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Abstract  

Titel: Equality in focus?  A qualitative study on how four teachers work with gender and 

equality in introductory course.  

Author: Nora Kharami 

Mentor: Fredrika Björklund  

Term: spring 2016 

 

This study is based on a qualitative research and the aim is to study how teachers work with 

gender equality perspective in the classroom with newly arrived pupils from abroad, and how 

the teachers approach and pay attention to the female and male pupils in class. The study also  

defines and analyzes the teachers´ perspective on the subject of gender and equality and what 

approach and educational methods are used when teaching on the subject. Data was collected 

through observations from four different occasions and interviews with four teachers. 

 

The observations revealed no difference in the teachers´ treatment of their male and female 

pupils where both genders received equal attention. The teachers´ point of view was that 

gender is a social construct and that equality is linked to gender, and that therefor education 

on gender and equality is imperative in order to prevent stereotypical roles to take effect. The 

teachers referred to the curriculum as the primary tool to educate on the topic of gender and 

equality, but emphasized it requires awareness and familiarity with the topic. It was also 

found that the teachers considered education on the topic itself to be crucial from a societal 

and immigration perspective as it could help newly arrived pupils to integrate into their new 

society. Furthermore, the teachers were critical of the opinion that lack of language skills 

could be considered a barrier preventing education on the subject. The general consensus 

among the participating teachers was that the main objective should always be that female and 

male pupils are treated equally and are given equal opportunities in education, and that 

finding alternative tools and methods in order to effectively deliver that message is part of 

their responsibilities. 

 

Keywords: Gender, equality, norms, newly arrived pupils, introductory course 

 

Nyckelbegrepp: Genus, jämställdhet, normer, nyanlända elever, förberedelseklass  
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1.	  Inledning	  	  
 

De senaste åren har många människor som är på flykt sökt sig till Sverige i hopp om en bättre 

livstillvaro. I en debattartikel skriver Englund att tiotusentals barn flyr till Sverige. Dessa barn 

flyr antingen själva eller tillsammans med familjen. De flyr exempelvis från krig eller andra 

omständigheter som har tvingat dem att lämna sina hem och söka efter trygghet i andra 

länder. Utbildningsminister Gustav Fridolin talar om flyktingsituationen i en presskonferens 

och menar att det är skolans ansvar att hjälpa barnen som flyr till Sverige (Englund 2015). 

Dessa barn är elever som vi möter i skolan och som vi kallar för nyanlända elever. Under min 

senaste VFU-period väcktes mitt intresse kring hur pedagoger undervisar nyanlända elever 

eftersom majoriteten av eleverna i den klassen var nyanlända. Som blivande lärare anser jag 

att det är intressant att undersöka hur pedagoger undervisar i förberedelseklasser och vilka 

didaktiska metoder de använder sig utav för att hjälpa eleverna att utveckla och inhämta 

kunskaper för att bygga upp sina liv och få vara delaktiga i det svenska samhället.  

 

För de nyanlända eleverna som hamnar i förberedelseklasser fungerar skolan som det första 

mötet med det svenska samhället. Därför är det viktigt att de nyanlända eleverna får ta del av 

det demokratiska samhället och de grundläggande normer och värderingar som finns. I SOU:s 

rapport ”Sverige för nyanlända”(2010:16) påpekas vikten av att de nyanlända får ta del av 

den samhällsinformation som berör olika delar av samhället. Det kan exempelvis vara fakta 

om Sveriges historia eller frågor som berör demokrati och jämställdhet (SOU 2010:16, s.49).  

 

Enligt LGR 11 ska undervisningen i samhällsorienterade ämnen i årskurs 1-3 fokusera på 

normer, könsroller och jämställdhet (LGR 11, s.200). Betydelsen av jämställdhet är i 

huvudfokus. I LGR 11 står det att undervisningen i ämnet samhällskunskap ska bidra till att 

eleverna utvecklar förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor. 

Undervisningen i samhällskunskap ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de 

mänskliga rättigheterna och demokratiska processer och arbetssätt (LGR 11, s.199). Det är 

relevant att undersöka hur pedagoger i förberedelseklasser arbetar utifrån läroplanen för att 

behandla dessa frågor i samhällskunskap. Om och hur kommer genus och 

jämställdhetsperspektivet till uttryck och vilka didaktiska verktyg använder pedagogerna sig 

av för att synliggöra detta arbete i praktiken.  
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I LGR 11 skrivs följande:  

 

”skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet ”(LGR 11, s. 8).  

 

Jag menar att detta är relevant att undersöka eftersom det genusmedvetna arbetssättet utgör en 

del av det som föreskrivs i LGR 11. Det är skolans riktlinjer och lärarens uppdrag att 

undervisa och arbeta för att motverka traditionella könsmönster. Jag vill därför specifikt 

undersöka hur jämställhetsarbetet ser ut i praktiken i fyra förberedelseklasser. Enligt lärarens 

handbok ska pedagogen verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och 

utrymme i undervisningen. Pedagogerna ska förbereda eleverna för delaktighet och 

medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle  

(Lärarens handbok 2011, s. 50).  

1.2	  Syfte	  
	  
I denna studie vill jag undersöka hur pedagoger beskriver och undervisar för att synliggöra 

genus och jämställdhetsperspektivet i SO-undervisningen. Jag kommer att fokusera arbetet till 

att undersöka vilka didaktiska verktyg som används för att arbeta med genus och 

jämställdhetsperspektiv i SO-undervisningen.  

Syftet är att undersöka hur fyra pedagoger i förberedelseklasser beskriver sitt arbete och 

undervisar om genus och jämställdhetsperspektiv i SO-undervisningen. 

 

För att uppfylla mitt syfte har jag valt att utgå från dessa frågeställningar: 

 

•   Hur bemöter och uppmärksammar pedagogerna pojkar och flickor i SO-

undervisningen? 

 

•   Vilka föreställningar har pedagogerna om genus och jämställdhetsbegreppet? 
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•   Vilka didaktiska verktyg använder sig pedagogerna utav för att tillämpa ett genus och 

jämställdhetsperspektiv i SO-undervisningen i förberedelseklasser? 

1.3	  Bakgrund	  	  
 

I Delegationen för jämställdhet i skolans delbetänkande (2009:64) påpekas att utvecklingen 

av jämställdhet i samhället inte utvecklas i den takt som det önskas trots att jämställdhet i 

Sverige är ett viktigt mål både i samhället och i skolan (SOU 2009:64, s.15). Jämställdhet är 

ett kunskapsområde där brist på kunskap och medvetenhet ofta leder till en oförmåga bland 

lärare att upptäcka genusstrukturerna (SOU 2009:64, s.16).  

 

Under större delar av lärarutbildningen har vi diskuterat betydelsen av genus och 

jämställdhetsperspektiv i undervisningen. Pedagogikprofessor Inga Wernersson skriver att 

konstruktionen av genus alltid har varit en central del av pedagogiken. Hon menar att fokus på 

pedagogik och könstillhörighet till en början främst handlade om att särskilja pojkar och 

flickor eftersom de ansågs behövas fostras för olika syften och därigenom lära sig olika typer 

av färdigheter och kunskaper i skolan (Wernersson 2006, s.15). Wernersson menar att 

huvudfokus i den pedagogiska forskningens uppgifter ligger att undersöka om, hur och varför 

inte utbildningsinstitutionerna fullföljer de uppdrag de konstruerats för. Hon menar att en 

förändrad genusordning som präglas av jämställdhet sedan länge är uppsatt, men att det inte 

har uppnåtts och därmed är genusperspektiv ofrånkomlig i pedagogiken (Wernersson 2006, 

s.51). 

 

I Delegationen för jämställdhet i skolans slutbetänkande (SOU 2010:99) lyfter man fram de 

ämnesdidaktiska frågorna. Innehållet i undervisningen ska spegla läroplanernas och 

kursplanernas krav på strävan efter jämställdhet (SOU 2010:99, s.71). Skolan som institution 

behöver utveckla och inhämta kunskaper om hur genusundervisning ska bedrivas så att det 

kan anpassas efter flera olika elevgrupper. I rapporten påpekas att de förväntningar som 

samhället ställer på pojkar och flickor formar dem och leder in dem i olika intressesfärer. 

Därför är det en utmaning för skolan att bryta de traditionella könsmönstren. För att uppnå 

jämställdhet är det viktigt att pedagoger har ett genomtänkt förhållningssätt i 

jämställdhetsfrågan (SOU 2010:99, s.87).  
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Anna Johnsson Harrie skriver i rapporten ” De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik” 

(2011) om det ämnesdidaktiska forskningen i de fyra undervisningsämnena geografi, historia, 

samhällskunskap och religionskunskap står idag. I rapporten framkommer det att den svenska 

samhällskunskapsdidaktiska forskningen inte har varit så omfattande under den senaste 

tioårsperioden och att det finns luckor i den ämnesdidaktiska forskningen som behöver 

utforskas särskilt i skolans tidigare år (Johnsson Harrie, 2011, s. 21).  

1.4	  Nyckelbegrepp	  
 

Förberedelseklass 

Enligt Skolverket ska förberedelseklasser fungera som stöd för de nyanlända eleverna för att 

ge dem kunskaper och färdigheter innan de får ta del av den ordinarie undervisningen. I 

förberedelseklasser följer man de riktlinjer som finns i läroplanen. Pedagogerna i 

förberedelseklasser arbetar utifrån de mål som är uppsatta i styrdokumenten (Skolverket 

2016). Andersson, Lyrenäs & Sidenhage skriver att skolinspektionen framhåller att den 

viktigaste faktorn för att de nyanlända eleverna ska få en bra skolgång i Sverige är hur 

undervisningen formas i förberedelseklasser (Andersson, Lyrenäs & Sidenhage 2015, s.131).   

 

Nyanlända  

Skolverket skriver att med en nyanländ elev avses den elev som har varit bosatt utomlands 

förut men som i dagsläget är bosatt här i Sverige (Skolverket 2008, s.1). Skolverket påpekar 

att de nyanlända eleverna är en heterogen grupp och att deras skolbakgrund ser olika ut. 

Något som de nyanlända eleverna har gemensamt är att de flesta eleverna har lämnat det 

sammanhang som de har levt i sen tidigare och att eleverna inte har svenska som modersmål 

(Skolverket 2016, s.11).  

1.5	  Historisk	  tillbakablick	  på	  genus	  	  
 

Esseveld och Mulinari skriver att i mitten av 1960-talet lanserade den amerikanska 

psykoanalytikern Robert Stoller begreppet genus för att synliggöra att kvinnor och män, 

manlighet och kvinnlighet är sociala konstruktioner. Ett biologiskt kön skulle skiljas från ett 

socialt kön (Esseveld & Mulinari 2015, s.64). Tallberg Broman skriver att genusbegreppet har 

förändrats genom tiderna. Begreppet könsroller användes på 1950-talet för att peka på 

kvinnans roll i samhället, eftersom kvinnans främsta roll ansågs var i hemmet. Begreppet kön 

var något som var inlärt och därmed föränderligt (Tallberg Broman 2002, s.25). Begreppet 
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genus började att användas på 1970-talet inom kvinnoforskningen. Begreppet genus och 

könsroller har många likheter. Tallberg Broman menar att begreppet kön kan ses som ett 

resultat av individens uppfostran, idéer och olika föreställningar. I begreppet genus ingår en 

maktdimension som markerar dominans och underordningsmönster mellan könen (Tallberg 

Broman 2002, s.25). Under 1980 och 1990-talet kom begreppet genus att användas i mer 

omfattande former både inom forskning och debatter. Tallberg Broman menar att begreppet 

genus markerar den sociala relationen i kön. Relationen mellan könen tydliggörs genom att 

t.ex. pojkar och flickors egenskaper och beteenden inte beror på biologiska faktorer utan är 

socialt och historisk konstruerade (Tallberg Broman 2002, s.25). 

2.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
 

I det här avsnittet presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som är centrala för min studie.  

 

Jämställdhet 
Svaleryd skriver att jämställdhet innefattar att män och kvinnor har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet handlar om individens förmåga att överföra och 

tillämpa värdiga och bärande demokratiska idéer och handlingsmönster som förändrar 

traditionella könspositioner (Svaleryd 2003, s.36). Svaleryd menar att jämställdhet innebär att 

acceptera och respektera varandras likheter och olikheter (Svaleryd 2003). I Delegationen för 

jämställdhet i skolans delbetänkande (2009:64) betonas att jämställdhet i skolan handlar om 

att varje elev ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och intressen, utan att begränsas 

av stereotypa eller traditionella föreställningar om kön (SOU 2009:64, s.15) 
 

Genus 
Sandra Harding menar att genus skapas och återskapas i tre olika dimensioner. Dessa 

dimensioner består av en symbolisk nivå, en strukturell nivå och en individuell nivå. Dessa tre 

nivåer kan användas som modell för att få förståelse för hur genus skapas och återskapas i 

olika sammanhang (Harding 1986). Gannerud & Rönnerman skriver att på en symbolisk nivå 

finns våra föreställningar och normer om hur kön skapas och upprätthålls. Den strukturella 

nivån avser hur samhällets organisation är uppdelat och grundat på och legitimerat av sådana 

föreställningar och rådande normer som existerar. Den individuella nivån utgår ifrån hur den 
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enskilda individen genom social interaktion utformar sin personliga identitet i samspel med 

omgivningens genusordning (Gannerud & Rönnerman 2006, s.18).  

 

Hirdman menar att kön är socialt konstruerat och att begreppet genus sätter namn på det 

alltmer komplicerade kunskap vi har om manligt och kvinnligt och vår förståelse av hur 

manligt och kvinnligt görs. I denna process kan begreppet genus ses som en utveckling från 

begreppet könsroll via socialt kön och slutligen till genus (Hirdman 2007, s. 212). Enligt  

Hirdman kan genus förstås som föränderliga tankefigurer om män och kvinnor där den 

biologiska skillnaden alltid utnyttjas och detta i sin tur leder till att det skapas föreställningar 

och sociala praktiker (Hirdman 2007, s. 212). I likhet med Hirdman menar Butler att genus är 

socialt konstruerat och att dessa konstruktioner formas av olika normer i samhället (Butler 

2006, s.11). Butler har bland annat utvecklat genusteorier om genusperformativitet (Butler 

2006, s.11). Butler menar att genus är en mekanism genom vilken föreställningar om 

maskulinitet och femininet skapas och neutraliseras, vilket även Hirdman betonar (Butler 

2006, s.60). Butler menar i likhet med Hirdman att det är olika normer som skapar 

kategoriseringar. Enligt Butler är genus inte något som man är utan något som görs utifrån 

rådande normer i samhället. Butler ser ens genus som ett slags görande, en oupphörlig 

aktivitet som sker utan ens vetenskap och utan ens vilja (Butler 2006, s.23). Även Harding 

menar att genusbegreppet kan ses som en social konstruktion som utgår ifrån samhällets 

föreställningar och normer om vad som anses vara kvinnligt eller manligt (Harding 1986). 

Harding menar i likhet med Hirdman att det finns en uppdelning, dikotomi mellan manligt 

och kvinnligt, där mannen ses som normen och därmed är han överordnad kvinnan (Hirdman 

2007, s.212).  

 

Normer 

 

Med normer kan man mena olika saker. Martinsson & Reimers menar att begreppet norm är 

ett vardagligt ord som fångar upp viktiga teoretiska aspekter av det som möjliggör makt och 

ojämlikhet (Martinsson & Reimers 2008, s.8). Vidare menar Martinsson & Reimers att 

begreppet norm visar hur vardaglig kunskap om, och förståelse av världen och våra 

föreställningar kan kopplas ihop med makt och skapandet av över och underordning 

(Martinsson & Reimers 2008, s.8). Martinsson & Reimers hävdar att en norm alltid pekar mot 

vad som anses vara ”normalt” till skillnad från sin motsats om det ”icke normala” (Martinsson 
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& Reimers 2008, s.9). De menar att det finns inte en norm utan många och normer omvandlas 

och förändras. Vad som anses vara normalt och lämpligt förändras beroende på situation och 

sammanhang (Martinsson & Reimers 2008, s.10).  

2.1	  Teoretiska	  begrepp	  	  
 

I detta avsnitt redogör jag för de teoretiska begrepp som jag kommer att använda mig utav i 

min analys.  

2.2	  Isärhållande	  	  

Hirdman Yvonne (1988) menar att genussystemet är en ordningsstruktur av kön och att denna 

struktur kan ses som grundläggande ordning för andra sociala ordningar. Hirdman hävdar att 

det som gör att vi kan tala om denna ordning på ett generellt, abstrakt plan är just 

mönsterstrukturen eller systemets två bärande principer d.v.s. överordningar och 

underordningar (Hirdman 2007, s. 212). Genussystemet utgår bland annat ifrån dikotomier 

d.v.s i särhållandets tabu vilket innebär kortfattat att manligt och kvinnligt är varandras 

motsatser och bör därför inte heller blandas (Hirdman 1988, s. 51). Inom genussystemet så 

talar man om överordning d.v.s att mannen är normen och därmed överordnad kvinnan. 

Eftersom mannen är normen för det normala och allmängiltiga så värderas han högre än 

kvinnan (Hirdman 1988, s. 51). Begreppet isärhållning kommer att användas i min uppsats 

för att undersöka om det finns en uppdelning mellan pojkar och flickor i undervisningen. 

2.3	  Särartstänkande	  och	  likhetstänkande	  

Inom feminismen finns det olika inriktningar, två av dessa inriktningar kallas för 

särartsfeminism och likhetsfeminism. Olofsson menar att särartstänkande innebär att män och 

kvinnor i grunden är olika och att det medför skillnader i både beteende och egenskaper. Hon 

menar att olikheterna är biologiskt betingande och att det är inget som man kan ändra på 

(Olofsson 2007, s. 30). Vidare menar hon att eftersom pojkar och flickor är olika i grunden så 

ska de bemötas på olika sätt utifrån deras olika behov i förskolan och skolan d.v.s. utifrån ett 

särartstänkande (Olofsson 2007, s.30). Särartstänkande synliggör de biologiska skillnaderna 

mellan könen.  

Olofsson skriver att likhetstänkande innebär att det som betraktas som kvinnligt och manligt i 

själva verket är en social konstruktion eftersom män och kvinnor i grunden är lika och inte 

alls så olika som man vill framställa dem. Likhetsänkande innebär att kvinnor och män är lika 
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och har samma förutsättningar och därigenom förnekas det biologiska perspektivet. De 

olikheter och skillnader som könen uppvisar är effekter av samhällets föreställningar, 

förväntningar, normer och den kultur som vi lever i (Olofsson 2007, s.30). Eftersom jag 

undersöker hur pedagogerna bemöter pojkar och flickor i undervisningen kommer jag att utgå 

ifrån begreppen särartstänkande och likhetstänkande i uppsatsen.  

3.	  Tidigare	  forskning	  
 

Det finns en hel del forskning om genus och jämställdhet i skolan. Den forskning som jag har 

hittat fokuserar mycket på genus ur elevperspektiv och inte i lika stor utsträckning på 

lärarperspektivet. Ett område där forskningen är begränsad är kring hur lärare implementerar 

genus i SO-undervisningen i skolans tidigare år.  

Einarsson och Hultman har i sin bok ”Godmorgon pojkar och flickor ” (1984) beskrivit ett 

omfattande forskningsprojekt om de språkliga villkoren för kvinnors och mäns deltagande i 

samhället, om språk och kön i skolan. Syftet med forskningsprojektet var att studera de 

språkliga könsskillnaderna mellan pojkar och flickor i det traditionella klassrummet genom 

omfattande observationer (Einarsson & Hultman 1984, s.65). Forskningsprojektet handlar om 

makten över språket i klassrummet och makten genom språket i klassrummet i den svenska 

grundskolan (Einarsson & Hultman 1984, s.10). I Einarssons och Hultmans forskningsprojekt 

tas det upp många viktiga aspekter gällande språk och kön i den svenska grundskolan. Det 

som man kommer fram till är att pojkar dominerar med självklarhet och självtillit i t.ex. olika 

arrangerade debattsituationer. De menar att talföra pojkar har skaffat sig makten över språket 

och genom språket. Talföra flickor har en tendens att vara lärarens välanpassade hjälpare i 

t.ex. gruppsamtal där läraren inte är närvarande. Tystlåtna pojkar och flickor får en osynlig 

roll i klassrummet (Einarsson & Hultman 1984, s. 227). Det som är relevant för min uppsats 

är lärarperspektivet som tas upp i studien, utifrån hur lärarna uppmärksammar pojkar och 

flickor i undervisningen.  

Wigg Ulrika har i sin avhandling ”Bryta upp och börja om, berättelser om flyktingskap, 

skolgång och identitet” (2008) undersökt hur unga nyanlända försöker att anpassa sig och 

socialiseras in i det svenska samhället och skolan. Syftet med avhandlingen är att belysa, 

analysera och diskutera kring hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att tvingas 

att bryta upp från sitt hemland och att börja om i ett nytt land under sin skoltid (Wigg 2008, 
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s.6). Resultatet i avhandlingen visar på att tiden i förberedelseklasserna har sett olika ut för 

eleverna i undersökningen. Deltagarna beskriver att de fick lära sig att anpassa sig efter de 

normer och värderingar som vara rådande i klassrummet genom olika misstag (Wigg 2008, s. 

87). Det som är relevant för min uppsats är vilka faktorer som är viktiga för de nyanlända 

elevernas skolgång.  

Inga Wernersson skriver i ”Pedagogerna och jämställdheten” som är ett kapitel i antologin 

Genus i förskola och skola- förändringar i policy, perspektiv och praktik om pedagogernas 

inställning och betydelsen av jämställdhetsbegreppet i skolan. Wernersson har i sin 

undersökning utgått från en omfattande enkätundersökning där verksamma pedagoger från 

förskolan upp till årkurs 9 har fått svara på frågor som berör jämställhetsbergreppets innebörd 

(Wernersson  2009). Resultatet från enkätundersökningen visade bland annat att pedagogerna 

i stort sätt var överens om att jämställdhetsbegreppet för dem innebär att manligt och 

kvinnligt värderas lika (Wernersson 2009, s. 36). Det som är relevant för min uppsats är 

pedagogernas föreställningar om genus och jämställdhetsbegreppet.  

I Ann-sofie Holms avhandlingen  Relationer i skolan (2008) får man följa med två klasser i 

årskurs 9. Utgångspunkten i avhandling är att kön är något som skapas och återskapas i 

relationer och i olika kontexter. Holm skriver att det är skolans uppdrag för att arbeta med att 

motverka traditionella könsmönster. Skolan ska sträva efter att arbeta för jämställdhet. 

Forskning visar att skolan som institution fortfarande medverkar till att stereotypa 

könsmönster bibehålls (Holm 2008, s. 117). Holms klassrumsobservationer visar att även om 

skolan uppfattas som könsneutral så är det tydligt att pojkar och flickor bemöts på olika sätt 

(Holm 2008). Studien visar hur maskulinitet och femininitet skapas mellan lärare och elever i 

vardagliga möten. Holm skriver att inom skolan finns det vissa ramar som alla aktörer 

förhåller sig till, därför riktas fokus på hur olika normer och regler uppstår och upprepas 

(Holm 2008, s.13). Det som är relevant för min studie är hur pedagogerna bemöter och 

uppmärksammar pojkar och flickor i undervisningen. 

Kajsa Svalerud  (2003) skriver i sin bok Genuspedagogik om att ett genusmedvetet 

pedagogiskt arbete med jämställdhet som mål följer fyra punkter i första hand (Svalerud 2003, 

s.8). Svaleryd skriver att första punkten handlar om att som pedagog bli medveten om hur det 

egna könsnormerna och värderingarna påverkar undervisningen som exempelvis valet av 

innehåll och bemötandet av eleverna. Hon menar att denna insikt är grundläggande för att det 

ska ske någon förändring (Svalerud 2003, s.8). Svaleryd skriver att i den andra punkten är det 
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viktigt att synliggöra och granska de bilder och föreställningar var och en som arbetar på 

skolan har av vad som betraktas som manligt och kvinnligt. I den tredje punkten hävdar 

Svaleryd att det är viktigt att synliggöra, problematisera och utveckla elevernas föreställningar 

och könsmyter (Svalerud 2003, s.9). Vidare menar Svaleryd att i den fjärde punkten är det 

viktigt att pedagoger hittar metoder och arbetsmaterial för att inom undervisningen skapa 

villkor för att ge både pojkar och flickor samma möjligheter till utveckling, kunskap, social 

kompetens och utmaning, utan att hämmas av traditionella könsmönster (Svalerud 2003, s. 9). 

Det som är relevant för min uppsats är om pedagogerna arbetar genusmedvetet genom några 

av dessa fyra steg.  

Elida Giraldo & Julia Colyar skriver i artikeln ”Dealing with gender in classroom: a 

portrayed case study of four teachers” om fyra pedagogers föreställningar om genus. Enligt 

Giraldo & Colyar är pedagoger med och påverkar konstruktionen av kön i förskoleklasser. 

Resultatet visar att pedagogernas genusmedvetenhet har en stor betydelse eftersom det 

påverkar elevernas föreställningar om kön. De menar att konstruktionen av genus skapas 

genom social interaktion och samspel mellan pedagoger och elever i det dagliga arbetet. 

Vidare hävdar Giraldo & Colyar att pedagogernas föreställningar om genus är viktiga för att 

motverka stereotypiska könsroller (Giraldo & Colyar 2012, s.25). Det som är relevant för min 

studie är betydelsen av pedagogernas genusmedvetenhet i undervisningen.  

4.	  Metod	  

4.1	  Metod	  för	  insamling	  av	  empiriskt	  material	  	  
 

För att uppfylla arbetets syfte har jag valt en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. 

Eftersom syftet med min studie är att undersöka hur fyra pedagoger beskriver och undervisar 

om genus och jämställdhetsperspektiv i förberedelseklasser anser jag att en kvalitativ ansats är 

lämpligast för denna studie. Ahrne och Svensson skriver att kvalitativa metoder kan ses som 

ett övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på exempelvis intervjuer och 

observationer (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). Ahrne och Svensson menar att kvalitativa 

metoder kan användas bland annat för att beskriva sociala interaktioner, fånga in nyanser och 

sätta in normer och värderingar i ett sammanhang. Kvalitativa undersökningar skapar goda 

förutsättningar för att förstå andra människors perspektiv och miljöer (Ahrne & Svensson 

2015, s. 12).  
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I min studie har jag använt mig av metodtriangulering. Larsen menar att med 

metodtriangulering avses att man använder flera olika metoder i samma 

undersökning (Larsen 2009, s.28). Jag har använt mig utav två metoder och dessa är 

observationer i klassrummet och semistrukturerad intervjuer med fyra pedagoger. Genom att 

utgå ifrån observationsschema och semistrukturerad intervjuer har jag försökt att skapa mig 

en helhetsbild av hur pedagogerna beskriver och undervisar om genus och jämställdhetsfrågor 

i samband med SO-undervisningen.  

4.2	  Urval	  
 

 För att komma i kontakt med pedagoger som arbetar i förberedelseklasser fick jag söka 

information på några skolors hemsida. Därefter skickade jag mejl till tolv pedagoger där jag 

presenterade mig själv och förklarade att jag är intresserad av att undersöka hur pedagoger 

arbetar och undervisar om genus och jämställdhetsfrågor i förberedelseklasser. Jag fick 

respons av sju pedagoger men endast fem av dem visade intresse för att delta i min studie. 

Anledning till varför jag har valt att utgå ifrån fyra pedagoger är för att den femte pedagogen 

inte hade tid att ta emot mig förrän i början av april månad, med anledning av tidsbrist så 

valdes den femte pedagogen bort. De fyra pedagogerna arbetar på tre olika skolor inom 

Stockholms kommun, två av pedagogerna jobbar i samma skola men undervisar i olika 

förberedelseklasser. Intervjuerna begränsades till fyra stycken och observationerna till fyra 

olika tillfällen i samband med SO-undervisning.  

 

I den första skolan som ligger i norra Stockholm träffar jag två pedagoger som arbetar i två 

olika förberedelseklasser. Första observationen genomfördes i en årkurs 3 där klassen består 

av 7 pojkar och 6 flickor. I den andra klassen i samma skola genomfördes observationen 

också i en årskurs 3 och den klassen består av 8 pojkar och 10 flickor. I den andra skolan som 

ligger i norra Stockholm träffade jag den tredje pedagogen och observationen genomfördes i 

en årkurs 3. Den klassen består av 10 pojkar och 9 flickor. I den tredje skolan som ligger i 

södra Stockholm skedde observationen i en årskurs tre och den klassen består av 8 pojkar och 

6 flickor. Samtliga intervjuer och observationer har genomförts i fyra olika 

förberedelseklasser under mars månad 2016.  

 

I denna studie kommer samtliga pedagoger att benämnas utifrån förkortningen ”L”, följt av 

en siffra d.v.s L1, L2, L3 och L4. Syftet med detta är att garantera pedagogernas anonymitet. 



	   15	  

4.3	  Intervjuernas	  genomförande	  	  
 

I detta avsnitt kommer jag att förklara hur intervjuerna har genomförts. Den intervjuform som 

jag har valt att utgå ifrån är semistrukturerad intervju. Dalen menar att i alla studier där 

intervju används som metod kommer det att finnas ett behov av att utarbeta en intervjuguide 

och detta behövs särskilt när man använder en semistrukturerad intervju. Intervjuguiden 

innehåller centrala delar som berör och ska täcka de viktigaste delarna för studien (Dalen 

2008, s.31). Enligt Eriksson-Zetterqvist & Ahrne är kvalitativa intervjuer att föredra eftersom 

man kan anpassa frågorna och den ordning man ställer dem efter situationen på helt annat sätt 

än om man är bunden till situationen och därmed kan man få svar på andra frågor (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne 2015, s.38). Under intervjuerna har jag använt mig utav ljudinspelning 

och antecknat nyckelord för att fokusera på det pedagogerna säger. Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne menar att ljudinspelningar underlättar för att få med alla delar av intervjun. Vidare 

menar de att även om man använder sig utav inspelningsteknik av något sort behöver man 

papper och penna för att göra anteckningar för sådant som inte kan fångas upp vid 

inspelningen (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s.49).  

	  

4.4	  Observationer	  	  
 
Syftet med observationerna var att undersöka hur pedagogerna bemöter och uppmärksammar 

pojkar och flickor i SO-undervisningen. Under observationerna har jag använt mig av ett 

observationsschema som fokuserar på pedagogernas bemötande i relation till pojkar och 

flickor. Stukát menar att använda någon form av observation brukar vara lämpligast när man 

vill ta reda på vad människor gör och inte bara vad de säger att de gör. Genom att titta, lyssna 

och registrera sina intryck använder forskaren sig själv som mätinstrument (Stukát 2011, s. 

55). Under observationerna har jag suttit längts bak i klassrummet och observerat 

pedagogerna utifrån mitt observationsschema (se bilaga). Eftersom mitt observationsschema 

fokuserar på hur ofta pedagogerna uppmärksammar pojkar och flickor i undervisningen har 

jag valt vad som kallas observation efter särskilt registreringsschema vilket enligt Stukáts kan 

användas när man på förhand vet vilka händelser eller beteende som kommer att dyka upp 

och som man är intresserad av (Stukát 2011, s. 58).   

 

Under observationerna har jag fokuserats på dessa punkter utifrån observationsschemat. 
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•   Hur ofta pedagogerna fördelar orden mellan pojkar och flickor 

•   Hur ofta pedagogerna hjälper, ställer frågor eller ger ordet till eleverna utan att de har 

räckt upp handen 

•   Hur ofta pedagogerna berömmer eller ger tillsägelser till pojkar och flickor 

	  

4.5	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  empiriskt	  material	  
 
I denna studie består det empiriska materialet av fyra observationstillfällen i olika 

förberedelseklasser och fyra inspelade intervjuer med respektive pedagog. Jag har 

transkriberat alla intervjuer genom att skriva ner allt som har diskuterats och tagits upp under 

intervjuerna. Därefter har det empiriska materialet bearbetats och analyserats utifrån olika 

teman som är relevanta för min studie. Ahrne & Svensson menar att när all data har samlats in 

och bearbetats ska det omvandlas till empiriskt material för att kunna analyseras (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 23).  

4.6	  Trovärdighet	  och	  generaliserbarhet	  	  
 

Lalander menar att nackdelen med öppen observation är det som brukar kallas forskareffekt 

och det innebär att människors beteende påverkas av att de vet att en forskare är närvarande 

(Lalander 2015, s.100). Eftersom mina observationer var öppna kan observationerna har 

påverkats av forskareffekt. Detta innebär att det kan vara svårt att avgöra ifall pedagogerna 

har påverkats av min närvaro under observationerna. För att öka studiens reliabilitet är det att 

föredra att utgå ifrån metodtriangulering som Larsen menar är att använda sig av flera 

metoder i samma undersökning (Larsen 2009, s.28). Eftersom denna studie utgår ifrån 

metodtriangulering som tidigare nämnts ökar dess reliabilitet.  

	  

4.7	  Etiska	  övervägande	  	  
 

I enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer har respondenterna fått ta del av 

informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet i min studie. 

Innan intervjuerna informerades respondenterna om att intervjuerna är anonyma i den mening 

att deras namn och övrig information kommer att vara anonym. Dalen menar att i kvalitativa 

intervjuundersökningar är detta krav speciellt viktigt eftersom forskare och informant möts 
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personligen (Dalen 2015). Enligt Dalen måste informanten känna sig säker på att personliga 

uppgifter som lämnas under intervjun blir sekretessbehandlade och att de inte ska kunna 

spåras till den person som lämnat en viss uppgift. Det är viktigt att forskaren bemödar sig om 

att informanterna får vara anonyma när resultat ska förmedlas och presenteras (Dalen 2015, 

s.27). Inför både observationerna och intervjuerna har jag frågat om respondenternas tillåtelse 

i enlighet med forskningsetiska principer.  

5.	  Resultat	  och	  analys	  	  
 

I följande avsnitt kommer jag att lyfta fram och redogöra för resultatet av mina observationer 

och intervjuer. Presentationen sker utifrån studiens tre frågeställningar. I det första avsnittet 

kommer jag att redogöra för hur pedagogerna bemöter och uppmärksammar pojkar och 

flickor i SO-undervisningen. I det andra avsnittet kommer jag att redogöra för pedagogernas 

föreställningar om genus och jämställdhetsbegreppet och i det sista avsnittet lyfter jag fram de 

didaktiska verktygen som pedagogerna använder sig av för att tillämpa genus och 

jämställdhetsperspektiv i SO-undervisningen i förberedelseklasserna. Dessa tre frågor 

fungerar som underlag för att besvara mitt syfte. 

	  

5.1	  Pedagogernas	  uppmärksamhet	  	  
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur ofta de fyra pedagogerna uppmärksammar 

pojkarna och flickorna genom att fördela ordet. Totalt fyra observationstillfällen finns som 

underlag. Antalet pojkar och flickor är ganska jämnt fördelat i alla fyra förberedelseklasser. 

Totalt är det 33 pojkar och 31 flickor närvarande under de fyra observationstillfällerna.   

 

Det sammantagna resultatet från de fyra observationerna visar på totalt 120 taltillfällen där 

pedagogerna fördelar ordet 64 gånger till pojkarna och 56 gånger till flickorna. Resultatet 

visar att pedagogerna fördelar ordet ungefär lika många gånger till både pojkarna och 

flickorna. Einarsson & Hultman visar i deras undersökning att pojkar får ordet vid flera 

tillfällen jämfört med flickor (Einarsson & Hultman 1984, s.105). Under observationerna 

noterade jag att de flickor som räckte upp handen fick pedagogernas uppmärksamhet men att 

de fick vänta tålmodigt jämfört med pojkarna som fick ordet vid det första tillfället. 

Einarssons och Hultmans (1984) undersökning visar att flickor som räcker upp handen får 
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ordet mer än dubbelt så ofta som pojkar (Einarsson & Hultman 1984, s.105). Enligt Holm 

visar forskning att pojkar ges mer utrymme i klassrummet och att skolan som institution 

fortfarande medverkar till att stereotypa könsmönster bibehålls (Holm 2008, s.117). Resultatet 

från mina observationer visar att pedagogerna uppmärksammar pojkar och flickor i lika stor 

utsträckning. Einarssons & Hultmans studie är över tjugo år gammal och resultatet från deras 

undersökning visar att pojkarna ges mer utrymme i klassrummet. Resultatet från mina 

observationer skiljer sig från det som Einarsson & Hultman och Holm visar i sina 

undersökningar, eftersom pojkar och flickor ges ungefär lika mycket utrymme i 

undervisningen.  

 

Utifrån varje enskild observation framkommer det en variation i hur pedagogerna fördelar 

ordet. Vid tre av de fyra observationerna fördelar pedagogerna ordet ganska jämnt mellan 

pojkar och flickor. Det är bara en pedagog som fördelar ordet till fler flickor än pojkar i 

samband med SO-undervisningen. Hon fördelar ordet 17 gånger till flickorna och 13 gånger 

till pojkarna. Resultatet måste ses i relation till antalet pojkar och flickor i de fyra klasserna. 

Som tidigare nämnts är antalet pojkar och flickor ganska jämnt fördelat i de fyra 

förberedelseklasserna, totalt är det 33 pojkar och 31 flickor. Resultatet från observationerna 

visar att pedagogerna uppmärksammar pojkarna och flickorna i ungefär lika stor utsträckning 

eftersom de fördelar ordet ganska jämnt mellan pojkar och flickor. Resultatet från 

observationerna visar att det inte finns någon isärhållning mellan könen eftersom både pojkar 

och flickor ges ungefär lika mycket utrymme i undervisningen.  

 

Under observationerna har jag noterat i mitt observationsschema hur ofta pedagogerna delar 

ut ordet till eleverna utan att de har räckt upp handen. Resultatet visar sammanlagt 89 

tillfällen där pedagogerna fördelar ordet till eleverna. Pojkarna får ordet utan att ha räckt upp 

handen 52  gånger och flickorna 37 gånger. Resultatet från de fyra observationstillfällerna 

visar att pedagogerna uppmärksammar pojkar och flickor i ungefär lika stor utsträckning. 

Under de fyra observationerna har pedagogerna fördelat ordet ganska jämnt mellan pojkar och 

flickor som inte räcker upp handen. Pojkar och flickor ges lika mycket utrymme i 

undervisningen. Resultatet från mina observationer skiljer sig från det som Holm tar upp i sin 

undersökning. I Holms undersökning påpekas att ett mönster som visat sig allt tydligare de 

senaste decennierna är att pojkar generellt dominerar och att de får mer uppmärksamhet av 

pedagogerna eftersom de tillåts ta större plats i undervisningen (Holm 2008, s.43).  
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Utifrån enskilda observationer framkommer det att de fyra pedagogerna fördelar ordet till  

pojkar och flickor ungefär lika många gånger. Under observationerna uppmärksammar jag att 

pojkarna och flickorna tar ordet utan att räcka upp handen i ungefär lika stor utsträckning. Det 

framkommer även i resultatet att både pojkar och flickor ges lika mycket utrymme i 

undervisningen eftersom de uppmärksammas i lika stor utsträckning av pedagogerna som 

tidigare nämnts. Resultatet från mina observationer överensstämmer inte med resultatet från 

Einarssons & Hultmans studie som bland annat visar att pojkarna får ordet av lärarna utan att 

de räcker upp handen tre gånger så ofta jämfört med flickorna  (Einarsson & Hultman 1984, s. 

105). 

 

I mitt observationsschema har jag även registrerat hur ofta pedagogerna ställer frågor till 

pojkar och flickor. 

 

Resultatet från observationerna visar på sammanlagt 87 tillfällen där pedagogerna ställer 

frågor till eleverna. Vid 37 tillfällen ställer pedagogerna frågor till pojkarna och vid 50 

tillfällen till flickorna. Utifrån de fyra observationerna visar resultatet att pedagogerna ställer 

ungefär lika många frågor till pojkarna och flickorna i undervisningen. Utifrån detta resultat 

kan man tolka att pedagogerna uppmärksammar pojkar och flickor i lika stor utsträckning.  

 

Under observationerna har jag registrerat hur ofta pedagogerna hjälper pojkarna och flickorna. 

Resultatet visar att pedagogerna sammanlagt har hjälpt eleverna vid 75 tillfällen. Vid 43 

tillfällen har pedagogerna hjälpt pojkarna och vid 32 tillfällen flickorna. Detta resultat visar 

att pedagogerna hjälper pojkarna och flickorna ungefär lika ofta. Resultatet från  

observationerna skiljer sig från det som Svaleryd skriver om att pojkar får generellt mer hjälp 

av pedagogerna. Svaleryd menar att de pedagoger som hon har mött i skolan berättar om att 

de bär omedvetet på känslan av att pojkar har mer bråttom och om pojkarna inte får 

omedelbar uppmärksamhet vet man aldrig vad de kan ställa till med, med anledning av detta 

så menar pedagogerna att pojkarna uppmärksammas i större utsträckning än flickorna 

(Svaleryd 2003, s.18).  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna uppmärksammar pojkarna och flickorna i 

ungefär lika stor utsträckning i undervisningen. Resultatet från observationerna visar att 

pojkar och flickor ges lika mycket utrymme i undervisningen. Under observationerna noterar 

jag att pedagogerna uppmärksammar alla elever oavsett kön d.v.s att pedagogerna inte gör 
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någon skillnad på pojkar och flickor i undervisningen. Resultatet från mina observationer 

överensstämmer inte med det som Einarsson & Hultman tar upp i sin studie. Enligt Einarsson 

& Hultman får flickorna bland annat lära sig att vara tålmodiga och vänta på sin tur för att 

uppmärksammas av pedagogerna, till skillnad från pojkarna som uppmärksammas av 

pedagogerna i större utsträckning. Resultatet från deras undersökning visar att pojkarna tar 

större plats i undervisningen (Einarsson & Hultman 1984, s.119). Resultatet från Einarssons 

& Hultmans undersökning överensstämmer därmed inte med resultatet från mina 

observationer, eftersom pojkar och flickor ges lika mycket utrymme och synliggörs av 

pedagogerna i ungefär lika stor utsträckning.  

5.2	  Pedagogernas	  reflektioner	  	  
 

Alla fyra pedagoger menar att de är noggranna på att fördela ordet till de elever som räcker 

upp handen. Pedagogerna menar att om man delar ut ordet till elever som inte räcker upp 

handen sänder man ut fel signaler som i sin tur kan skapa dålig klimat i klassrummet. L3 och 

L2 menar att elever som tar ordet utan att räcka upp handen ofta har skapat en dålig vana som 

är svårt att bryta. L2 menar att flickor vanligtvis är duktiga på att räcka upp handen för att få 

ordet till skillnad från pojkar som tar ordet direkt. Holm påpekar i sin studie att pedagogernas 

skilda föreställningar om pojkar och flickor kan avspeglas i det sätt de bemöter eleverna i 

undervisningen (Holm 2008, s.91). 

 

L3 menar i likhet med L2 att flickor är noga med att räcka upp handen. L3, som för övrigt är 

den enda pedagogen som fördelar ordet till fler flickor jämfört med pojkar, menar att det är 

viktigt att man uppmärksammar de elever som räcker upp handen oavsett kön, men att det 

oftast har visat sig vara flickorna som väntar tålmodigt på att få ordet och med anledning av 

detta fördelar hon ordet till fler flickor. L3 tillägger att hon upplever att pojkar inte är lika 

tålmodiga som flickor utan väldigt aktiva, energiska och vill få ordet direkt. Holm har i sin 

studie kommit fram till att det är ganska vanligt att pedagoger har föreställningar om pojkar 

som aktiva, utåtriktade och högljudda och flickor som passiva, tysta och ordentliga (Holm 

2008, s.43). Enligt Holm kan detta tolkas som om pedagogerna utgår ifrån könsstereotypa 

föreställningar som i sin tur kan påverka hur de uppmärksammar pojkar och flickor i 

undervisningen. Holm menar vidare att flera observationsstudier visar att pedagoger ofta har 

könsstereotypa föreställningar om pojkar och flickor, vilket hon menar i sin tur styr deras 

förhållningssätt gentemot eleverna i den dagliga skolpraktiken (Holm 2008, s.42-43). 
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L1 menar att det är viktigt för henne att pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet i 

undervisningen. Hennes erfarenheter från förberedelseklasser är att eleverna är duktiga på att 

lyssna och följer de regler som är uppsatta. Hon upplever att pojkar och flickor ges lika 

mycket utrymme i hennes undervisningar eftersom hon är noga på att synliggöra varje individ 

i sitt arbete. Hon menar att för att motverka traditionella könsmönster behöver pedagogerna se 

till individen och inte till det biologiska könet.  

Vidare menar L1 att hennes erfarenhet är att pojkar ges mer utrymme i undervisningen men 

att detta beror på pedagogens förhållningssätt. Pedagogens förhållningssätt kan ses som en typ 

av likhetstänkande eftersom hon utgår ifrån att synliggöra varje elev oberoende av dess kön. 

Enligt Olofsson innebär likhetstänkande att pojkar och flickor är i grunden lika och har 

samma förutsättningar (Olofsson 2007, s.30).  

 

L4 menar att det är viktigt att pojkar och flickor uppmärksammas i lika stor utsträckning i 

undervisningen. Hon menar att eftersom pojkar har en tendens att synas, höras och vågar ta 

för sig mer i undervisningen så vill hon skapa jämställdhet genom att synliggöra flickornas 

position. L4 påpekar att genom att ställa fler frågor till flickorna eller fördela ordet till dem 

ges flickorna lika mycket utrymme som pojkarna i undervisningen. Detta är en typ av 

likhetstänkande eftersom pedagogen vill att flickor och pojkar ska ges lika mycket utrymme i 

undervisningen (Olofsson 2007). Enligt L4 är det svårt att avbryta de elever som tar ordet 

utan att räcka upp handen. Hon menar att detta är särskilt problematisk i förberedelseklasser 

eftersom vissa av eleverna har aldrig gått i skolan och med anledning av detta vet de inte vilka 

regler som gäller.  

5.3	  Pedagogernas	  bemötande	  	  
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur de fyra pedagogerna bemöter sina elever. För 

att undersöka hur pedagogerna bemöter sina elever har jag i observationsschemat fokuserat på 

hur ofta pedagogerna berömmer eller ger tillsägelser till pojkar och flickor.  

 

I den första förberedelseklassen som jag besöker och där min observation sker arbetar klassen 

med tema SO och ämnet är geografi. Jag observerar att L1 talar långsamt och upprepar det 

mesta hon säger. Vid ett tillfälle under lektionen ställer L1 frågor till eleverna. En av flickorna 

som räcker upp handen får ordet, eftersom hon har svårt att förklara det hon vill säga pga. 
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brister i det svenska språket använder hon sig både av svenska och franska. L1 berömmer 

flickan både på franska och svenska genom att säga  ”jätte bra och vad duktig du är”.  Vid 

två tillfällen är det en flicka som talar rakt ut och pedagogen ger tillsägelse och påpekar för 

eleven både den första och den andra gången att man ska räcka upp handen först innan man 

talar. Däremot uppmärksammar jag att vid tre tillfällen när pojkarna talar rakt ut så påpekar 

pedagogen inte att de ska räcka upp handen, utan hon ger dem ordet direkt trots att hon 

tillrättavisar pojkarna. 

 

Under den andra observationstillfället arbetar klassen med tema SO. L2 inleder lektionen 

genom att visa eleverna ett klipp ur Lilla aktuellt och i samband med detta påpekar hon att det 

ska vara tyst i klassrummet och om man har några frågor ska man vänta med de tills slutet för 

att inte störa sina klasskamrater. Trots detta får L2 påpeka vid flera tillfällen att det ska vara 

tyst i klassrummet. Jag observerar att det är två pojkar som pratar vid några tillfällen. L2 

tillrättavisar pojkarna genom att säga nu får ni vara tysta och att det är inte acceptabelt att 

prata i samband med visandet av filmen. I slutet av lektionen är det en flicka som försöker att 

återberätta det som hon har sett ur Lilla aktuellt och pedagogen berömmer flickan ifråga.  

 

Under min tredje observation inleder L3 lektionen genom att återkoppla till det som klassen 

arbetade med sist. Det som fångade upp mitt intresse under denna observation var att klassen 

var indelade i smågrupper där flickorna var indelade i tre grupper och pojkarna i två mindre 

grupper. När jag frågar L3 angående gruppindelningen, så berättar hon att eleverna har själva 

fått välja vilka de vill arbeta med. Detta är en typ av isärhållning eftersom eleverna själva 

väljer att arbeta i grupper som består bara av flickor och pojkar. Hirdman menar att 

isärhållning mellan könen innebär att manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser och 

ska därför inte heller blandas (Hirdman 1988, s.51). Under lektionen har jag noterar att L3 vid 

flera tillfällen ger tillsägelser till både pojkarna och flickorna. L3 berömmer även både 

flickorna och pojkarna vid olika tillfällen. Vid ett tillfälle uppmuntrar hon pojkarna för att de 

hjälper varandra, hon berömmer särskilt en pojke som försöker att tolka det som pedagogen 

förklarar för eleven som nyligen har börjat i förberedelseklassen. I slutet av lektionen är det 

en flicka som räcker upp handen vid två tillfällen men pedagogen missar att ge henne ordet. 

Eftersom flickan i fråga inte får ordet talar hon rakt ut och pedagogen tillrättavisar flickan 

genom att be henne att vänta på sin tur. 
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Under min sista observation arbetar klassen som jag besöker med ett tema som handlar om 

vänskap under SO-lektionen. Detta temaarbete ingår i ett program som kallas för 

Olweusprogrammet som är ett antimobbningsprogram. L4 inleder lektionen genom att be alla 

elever att samlas i en ring. Därefter skulle eleverna säga några ord om vilka egenskaper som 

kännetecknar en bra vän. Under observationen noterar jag att pedagogen uppmuntrar de 

elever som inte vill var med i diskussionen. Vid ett tillfälle är det en flicka som nickar på 

huvudet när det kommer till hennes tur att säga något. Pedagogen ber flickan att fundera en 

liten stund och vid nästa tillfälle är hon delaktig i diskussionen. Pedagogen berömmer eleven 

för hennes försök till delaktighet. L4 synliggör varje elev genom att berömma var och en för 

deras delaktighet i diskussionen. Efter diskussionen återvänder eleverna till sina platser och 

pedagogen fortsätter lektionen genom att ge eleverna instruktioner inför nästa uppgift. I 

samband med detta är det en pojke som talar rakt ut och avbryter pedagogen vid två tillfällen. 

Jag noterar att pedagogen låter eleven få ordet utan att ha räckt upp handen vid det första 

tillfället och vid det andra tillfället får eleven i fråga en tillsägelse. Under observationen 

noterar jag att det är två flickor som sitter bredvid varandra och pratar under tiden som  

pedagogen talar. Pedagogen ber flickorna att vara tysta och lyssna på henne istället. I 

samband med att pedagogen ber flickorna att vara tysta, är det en pojke som frågar om han 

kan flytta från sin plats, pedagogen tillrättavisar pojken genom att påpeka att man inte får byta 

plats under lektionstid. 

 

Resultatet visar sammantaget att pedagogerna berömmer eleverna vid 24 tillfällen och ger 

tillsägelser vid 17 tillfällen. Totalt sett berömmer pedagogerna 13 pojkar och 11 flickor. 

Sammanlagt får nio flickor och åtta pojkar tillsägelser av pedagogerna i samband med SO-

undervisningen. Resultatet måste ses i relation till antalet pojkar och flickor som tidigare 

nämnts, där antalet närvarande pojkar och flickor är ganska jämnt fördelat.  

Resultatet från observationerna visar att pojkarna och flickorna synliggörs i lika stor 

utsträckning av pedagogerna. Resultatet från mina observationer överensstämmer inte med 

resultatet från Holms undersökning. I Holms studie framkommer det att pojkarna 

uppmärksammas i större utsträckning och att de ges mer utrymme i undervisningen av 

pedagogerna (Holm 2008). Även Einarssons & Hultmans undersökning visar att pedagogerna 

uppmärksammar pojkarna i större utsträckning jämfört med flickorna i undervisningen 

(Einarsson & Hultman 1984). Resultatet från mina observationer skiljer sig från det som 

Einarsson & Hultman beskriver om i sin studie eftersom pojkar och flickor uppmärksammas i 

ungefär lika stor utsträckning. Sammanfattningsvis visar resultatet från observationerna att 
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pedagogerna bemöter pojkar och flickor lika i undervisningen. Detta kan ses som en typ av 

likhetstänkande eftersom pojkar och flickor behandlas lika och ges samma förutsättningar i 

undervisningen (Olofsson 2007).  

5.4	  Pedagogernas	  reflektioner	  	  
 

Under intervjuerna framkommer det att pedagogerna anser att de bemöter pojkar och flickor 

lika i undervisningen och att de inte upplever att de gör någon skillnad på eleverna. L1, L3 

och L4 menar att de ser till individen och utgår ifrån elevernas behov och förutsättningar. 

Enligt LGR 11 ska undervisningen anpassas efter elevernas behov och förutsättningar (LGR 

11, s.8). Merparten av pedagogerna menar att om pojkar och flickor bemöts på olika sätt så 

beror detta oftast på situationen och olika omständigheter och inte det biologiska könet. 

Pedagogerna menar att det är deras uppdrag att se till att eleverna ska behandlas lika och ges 

samma möjligheter oavsett kön. Tre av de fyra pedagogernas förhållningssätt tyder på ett 

likhetstänkande. I LGR 11 skriver man att det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 

bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster (LGR 11, s.8).  

 

L2 menar att pojkar och flickor ska behandlas lika, men att i praktiken kan det uppstå 

situationer där man bemöter pojkar och flickor på olika sätt. Hon menar att det är viktigt att 

flickor ges lika mycket utrymme i undervisningen som pojkar, men att hon upplever att det är 

relativ ofta förekommande att pojkar uppmärksammas. Vidare menar L2 att det finns stökiga 

pojkar och flickor i alla klassrum, men att det är mer förekommande att pojkar brukar störa 

undervisningen. Pedagogens beskrivning överensstämmer med det som Holm lyfter fram i sin 

studie. Holm skriver att studier har visat att pojkars störande beteende tenderar att lättare 

accepteras av pedagogerna (Holm 2008, s.43). Enligt L2 berömmer pedagoger pojkar i större 

utsträckning för att motivera dem och därför menar hon att flickor behöver synliggöras oftare 

i undervisningen för att skapa jämställdhet i klassen. Eftersom L2 beskriver att pojkar tar mer 

utrymme jämfört med flickor framhäver hon olikheter mellan könen, detta är en typ av 

särartstänkande. 
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5.5	  Pedagogernas	  föreställningar	  om	  genus	  och	  jämställdhetsbegreppet	  	  
 

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för pedagogernas föreställningar om genus och 

jämställdhetsbegreppet.  

 

När pedagogerna definierar sin syn om genus och jämställdhetsbegreppet framkommer det att 

de har en likartad syn på dessa två begrepp. Pedagogerna menar att genus handlar om att kön 

är socialt konstruerat och att de är medvetna om dess betydelse i deras dagliga arbete. 

Pedagogernas föreställningar om genus och jämställdhet kan ses som en typ av 

likhetstänkande, eftersom pedagogerna menar att pojkar och flickor ska behandlas lika och 

ges samma förutsättningar. Olofsson menar att det som betraktas som manligt och kvinnligt är 

en social konstruktion och att män och kvinnor i grunden är lika och därigenom förnekas det 

biologiska könet (Olofsson 2007, s.30).  

 

L1 menar att begreppet genus syftar på kön. Hon menar att genus är något som vi själva 

skapar. Genus handlar om olika normer och värderingar samt vad som uppfattas som manligt 

respektive kvinnligt i vårt samhälle. Genus kan se olika ut i olika kontexter beroende på hur vi 

själva definierar genus. L1 menar att jämställdhet är lättare att definiera än genus. Hon menar 

att genus är ett ganska abstrakt begrepp som är svårt att nå. Hon menar att jämställdhet är ett 

konkret begrepp som handlar om att vi alla människor ska ha samma villkor och möjligheter 

oavsett kön. Hon kopplar bland annat till läroplanens skrivning om att undervisningen ska 

anpassas efter elevernas behov och förutsättningar (LGR 11, s.8). Alla elever ska inte få 

samma behandling utan beroende på vilket behov och vilka förutsättningar man har ska man 

få olika hjälp. Detta menar hon är utgångspunkten för att skapa jämställhet i undervisningen. 

Det ska vara jämställd mellan pojkar och flickor och ingen ska särbehandlas. Samma 

förhållanden ska gälla för alla elever. Hon menar att varje elev är unik och varje elev ska 

bemötas på ett subjektivt sätt. Den specifika individen ska stå i centrum och man ska inte 

kategorisera människor i olika grupper. Hon menar att könet ska inte utgöra grunden för hur 

eleverna bemöts i undervisningen. Pedagogens beskrivning om genus och jämställdhet är en 

typ av likhetstänkande. 

 



	   26	  

L1 ”Jag tänker hen, vi är alla människor. Det känns olämpligt att kategorisera människor 

utifrån genus, det gör djur och inte människor”. 

 

L2 menar att begreppet genus är kopplad till kön och att hon kopplar begreppet direkt till det 

biologiska könet d.v.s pojke och flicka. Hon anser att begreppet genus är komplicerad och 

använder sig helst av begreppet kön. Pedagogen påpekar att det är enklare för henne att 

förklara begreppet jämställdhet som hon menar handlar om att pojkar och flickor ska 

behandlas lika och att de har samma rättigheter och skyldigheter. L2 menar att 

jämställdhetsarbetet ska genomsyra vårt samhället, men att det är särskilt viktigt att 

upprätthålla jämställdhet i undervisningen. Hon kopplar jämställdhetsbegreppet till hennes 

roll som lärare och påpekar att det är särskilt viktigt när man undervisar nyanlända elever för 

att visa dem hur vi i Sverige ser på jämställdhet. Jämställdhetsarbetet ska visa eleverna vilka 

rättigheter och skyldigheter vi har som medborgare. L2 menar att jämställdhetsarbetet 

möjliggör för de nyanlända eleverna att ta del av de normer och värderingar som finns i vårt 

samhället. Hon menar att jämställdhet i undervisningen för henne handlar om att skapa goda 

samhällsmedborgare och att detta har en naturlig plats i SO-undervisningen. L2 återkopplar 

till läroplanens skrivningen om att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. I 

LGR 11 skriver man att det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt dela i samhällslivet (LGR 11, s.8).  L2 

påpekar vid flera tillfällen att jämställdhet är ett oerhört viktigt begrepp eftersom pojkar och 

flickor ska behandlas lika. Hon menar att hon brinner särskilt för kvinnors rättigheter och att 

det finns en medvetenhet hos henne att arbeta för att upprätthålla jämställdhet i det dagliga 

arbetet.  

 

L2 ”Det är viktigt att flickorna vågar ta för sig lika mycket som pojkarna i undervisningen 

och det är mitt ansvar som lärare att skapa utrymme för detta. Det är jämställdhet för mig” 

 

L3 menar att genus handlar om att både könen ska ha samma rättigheter och skyldigheter i 

vårt samhälle. Hon menar att när hon använder genusbegreppet leder det många gånger till 

missförstånd eftersom hon upplever att genus är ett svårt begrepp att förklara och diskutera 

om i undervisningen. L3 menar att jämställdhet är konkret och är lättare att diskutera och 

undervisa om. Hon påpekar att det är viktigt att flickor och pojkar ska behandlas lika men 

ändå olika utifrån deras behov och förutsättningar. Hon menar att undervisningen ska 
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utformas utifrån läroplanen, och att jämställdhetsarbetet ingår som en viktig del i hennes 

dagliga arbete. L3 hävdar att det viktiga med jämställdhetsarbetet är det som sker i det 

vardagliga arbetet där pedagoger ska arbeta aktivt och medvetet med att behandla pojkar och 

flickor lika. Eleverna ska få lika mycket uppmärksamhet i undervisningen oavsett kön.  

 

L4 framhåller i intervjun att genus och jämställdhet är två viktiga och centrala begrepp i vårt 

samhälle. Genus handlar om hur män och kvinnor framställs utifrån rådande normer och 

värderingar. Genus innebär att kön är socialt konstruerat och att det är samhället som skapar 

kategorier för hur män och kvinnor förväntas att vara på. Pedagogens beskrivning om genus 

kan kopplas till det som Hirdman talar om att det är genom olika normer som det skapas olika 

föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt i samhället  (Hirdman 

2007).  

 

L4 påpekar flera gånger att genus är ett viktigt begrepp i skolans värld, ett begrepp som hon 

kopplar till jämställdhet. För att uppnå jämställdhet behöver vi som pedagoger vara 

genusmedvetna. Hon menar att det är viktigt att inte göra skillnad på pojkar och flickor utan 

se till individen istället. För att skapa jämställdhet behöver vi se till individen och inte till det 

biologiska könet. Vi är alla människor i grund och botten och vi ska behandlas lika oavsett 

kön, etnicitet, kultur och bakgrund, detta menar hon är jämställdhetsarbetets huvudfokus. 

Vidare menar L4 att eleverna ska behandlas lika i undervisningen och att det är pedagogens 

uppgift att jämställdhetsarbetet ska genomsyra undervisningen. Tillsammans skapar vi 

jämställdhet och detta arbete börjar i klassrummet. Pedagogens beskrivning om genus och 

jämställdhet kan ses som en typ av likhetstänkande. 

 

Pedagogernas föreställningar om genus och jämställdhet kan ses utifrån resultatet av 

Wernerssons undersökning som visar att det finns två sätt att se på vad som karaktäriserar 

jämställdhet d.v.s att det är likhet och jämställdhet är en balansering av olikhet (Wernersson 

2009, s.38). Wernersson menar att dessa två förekommande uppfattningar motsvarar de 

klassiska antaganden om genusordningens grund d.v.s likhet och särart (Wernersson 2009, 

s.38). Vidare hävdar Wernersson att de flesta, två av tre förefaller anta att genusordningen har 

biologisk grund eftersom man menar att ett inslag i jämställdhet är att kvinnor och mäns 

biologiska särart bejakas (Wernersson 2009, s.38-39).  
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5.6	  Didaktiska	  verktyg	  	  
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilka didaktiska verktyg pedagogerna använder sig 

av för att tillämpa genus och jämställdhetsperspektiv i SO-undervisningen. 

 

Under intervjuerna framkommer det att pedagogerna anser att genus och 

jämställdhetsperspektiv bör genomsyra undervisningen och att det är en central del av 

läraruppdraget. Däremot framkommer det en variation i hur pedagogerna arbetar med genus 

och jämställdhet i undervisningen. Pedagogerna anser att genusperspektivet ska genomsyra 

inom alla ämnen men att de upplever att det är enklare att arbeta med detta i SO-

undervisningen i förberedelseklasser. Eftersom det ger pedagogerna möjlighet att få diskutera  

om jämställdhetsfrågor som berör exempelvis män och kvinnors rättigheter och skyldigheter i 

vårt samhälle. De menar att det är viktigt att de nyanlända eleverna får ta del av de normer 

och värderingar som finns i det svenska samhället. Pedagogerna menar att eleverna i 

förberedelseklasser behöver inhämta kunskaper om det demokratiska samhällets 

grundläggande värderingar och att detta arbete börjar i klassrummet. Vidare menar de för att 

kunna anlägga ett genusperspektiv i undervisningen krävs det att man har en medvetenhet om 

genus och dess betydelse i det dagliga arbetet. Pedagogernas beskrivningar om genus och 

jämställdhetsarbetet kan återkopplas till det som Svaleryd skriver att det första steget i 

jämställdhetsarbetet är att som pedagog bli medveten om hur de egna könsnormerna och 

värderingarna påverkar undervisningen (Svaleryd 2003, s.8-9). Även Giraldo & Colyar 

skriver i sin studie att pedagoger behöver vara genusmedvetna eftersom de har en 

betydelsefull roll för skapandet av kön (Giraldo & Colyar 2012 s. 25). 

 

L1 menar att det är hennes uppgift att se till att eleverna inhämtar kunskaper om hur det 

svenska samhället är uppbyggd och att i detta arbete ingår det att lyfta fram genus och 

jämställdhetsperspektiv i undervisningen. För att synliggöra genus i SO-undervisningen kan 

man arbeta med olika teman. Nyligen arbetade klassen med tema familj som handlade om hur 

olika familjer kan se ut. Eleverna fick möjlighet att skriva om sina egna familjer eller andra 

familjer. L1 menar att majoriteten av eleverna beskrev den typiska kärnfamiljen och att 

hennes uppgift i dessa situationer är att lyfta fram andra perspektiv i undervisningen. Syftet 
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med detta temaarbete var att eleverna skulle få möjlighet att reflektera över att familjer kan se 

olika ut och därigenom lyfta fram de likheter och skillnader som finns.  

 

Under intervjuerna framkommer det att pedagogerna upplever att de begränsas i sitt arbete. 

De menar att många av de nyanlända eleverna har andra normer och värderingar hemifrån 

som inte alltid överensstämmer med de rådande normer som finns i det svenska samhället 

vilket de menar är en utmaning när man arbetar med genus och jämställdhetsfrågor i 

förberedelseklasser. L1 och L3 menar att det är just därför det är så angelägen att lyfta fram 

genus och jämställdhetsperspektiv i förberedelseklasser. Pedagogerna påpekar att det är 

viktigt att motverka traditionella könsmönster i skolan och att deras främsta didaktiska 

verktyg är att arbeta utifrån läroplanen. Vidare menar de för att motverka traditionella 

könsmönster i undervisningen är det viktigt att man tar hänsyn till elevernas bakgrund och 

kultur och att det är pedagogernas skyldighet att skapa möjlighet för de nyanlända eleverna att 

ta del av de normer och värderingar som finns i vårt samhälle.  

 

Pedagogerna menar att normer befästs i skolan och att det är skolans och pedagogernas 

uppdrag att se till att eleverna tar del av det demokratiska samhällets grundläggande 

värderingar och att detta arbete anses vara särskilt viktigt i förberedelseklasser. Pedagogernas 

beskrivningar om att normer befästs i skolan kan kopplas till det som Martinsson & Reimers 

påpekar om att normer både befäst och utmanas i skolan, och att detta kan ses i linje med 

skolans uppdrag som för vidare och upprätthåller normer som samhället har identifierat som 

viktiga som exempelvis jämställdhetsarbetet (Martinsson & Reimers 2008, s.8). Vidare menar 

Martinsson & Reimers att det är skolans uppdrag att överföra det svenska samhällets 

grundläggande normer och värderingar, det är dessa normer som ska prägla skolan 

(Martinsson & Reimers 2008, s.8). 

 

L1 menar i likhet med L3 att det är viktigt att i samband med SO-undervisningen synliggöra 

och diskutera om könsmyter och hur det påverkar våra föreställningar. Detta kan man arbeta 

med utifrån olika teman där man lyfter fram elevernas synpunkter och diskuterar om 

könsroller. Därigenom får eleverna möjlighet att reflektera och diskutera tillsammans med 

andra elever. Pedagogerna menar att i såna situationer kan man synliggöra genus och 

jämställdhetsperspektiv i SO-undervisningen. Pedagogernas förslag på hur man kan arbeta 

med genus och jämställdhet i undervisningen visar att det är viktigt att eleverna ges möjlighet 

att reflektera och diskuteras om olika könsmyter. Vilket även Svaleryd påpekar om i sin bok 
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att det är viktigt att synliggöra, problematisera och utveckla elevernas föreställningar om 

könsmyter så att pojkar och flickor får en ökad självinsikt (Svaleryd 2003, s.8-9).  

 

Enligt L2 är det en utmaning att tillämpa genusperspektiv i förberedelseklasser eftersom 

eleverna befinner sig på olika nivåer och har brister i det svenska språket. Hon menar att 

språket är helt avgörande för att kunna arbeta med genus och jämställdhetsfrågor. Pedagogens 

uttalande om språkets betydelse för att lyfta fram genus och jämställdhetsperspektiv kan 

återkopplas till det som Wigg bland annat kommer fram till i sin undersökning. Wigg menar 

att språket är den viktigaste aspekten i början av det nya livet i Sverige eftersom språket är ett 

villkor för att kunna ta del av det nya samhället (Wigg 2008, s.90).  

 

Vidare menar L2 att hon använder sig av digitala verktyg i SO-undervisningen. Hon brukar i 

samband med SO-undervisningen visa eleverna olika klipp som exempelvis Lilla aktuellt för 

att ge eleverna inblick om aktuella samhällsfrågor eftersom det är viktigt att de nyanlända 

eleverna integreras i samhället. L2 menar att hon exempelvis lyfter fram mänskliga rättigheter 

och värdegrunden i undervisningen som hon kopplar till jämställdhetsarbetet och att detta 

arbete är särskilt viktigt i förberedelseklasser. Enligt L2 försöker de nyanlända eleverna själva 

att anpassa sig efter de normer och värderingar som finns i vårt samhälle och att hennes 

uppdrag därmed blir att bekräfta eleverna och ge dem det stöd som behövs. Detta påstående 

om att de nyanlända eleverna försöker att anpassas sig efter olika normer i skolan lyfter Wigg 

fram i sin undersökning. Wigg skriver att deltagarna i hennes undersökning fick lära sig att 

anpassa sig efter rådande normer och värderingar i klassrummet genom att göra misstag och 

att de fick anpassa sig efter pedagogerna för att de har en viktig roll i elevernas liv (Wigg 

2008, s.87).  

 

L4 menar att språket inte utgör något hinder för att kunna tillämpa genus och 

jämställdhetsperspektiv i SO-undervisningen. L4 menar att de nyanlända eleverna är oerhört 

duktiga på att läsa av situationen och därmed mottagliga för att anpassa sig efter olika 

situationer. L3 och L4 framhåller att det är viktigt att man behandlar pojkar och flickor lika 

och att de ges samma förutsättningar för att motverka traditionella könsmönster. Detta är en 

typ av likhetstänkande. L4 menar att det ligger i pedagogens uppdrag att ge eleverna 

möjlighet att ta del av olika normer och värderingar som finns i vårt samhälle och att detta 

kan man arbeta med genom att lyfta fram jämställdhetsfrågor i SO-undervisningen. Eftersom 

L4 påpekar att de nyanlända eleverna är bra på att läsa av olika situationer kan man 
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återkoppla detta påstående till det som Svaleryd lyfter fram i sin bok att barn är oerhört 

mottagliga för subtilt uttalade och outtalade signaler, krav, normer, förväntningar, regler och 

villkor som de möter (Svaleryd 2003, s.22).  

 

L1 menar i likhet med L2 att eftersom eleverna inte har tillräckligt med kunskaper i det 

svenska språket kan de ibland uppleva att de begränsas i sitt arbete med genus och 

jämställdhet i undervisningen. Men det är deras skyldighet att tillämpa genus och 

jämställdshetsperspektiv i undervisningen eftersom jämställdhetsarbetet understryks i 

läroplanen. Pedagogerna menar trots att eleverna inte har tillräckligt med kunskaper i det 

svenska språket som tidigare nämnts är det viktigt att de nyanlända eleverna inhämtar 

kunskaper och färdigheter för att integreras i samhället. Vidare menar de att man kan arbeta 

med dessa frågor i SO-undervisningen. Pedagogernas påstående om språket och dess 

betydelse för de nyanlända elevernas integrationsprocess i samhället kan återkopplas till det 

som Wigg lyfter fram i sin undersökning. Wigg menar att det första tröskeln utgörs av språket 

och att deltagarna i hennes undersökning påpekar att det är viktigt att lära sig det nya språket 

eftersom språket är en nyckel in i det svenska samhället (Wigg 2008, s.87). Vidare påpekar 

L4 att språket är viktigt men att det ska inte påverka ens arbete för att motverka traditionella 

könsmönster. Alla elever ska ha samma förutsättningar oavsett kön, bakgrund, kultur osv, 

detta kan ses som en typ av likhetstänkande. 

 

L4 menar att de arbetar med värderingsfrågor i SO-undervisningen som hon kopplar till genus 

och jämställdhetsarbete och att man arbetar med dessa frågor under några tillfällen varje 

termin. L4 påpekar att de för tillfället arbetar med Olweusprogrammet kopplad till tema genus 

i SO-undervisningen. Olweusprogrammet är i grunden ett antimobbningsprogram och här 

man möjlighet att synliggöra många viktiga frågor som berör genus och jämställdhet som man 

kan arbeta med. Hon menar att genom att implementera genus och jämställdhetsperspektiv i 

undervisningen skapar man även en god emotionell stämning i klassrummet.  

 

Pedagogerna menar att för att motverka traditionella könsmönster är det nödvändigt att 

undervisa om genus och jämställdhet. Enligt LGR 11 ska undervisningen i 

samhällsorienterade ämnen i årskurs 1-3 bland annat lyfta fram frågor som berör normer, 

könsroller och jämställdhet (LGR 11, s. 200). Utifrån läroplanen kan vi se att begreppet 

könsroller och jämställdhet är centralt för de samhällsorienterade ämnen. Pedagogerna 

påpekar, som tidigare nämnts, att läroplanen är ett viktig didaktisk verktyg som man ska 
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använda sig av i första hand för att tillämpa genus och jämställdhetsperspektiv i SO-

undervisningen. Pedagogerna menar att för att kunna motverka traditionella könsmönster 

krävs det genuspedagogisk medvetenhet som ska genomsyra all undervisning. Pedagogernas 

beskrivningar om hur man kan arbeta för att motverka traditionella könsmönster kan 

återkopplas till det som Svaleryd skriver om att lärarrollen och dess innehåll måste ställas i 

fokus och att det är viktigt att som pedagog bli medveten om att valet av innehåll samt 

bemötandet av eleverna påverkar undervisningen (Svaleryd 2003, s.8).  

 

Under intervjuerna framkommer det att pedagogerna anser att de har en betydelsefull roll i de 

nyanlända eleverna integrationsprocess in i det svenska samhället. Utöver att de nyanlända 

eleverna lär sig det svenska språket inhämtar eleverna även kunskaper om hur det svenska 

samhället är uppbyggd och om olika normer och värderingar och detta menar pedagogerna 

har en naturlig plats i SO-undervisningen. Återigen kopplar tre av fyra pedagoger till 

läroplanen d.v.s att man ska lyfta fram jämställdhetsfrågor i SO-undervisningen.  

 

L1 och L4 menar att det är deras skyldighet att utmana rådande normer i klassrummet. Därför 

är det viktigt att man synliggör genus och jämställdhetsperspektiv i undervisningen. L4 menar 

att man exempelvis kan diskutera könsroller och normer, detta ger eleverna möjlighet att 

reflektera över dessa frågor. L1 lyfter upp ett exempel på hur man kan arbeta med genus i 

undervisningen. Hon menar att eleverna i hennes klass har tidigare fått i uppgift att klippa ut 

bilder ur gamla tidningar som är typiskt för flickor och pojkar och därefter har det uppstått 

både intressanta och viktiga följdfrågor att diskutera om i helklass. Pedagogernas 

förhållningssätt för att motverka stereotypiska könsroller kan återkopplas till det som Giraldo 

& Colyar kommer fram till i sin undersökning. Giraldo & Colyar menar att pedagoger kan i 

deras arbete motverka stereotypiska könsroller genom att utmana barn att reflektera över de 

rådande könsnormer som finns i samhället (Giraldo & Colyar 2012, s.27). 

 

L4 menar att genus skapas genom samspel och interaktion och därför är det viktigt att tänka 

på ens kroppsspråk, vilka ord som används, hur man bemöter pojkar och flickor samt att tänka 

på genusperspektiv när man exempelvis delar in eleverna i grupper. Detta handlar om 

genusmedvetet pedagogiska arbete som ska genomsyra all undervisning. L4 menar att som 

pedagog har man en betydelsefull roll för skapandet av kön i undervisningen. Detta perspektiv 

lyfter även Tallberg Broman fram i sin bok. Tallberg Broman menar att skolan som institution 

har ett stort ansvar och roll i formandet av genus. Han menar att pedagogernas arbete bidrar 
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aktivt i konstruktionen av pojke, av flicka i sina klasser, därmed är skolans ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster i enlighet med skolans värdegrundsarbete (Tallberg 

Broman 2002, s.25-26).  

6.	  Slutdiskussion	  
 

Min slutsats är att samtliga pedagoger tillämpar genus och jämställdhetsperspektiv i SO-

undervisningen i förberedelseklasser. 

 

Under observationerna framkommer det att samtliga pedagoger uppmärksammar pojkar och 

flickor i lika stor utsträckning. Pedagogerna gör därmed ingen skillnad på pojkar och flickor i 

undervisningen utan de behandlar eleverna lika oavsett kön. Pedagogernas förhållningssätt 

tyder på att de utgår ifrån ett likhetsperspektiv som enligt Olofsson innebär att pojkar och 

flickor är i grunden lika och har samma förutsättningar (Olofsson 2007, s.30). Resultatet från 

mina observationer överensstämmer därmed inte med Einarssons & Hultmans (1984) studie 

som visar bland annat att pojkar ges mer utrymme i klassrummet jämfört med flickor.  

Utifrån resultatet från mina observationer tolkar jag det som att det inte finns någon 

isärhållning mellan könen. Detta visar sig genom att pedagogerna bemöter pojkar och flickor 

på lika villkor, eftersom pojkar och flickor får ungefär lika ofta beröm eller tillsägelser av 

samtliga pedagoger. Detta tyder återigen på att pedagogerna utgår ifrån ett likhetstänkande 

vid bemötande.  

 

Under intervjuerna framkommer det att samtliga pedagoger har en likartad syn på genus och 

jämställdhetsbegreppet. Pedagogernas föreställningar om genus kan bland annat återkopplas 

till Butler och Hirdmans genusteori som innebär att kön är socialt konstruerat och att det är 

samhällets olika normer och värderingar som skapar kategorier för vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt (Hirdman 2007 s.212). Tre av de fyra pedagogerna anser att 

genus är ett abstrakt begrepp som är komplicerad att förklara. Däremot anser samtliga 

pedagoger att jämställdhetsbegreppet är konkret och enkelt att arbeta med i 

förberedelseklasser. Pedagogerna anser att genus och jämställdhetsperspektiv ska genomsyra 

all undervisning.  

 

För att motverka traditionella könsmönster anser pedagogerna att det är viktigt att man 

synliggör genus och jämställdhetsperspektiv i undervisningen. Pedagogerna framhåller även 



	   34	  

att det krävs genusmedvetenhet för att kunna tillämpa genusperspektiv i undervisningen. 

Giraldo & Colyar påpekar i sin studie att pedagogernas genusmedvetenhet är av stor betydelse 

för skapandet av kön när man arbetar med barn (Giraldo & Colyar 2012, s.25). Även Holm 

lyfter fram i sin undersökning att pedagoger är medskapare av kön (Holm 2008, s.46). 

 

Det framkommer variationer i hur pedagogerna arbetar och undervisar om genus och 

jämställdhet i SO-undervisningen. Tre av fyra pedagoger påpekar att läroplanen är deras 

främsta didaktiska verktyg för att arbeta med genus och jämställdhet. Pedagogerna 

återkopplar till läroplanen och menar att begreppet könsroller och jämställdhet är centralt för 

de samhällsorienterade ämnen. Pedagogerna menar att för att motverka stereotypiska 

könsroller är det viktigt att eleverna får möjlighet att reflektera och diskutera om könsroller i 

undervisningen. Detta kan återkopplas till det som Svaleryd skriver om i sin bok,  att det är 

viktigt att synliggöra, diskutera och utveckla elevernas föreställningar om stereotypiska 

könsroller i undervisningen (Svaleryd 2003, s.9). Pedagogerna påpekar att det är särskilt 

viktigt att lyfta fram genus och jämställdhetsperspektiv i förberedelseklasser för att ge 

eleverna möjlighet att ta del av de normer och värderingar som finns i vårt samhälle. Samtliga 

pedagoger anser att de nyanlända eleverna behöver inhämta kunskaper om samhällets 

grundläggande demokratiska värden för att få möjlighet att bli delaktiga i samhället. Därmed 

menar de att jämställdhetsarbetet ska genomsyra all undervisning. Sammanfattningsvis menar 

pedagogerna att de har en betydelsefull roll för skapandet av kön i undervisningen, därför 

menar samtliga pedagoger att det är deras skyldighet att arbeta för att motverka traditionella 

könsmönster i undervisningen. Pedagogerna anser att den viktigaste faktorn i 

jämställdhetsarbetet är att alltid sträva efter att behandla alla elever lika oavsett kön. Samtliga 

pedagoger utgår ifrån ett likhetsperspektiv som tidigare nämnts, eftersom de strävar efter att 

eleverna ska behandlas lika och ges samma förutsättningar oavsett kön.  

 

6.1	  Vidare	  forskning	  
 

Det skulle vara intressant att genomföra samma studie i större omfattning för att undersöka 

hur arbetet för att motverka traditionella könsmönster ser ut i flera förberedelseklasser. Under 

arbetets gång reflekterade jag över hur de nyanlända eleverna själva ser på genus och 

jämställdhetsbegreppet, med anledning av detta anser jag att det skulle vara intressant att ta 

del av de nyanlända elevernas perspektiv.  
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7.2	  	  Otryckta	  källor	  	  
Bilaga 

Brev till pedagogerna.  

Hej! 

Mitt namn är Nora Kharami och jag läser på grundlärarutbilningen med interkulturell 

inriktning för årskurs f-3 på Södertörns högskolan. Under våren ska jag skriva examensarbete 

och jag är intresserad av ta kontakt med pedagoger som arbetar i förberedelseklasser. 

Anledning till detta är att jag vill undersöka hur pedagoger arbetar med genus och 

jämställdhetsfrågor i förberedelseklasser. Jag vore tacksam om jag kunde få intervjua just dig 

som arbetar med nyanlända elever samt få vara med och observera under en lektion i 

klassrummet. Under observationen är det tänkt att jag ska sitta längst bak i klassrummet och 

kommer därför inte att störa undervisningen på något sätt. Efter observationen är det tänkt att 

jag ska ha en kompletterande intervju för att diskutera kring genus och jämställdhet i 

undervisningen, förutsatt att när ni har tid för detta. Självklart kommer jag att utgå ifrån 

forskningsetiska principer. All information kommer att vara konfidentiellt, vilket innebär att 

ni kommer att vara anonyma och ingen personlig information kommer att tas upp i uppsatsen.  

Jag är tacksam för svar. 

 

Vid eventuella frågor kan ni antingen ringa eller nå mig via mejl 

Mvh/ 

Nora Kharami  

Nora-kharami@hotmail.com 

Mobilnummer: 0723165007 
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Observationsschema  

 

Pedagogernas uppmärksamhet 

 Pojkar och flickor i SO-undervisningen  

 

 
 
 
Hur ofta uppmärksammar pedagogerna pojkar respektive 

flickor under SO-undervisningen. 

 

(Markera antal gånger med ett x i respektive ruta) 

 

 

 

Hur ofta fördelar pedagogerna ordet till 

pojkar  

 

 

Hur ofta fördelar pedagogerna ordet till 

flickor  

 

 

Hur ofta ställer pedagogerna frågor till 

pojkarna  

 

 

Hur ofta ställer pedagogerna frågor till 

flickorna  

 

 

Hur ofta får pojkarna ordet utan att räcka 

upp handen   

 

 

Hur ofta får flickorna ordet utan att räcka 

upp handen 

 

 

Hur ofta hjälper pedagogerna pojkarna  

 

 

Hur ofta hjälper pedagogerna flickorna  
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Pedagogernas bemötande  

Hur ofta får pojkar respektive flickor 

beröm eller tillsägelse. Markera antal 

gånger samt nyckelord för att få en 

helhetsbild av pedagogernas bemötande.  

 

Hur ofta får pojkar tillsägelse  

 

 

 

 
 

Hur ofta får flickor tillsägelse 

 

 

 

 
 

 

Hur ofta berömmer pedagogerna flickorna 

 
 

Hur ofta berömmer pedagogerna pojkarna   
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Bilaga, intervjufrågor 
 
Namn: 
 
Ålder: 
 
Hur länge har ni varit verksam som lärare? 
Hur länge har ni arbetat i förberedelseklasser? 
 
(Varför jag är här) 
Presentation, syfte  
 

1.   Vad betyder genusbegreppet för dig ? 
 

2.   Hur reflekterar ni över jämställdhetsbegreppet? 
 
 

3.   Om och hur lyfter ni upp genusperspektiv i förberedelseklasser? 
 
 

4.   Hur lyfter ni upp jämställdhetsperspektiv i SO-undervisningen? 
 

5.   Vilka didaktiska verktyg använder ni i SO-undervisningen för att arbeta med genus 

och jämställhet? 

 

6.   Om och hur arbetar ni för att alla pojkar och flickor ska vara delaktiga och i SO-

undervisningen? 

 

7.   Hur uppmärksammar ni pojkar och flickor i undervisningen?  

 

8.   Har ni reflekterat över hur ni bemöter pojkar och flickor i undervisningen? 

 
9.   Vilka utmaningar och möjligheter ser ni i arbetet att synliggöra genus och 

jämställdhetsperspektivet i en förberedelseklass? 

 

10.   Har ni några frågor som ni vill tillägga? 
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