför? 

9. Hur mycket tid får genus/jämställdhet av undervisningen?  

10. Riktas extra fokus mot området vissa perioder/dagar? 

Återkopplar till fråga 1: Genus och jämställdhet utgör även ett centralt område i 

skolans värdegrund och uppdrag: 

11. Hur ser värdegrundsarbetet ut på din arbetsplats? 

12. Talar ni någon gång i arbetslaget (eller i andra sammansatta grupper) om dessa frågor? 

13. Hur märks rektorns ansvar kring dessa frågor? 

14. Har du något du vill tillägga? 

 
Kort summering. Tack för din medverkan!  
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10.2 Observationsschema 
Läraren: 

Första ordningens kunskaper för området 

genus/jämställdhet inom 

samhällskunskapen 

Andra ordningens kunskaper för 

samhällskunskapsämnet 

  

 

Ev. annat material: 

Första ordningens kunskaper för området 

genus/jämställdhet inom 

samhällskunskapen 

Andra ordningens kunskaper för 

samhällskunskapsämnet 

  

 

Övriga kommentarer: 

 

 
 

 


